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Országos népszavazás
Az október 2-ai országos nép-
szavazáson a választópolgárok 
az alábbi kérdésről dönthetnek: 
„Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező 
betelepítését?” 

A népszavazáson az szavazhat, 
aki magyar állampolgár, nagyko-
rú, azaz  18. életévét betöltötte, 
vagy 18. életévének betöltése 
előtt házasságkötéssel nagyko-
rúvá vált, és a bíróság nem zárta 
ki a választójogból. Szavazni a 
szavazás napján 6 órától 19 óráig 
lehet. A szavazóhelyiségben az 
a választópolgár szavazhat, aki 
a névjegyzékben szerepel. A 
választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát és lakcímét 
vagy személyi azonosítóját. Az 
a választópolgár, aki nem tud a 
szavazóhelyiségben megjelenni, 
mivel  egészségi állapota nem 
teszi ezt lehetővé, mozgóur-
nát igényelhet legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án (pénteken) 16 
óráig a választópolgár lakcíme 
szerinti helyi választási irodá-
tól.  A szavazás napján (október 
2-án, vasárnap) 15 óráig pedig 
a szavazatszámláló bizottságtól 
lehet igényelni meghatalmazott 
útján, levélben.

A boldogság nem cél és álla-
pot, hanem irány és folyamat 
– mondta Pál Ferenc katolikus 
pap és mentálhigiénés szakem-
ber nagy érdeklődéssel kísért 
sárvári előadásán. 

A Pál Feri atya néven ország-
szerte népszerű előadó Park Inn 
Hotelbéli fellépése volt a sárvári 
Via Sacra rendezvénysorozat 
záróeseménye. A telt házas élet-

könnyítő alkalmon elhangzott: 
ahhoz, hogy megértsük, miként 
legyünk boldogok, és ez életünk 
részévé is váljon, legelőször azt 
kell elfogadnunk, hogy a negatív 
lelkiállapot is az élet része.

Hagyományteremtő céllal 
került megrendezésre négy 
évvel ezelőtt a Templomok 
éjszakája című program. Sár-
vár négy templomának bevo-
násával megvalósuló először 

egyestésre tervezett vallási és 
kulturális zarándoklat csatla-
kozott az Ars Sacra országos 
kezdeményezéshez. A mos-
tanra már egyhetesre bővült 
programsorozat során a részt-
vevők nemcsak lelki emelke-
dettségben, hanem kulturális 
élményben is részesültek. 

A rendezvénysorozatról követ-
kező lapszámunkban részletesen 
beszámolunk.

Emlékezzünk együtt a nemzeti gyásznapon! 
Sárvár Város Önkormányzata 2016-ban is városi szintű megem-

lékezést szervez a nemzeti gyásznap alkalmából a Sárvár, Batthyány 
u. 29. szám alatti Batthyány Lajos emléktáblánál. Az október 6-án 
18 órakor kezdődő rendezvény ünnepi szónaka Rozmán László, 
a Sárvári Tankerület igazgatója lesz. A volt zárda falán elhelyezett 
márvány-bronztábla arra emlékeztet, hogy 1849. április 28-án 
fogolyként itt töltötte az éjszakát Batthyány Lajos mártír minisz-
terelnök. Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapján rendezett 
ünnepséget koszorúzás zárja.

Továbbra is kedvelik Sárvárt a turisták
Az idei tavaszra és nyárra nem panaszkodhatnak a sárvári tu-

risztikai szolgáltatók. Ezt támasztják alá a KSH és a TDM statisz-
tikai adatai is, amelyekről Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM 
Nonprofit Kft. ügyvezetője adott tájékoztatatást. Az első három 
hónapban a kereskedelmi vendégéjszakákat tekintve szinte akkora 
növekedést tudott elérni Sárvár, mint az egész tavalyi évben, így 
a január, a február és a március nagyon jól sikerült. Az április és 
május a tavalyi év vendégéjszaka számait hozta, a június pedig egy 
kiugró emelkedést. Folytatás a 4. oldalon

Lelki és kulturális zarándoklat Sárváron

Nagy érdeklődés kísérte Pál Feri atya sárvári előadását
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SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Akciós téli gumik
már 

10.000 Ft/db-tól

» 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!*

A megnövekedett migráci-
ós nyomás miatt a kormány 
úgy döntött, hogy 3 ezer fővel 
megemeli a rendőrség létszá-
mát. Határvadásznak a Sárvári 
Rendőrkapitányságon is lehet 
jelentkezni.

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság hirdetett pályázatot 
a Készenléti Rendőrség Határ-
vadász Bevetési Osztályainak 
állományába 3 ezer járőrtársi 
beosztás betöltésére. A kép-
zésre jelentkezés feltételeiről, a 
beosztásban ellátandó felada-
tokról Vargáné Kelemen Mária 
rendőrezredes, a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság Humáni-
gazgatási Szolgálatának vezetője 
adott tájékoztatást.

A felvettek 6 hónapos modu-
láris képzésen vesznek részt, és 
már az első 2 hónapban bruttó 
150 ezer forint illetményben 
részesülnek. Ezután alapkép-
zettségi vizsga következik, majd 
hivatásos rendőrökké válnak 
próbaidőre, ekkor már 220.300 
forintos alapbérük lesz, eh-

hez pedig különböző pótlékok 
(éjszakai, délutáni, és nyelv) 
járulnak még, emellett évi 200 
ezer forintos kafetéria és 40 
ezer forint teljesítményjuttatás 
is jár. így akár bruttó 250-260 
ezer forint illetményt is kaphat 
a fiatal határvadász. A további 
4 hónapos képzést követően 
sikeres vizsgát tevők már szol-
gálatba vezényelhetőek a déli 
határon, járőrtársként. 

Vas megye igazi határőrvi-
déknek számít a honfoglalás 
óta a dél-nyugati részén fekvő 
Őrség miatt, amely az osztrák, 
szlovén, magyar hármas határ 
közelében található. Akik itt 
jelentkeznek határvadásznak, 
azoknak a képzésére is a me-
gyében kerül sor. A körmendi 
rendészeti szakgimnáziumban 
lesz a féléves képzés, ha ez a hely 
kevésnek bizonyulna, akkor 
Szombathelyen is lesz induló 
osztály. A tapasztalatok szerint 
mintegy 9-10 ezer jelentkezőre 
lesz szükség ahhoz, hogy a 
meghirdetett 3 ezer járőrtárs 
beosztást betölthessék.

Határvadászokat képeznek Földet a gazdáknak
Sárvár térségében is eredmé-
nyesen folyik a Földet a gaz-
dáknak program végrehajtása. 
Városunkban pedig elsőként 
fejeződik be az állami segít-
séggel indított osztatlan közös 
földterületek jogi státuszának 
a megszüntetése.

Lassan a végéhez ér a Földet 
a gazdáknak program végre-
hajtása, bár a Nyugat-Dunántúl 
speciális helyzetben van a termő-
földek tekintetében, mégis itt is 
sikerrel zajlottak a földárverések 
– mondta Dr. Galántai György, 
a Sárvári Járási Hivatal vezetője. 

Tavaly nyár végén indult a 
kormányzat részéről az a kez-
deményezés, hogy nem elég ha-
szonbérhez juttatni a gazdákat, 
hanem legyenek tulajdonosai is 
a földnek. Ezt az állami földek 
egy részének értékesítésével 
kívánták elérni. A mintegy 350 
ezer hektárnyi értékesítendő 
állami földterület, az összes 
magyarországi mezőgazdasági 
művelési ágú termőföld körül-
belül 5 százaléka volt.

Csak helyben lakó földműves, 
magyar állampolgár vásárol-
hatott termőföldet, továbbá a 
megvásárolható földekre 20 éves 

elidegenítési és terhelési tilalmat 
jegyeztek be, és az államnak 
visszavásárlási joga is van. Az 
árveréseknél célként fogalmazó-
dott meg, hogy a kikiáltási ár a 
helyben szokásos piaci ár fölött 
legyen, mivel az állami elvárás 
az volt, hogy felelősen kell gaz-
dálkodni az állami vagyonnal. A 
3 hektár alatti területekre nem 
licit, hanem vételi árajánlat volt 
tehető. Leginkább azok a föld-
darabok keltek el így, aminek a 
gazdák már addig is a bérlői vol-
tak. A vásárlást az állam kedvező 
hitellel segítette.

A földhivatalok az osztatlan 
közös földterületek megszünte-
tését is elősegítették. Az országos 
mintaprogram egyik helyszíne 
Sárvár volt. A kormány a rész-
arány-földkiadás során keletke-
zett osztatlan közös tulajdonok 
megszüntetésének elősegítésével 
is támogatni kívánta a gazdákat. 
A kérelmezőket bevonták az 
eljárás kezdeti szakaszába, amely 
során az egyezségi tárgyalás 
keretében javaslatot tehettek a 
megosztás módjára. Várhatóan 
Sárváron fejeződik be elsőként a 
program, hisz a több mint hatszáz 
földmegosztási ügyből már 400 
esetben született megállapodás.

TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,

8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.

AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK 
2016. OKTÓBER 15-TŐL NOVEMBER 15-IG TART.

2016. október 6-án (csütörtök) a nemzeti gyásznap alkalmá-
ból rendezett koszorúzás ideje alatt 18.00-18.30 óra között a 
Batthyány utcai körforgalomtól, a Batthyány utca és az Ady utca 
találkozási pontjáig terjedő útszakaszon teljes szélességében 
útlezárásra kerül sor.

Az útlezárás idején a kijelölt terelőút: Sárvár, Batthyány 
utcai körforgalom – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Ady Endre 
u. – Várkerület – Rákóczi u., illetve Várkerület, Nádasdy u., 
árpád utca, Batthyány utcai körforgalom.

Fenti időpontban a Sárvár, Batthyány utcai megállónál az 
autóbusz-forgalom szünetel. A Batthyány utcai megállóhoz 
legközelebbi megállóhely az Autóbusz-állomás, itt nyílik le-
hetőség a le- és felszállásra.

Közútlezárás és forgalomelterelés Sárváron!
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A Sárvári Gondozási és Csa-
ládsegítő Központ, valamint 
a Sárvári Cseperedő Bölcsőde 
munkájáról szóló beszámolók-
kal kezdődött a szeptember 22-i 
testületi ülés. Módosították a 
város idei költségvetését és ér-
tékelték az önkormányzat első 
félévi gazdálkodását is.

A Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ munkájáról 
számolt be Hámoriné Németh 
Edit intézményvezető a testületi 
ülésen. Az idén nagyobb változá-
son esett át a központ, kialakításra 
került az intézmény keretein belül 
a család és gyermekjóléti szolgálat, 
amely a közös önkormányzati 
hivatal településeinek területén 
látja el a családok segítését és a 
gyermekjóléti feladatokat. Szintén 

az intézmény berkeiben működő 
család és gyermekjóléti központ 
pedig az egész járás területén 
végzi a hatósági intézkedéseket. A 
gondozási központ így az idősek, 
a hajléktalanok, a szociálisan rá-
szorulók mellett a veszélyeztetett 
gyermekekről is gondoskodik. 

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde 
munkájáról Varga Istvánné intéz-
ményvezető adott tájékoztatatást, 
mint mondta teljes kihasznált-
sággal működik az intézmény, 
amelyre nagy igény van a város-
ban. Kondora István polgármester 
bizakodásának adott hangot, hogy 
a bölcsőde felújítására beadott 
pályázat végre talán sikeres lesz, 
és elkezdődhetnek a munkálatok.  

Vancsura Miklós igazgató a 
Sárvárfürdő üzleti tervének mó-
dosítási igényével fordult az ön-

kormányzathoz. Augusztus végéig 
a tervezetthez képest 23,6 millió 
forint többletbevételt produkált 
a fürdő a nyári díjemelésből. 
Ennek felét, a testület jóváhagyá-
sával, a dolgozók kaphatják meg 
jutalomként, a másik fele pedig a 
fürdő üzemi eredményét javítja. A 
fürdő 2016. évi I. félévi pénzügyi 
helyzetéről szóló beszámolót is 
elfogadta a testület. Vancsura Mik-
lós kiemelte, hogy a komplexum 
pénzügyi helyzete a terveknek 
megfelelően alakul, és ha marad 
az év eleji tendencia, akkor néhány 
százalékkal nőni fog a vendégszám 
a tavalyi évhez képest.

Értékelték a képviselők a sár-
vári önkormányzat első félévi 
gazdálkodását is. Kondora István 
polgármester tájékoztatása szerint 
a bevételek a várakozásoknak 
megfelelően alakultak, az intéz-
mények működésében fennaka-
dás nem volt, a jövő évi tervek 
megvalósításához rendelkezésre 
állnak a szükséges források. 

Ismét csatlakozott az önkor-
mányzat a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz, így 2017-ben 
is igényelhetnek majd támogatást 
a diákok. 

-fr-

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A sárvári önkormányzat vásá-
rolt egy félautomata defibrillá-
tort, amit a hivatal recepcióján 
helyeztek el. 

A sárvári önkormányzat a gyors 
segítségnyújtás érdekében vásárol-
ta a defibrillátor készüléket, amely 
a hivatal recepcióján kapott helyet. 
Az önkormányzat dolgozói pedig 
a múlt héten, egy tanfolyamon 
is részt vettek, hogy vészhelyzet 
esetén a legjobb tudásuk szerint 
nyújthassanak segítséget. 

Dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző meghatódottan beszélt 
arról, hogy az önkormányzat 
valamennyi munkatársa szinte 
azonnal jelezte, hogy a készülék 
használatát szeretné megismerni. 
A tanfolyamon elsőként a készü-
lékhez legközelebb dolgozók vet-
tek részt – a recepció munkatársai, 
a biztonsági őrök és a földszinten 
dolgozó kollégák. Természetesen 
a képzés addig folytatódik, amed-
dig a hivatal valamennyi munka-
társa megismeri a félautomata 
defibrillátor működését.

A tanfolyamot Szabó Zol-
tán mentőtiszt, a Sárvári Men-
tőállomás vezetője tartotta az 
önkormányzati dolgozóknak. 
Véleménye szerint a képzés el-

sősorban magabiztosságot ad a 
segítségnyújtáshoz, hiszen nem 
szükséges semmiféle előképzett-
ség, hogy valaki a félautomata 
defibrillátort használja.   

A félautomata defibrillátor be-
szél, tehát csupán az utasításait kell 
követni. Azt azonban hangsúlyozni 
kell, hogy a defibrillátor fontos 
eszköze az újraélesztésnek, de az új-
raélesztés mechanikus részét nem 
helyettesíti! A mellkaskompresszi-
ók és a lélegeztetés elengedhetetlen 
a készülék üzembe helyezéséig.

A keringésmegállások döntő 
hányadát hirtelen szívhalál okoz-
za, és Magyarországon ez vezető 

halálok. Az évi 50 ezer szív-ke-
ringési eredetű halálesetből 20 
ezer kórházon kívül történik. 
Ezen esetek 65-85%-ában kamrai 
szívritmuszavar, kamrafibrilláció 

áll a háttérben, amelynek egyetlen 
hatásos kezelési módja a defibril-
lálás, mely során áramot vezetnek 
keresztül a szíven. A félautoma-
ta defibrillátor használatával a 
kevésbé gyakorlott segítők is el 
tudják látni az újraélesztést. 

Hirtelen szívmegállás esetén 
az összeomlott keringés miatt 
oxigénhiányos állapot keletke-
zik a szervezetben. Újraélesztés 
nélkül 4-5 perc elmúltával, már 
visszafordíthatatlan idegrend-
szeri károsodások alakulnak ki. 
Ezért fontos, hogy már a mentők 
megérkezése előtt megkezdődjön 
az újraélesztés. 

Jó tudni, hogy Sárváron több 
helyen is található újraélesztő 
készülék. A főtér környékén az 
orvosi ügyeleten, a rendelőinté-
zetben és most már az önkor-
mányzaton is van ilyen készülék. 
De a fürdőn, a nagyobb szállodák 
recepcióján, így a Danubius, a 
Spirit, a VitalMed, a Park Inn 
hotelekben is található. A Barabás 
iskolában és a Nádasdy iskola 
sportcsarnokában, az ipari park-
ban és a tűzoltóságon is elérhető 
a félautomata defibrillátor. Ha 
a sárvári focicsapat pályázata 
sikeres lesz, akkor a jövő év ele-
jén az SFC-hez is kerül egy ilyen 
készülék. 

szilke

Újabb életmentő készülékkel gazdagodott a város

Az önkormányzati hivatalban elhelyezett félautomata defibrillátor haszná-
latát valamennyi dolgozó elsajátítja Szabó Zoltán mentőtiszttől

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. október 4-én, kedden 

10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal 202. számú irodájában.

Az önkormányzat bevételei a terv szerint alakultak
Megtartotta nyári szünet utáni első ülését a sárvári képviselő-testület
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Idén is reflektorfénybe állította 
a legkiválóbb hazai élelmiszer-
feldolgozókat a Coop Rally, 
amelynek negyedik állomása 
a sárvári Sága Foods Zrt.-ben 
volt. A mára hagyományossá 
vált rendezvénnyel a Coop cél-
ja a hazai élelmiszergazdaság 
erősítése, és a magyar termékek 
népszerűsítése.

A Coop Rally keretében a 
mintegy 90 cég képviseletében 
résztvevő versenyzők megláto-
gatták egy-egy tájegység legki-
válóbb élelmiszer-feldolgozóit. 
A rally egyik állomása a sárvári 
Sága Foods Zrt. volt, amely ma 
a magyar húskészítménypiac 
egyik meghatározó szereplője. 
Márkái kimagaslóan ismertek és 
kedveltek a fogyasztók körében. 
– Ez a rendezvény egy nagyon 
szerencsés együttműködés a 
kereskedelem és a gyártók között 
a magyar fogyasztókért. A Coop 
Rallyt 11. alkalommal rende-
zik meg, és ebből harmadszor 
állomás a Sága, éppen azért, 
mert szeretnénk, hogy a ma-

gyar fogyasztók tudatosabban 
figyeljenek arra, hogy magyar 
terméket vásároljanak. Bár azt is 
el kell mondanom, magában az, 
hogy magyar, az sem elég, mert 
versenyképesnek kell lenni, jó 

minőségűnek kell lenni, és a Sága 
ezt a pluszt is hozzáteszi azon 
túl, hogy magyarok is vagyunk 
– mondta Keleti Zsolt, a Sága 
Foods Zrt. vezérigazgatója.

Az eseményen jelen lévő Tóth 
László, a Coop Zrt. igazgatósági 

tagja is azt hangsúlyozta, hogy 
a Coop Rallynak éppen az a 
küldetése, hogy a hazai vevők 
figyelmét felhívja arra, hogy 
vannak jó minőségű magyar 
termékek. 

A kormány nevében ellá-
togatott Sárvárra Marczinkó 
Zoltán, az NGM kiemelt vállalati 
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára, aki arról szólt, hogy 
a kormány ösztönző hatással van 
a magyar élelmiszer-feldolgozó 

iparra, másrészt vissza nem 
térintendő támogatással lehető-
séget ad a cégeknek a technoló-
gia- és kutatásfejlesztésre.  

Kondora István, Sárvár pol-
gármestere is üdvözölte a ren-
dezvényt, mint mondta az ön-
kormányzat igyekszik nyugodt 
hátteret biztosítani, megfelelő 
jogi környezetet a helyi cégek 
működéséhez. 

A Sága Foods Zrt.-ben ügyes-
ségi versenyeken, gyárlátogatá-
son, színes programokon vettek 
részt a rally versenyzői, majd 
a sárvári Park Inn Hotelben 
értékelték a Coop  Rally első 
napjának eseményeit. Szeptem-
ber 9-én reggel elindultak a ver-
senyzők Keszthelyre, hogy aztán 
másnap célba érjenek Velencén. 

A Coop célja a jövőben is 
az, hogy a magyar élelmiszer-
feldolgozás legszebb hagyomá-
nyait és legmodernebb tech-
nológiáit ötvöző hazai cégeket 
támogassa, velük közösen vigye 
sikerre a legjobb hazai élelmi-
szertermékeket.

Fonyó

Folytatás az 1. oldalról
Haller Ferenc a Sárvári TDM 

igazgatója elmondta, hogy a 
júliusi és augusztusi vendégéj-
szakák adatai még nem állnak 
rendelkezésre, de bizakodóak a 
nyarat illetően is. 

Az infovisko látogatottságát 
illetően egy 20%-os növeke-
désről tudott Haller Ferenc 
beszámolni. – A tourinform 
iroda tekintetében pedig egy 
30%-os növekedést érünk el a 
látogatottságban, ami azt jelenti, 
hogy noha fent vagyunk számos 
közösségi és online felületen, 
azért még a személyes érdeklő-
dés is jelen van a Sárvárra érke-
ző turisták körében – szögezte 
le az igazgató.

Nyáron elkészült Sárvár új 
imázs videója is, amely Bán-
hegyi Adrienn és Bánhegyi 
Kata többszörös Európa- és 
világbajnok ugrókötelesek, Nagy 
Lotti kötélugró, illetve Sőre Péter 
nemzetközileg elismert artista 

különleges sárvári kalandjait 
követi nyomon. 

– Ez az imázs videó egy fiatalos, 
dinamikus videó, amely a sárvári 
fürdő, a Park Inn Hotel, a Sárvári 

TDM és a Bánhegyi testvérek 
együttműködéséből valósult 
meg. Rendhagyó helyszíneket 
ugrálnak végig az ugrókötelesek, 
illetve az artista. A videót a fel-
töltés után két nap alatt 50 ezren 

nézték meg, 100 ezer embert és 
több mint 1000 megosztást ért el. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zrt. még a megjelenés hetében el-
kérte a videót, hogy tudja vetíteni 

azokon a külföldi kiállításokon, 
ahol Magyarországot képviselik, 
illetve meg tudja osztani – tudtuk 
meg Haller Ferenctől.

A Sárvári TDM sikeresen 
szerepelt a Google által nonprofit 

szervezetek számára kiírt Google 
Ad Grants pályázaton is. Ez azt 
jelenti, hogy a TDM a saját hon-
lapján keresztül a sárvári non-
profit szolgáltatásokat, illetve 
attrakciókat tudja hirdetni, erre 
a Google díjmentesen egy havi 
10 ezer eurós keretet engedélyez. 
– Ez egy nagy segítség nekünk 
az online marketing területén – 
mondja az ügyvezető. 

A Sárvári Kerékpár Egylet-
tel is sikeres együttműködést 
tudott megvalósítani a Sárvári 
TDM a nyár folyamán, amely-
nek keretében a sarvar.hu ol-
dalra több nyelven felkerültek 
a Sárvár környékét érintő, az 
egylet által szervezett tematikus 
kerékpártúrák. 

A nyári szezon lezárultával 
sem pihennek a TDM munka-
társai, hiszen Sárvár egész éven 
át várja a turistákat gyógyví-
zével, történelmi és természeti 
látnivalóival.

-fr-

A hazai élelmiszereket népszerűsítették

Továbbra is kedvelik Sárvárt a turisták

Bánhegyi Adrienn, Nagy Lotti és Bánhegyi Kata kötélugrók Sárvár új imázs 
filmjében

Dr. Raskó György, Marczinkó Zoltán, Tóth László, Keleti Zsolt, Dr. Galántai 
György és Kondora István a Coop Rally sajtótájékoztatóján
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Az Észak-Vas megyei Polgári 
Esték előadás-sorozat vendége 
volt dr. Schöpflin György eu-
rópai parlamenti képviselő. A 
néppárti politikus úgy fogalma-
zott: azért utasítsuk el a kötelező 
betelepítési kvótát, mert az nem 
demokratikus! 

Zsúfolásig megtelt a Nádasdy-
vár házasságkötő terme szeptem-
ber 22-én a Polgári Esték sorozat 
kényszerbetelepítés elleni rendez-
vényén. Elsőként Kondora István, 
Sárvár polgármestere hívta fel a fi-
gyelmet az október másodikai nép-
szavazás fontosságára. A betelepítés 
melletti egyetlen érv sem állja meg 
a helyét. Nem javítana a migráció 
még a munkaerőhiányon sem, hisz 
az EU-ban több mint húszmillió 
európai fiatal sem talál munkát. A 
beözönlő képzetlen és írástudatlan 
tömeg csak káoszt okozhat – emel-
te ki Kondora István.

Ezt követően a fórumon Schöpf-
lin György néppárti európai parla-
menti képviselő úgy fogalmazott: 

azért is el kell utasítani a kötelező 
kvótát, mert az nem demokrati-
kus. A népszavazás lényege, hogy 
a magyarok kifejezhetik migráció 

ellenes véleményüket. A nép-
szavazás fő tétje, hogy menjen el 
mindenki, és szavazzon nemmel! 
– hangsúlyozta az EP képviselő. Ez 
lesz az erős üzenet Brüsszelnek a 
kötelező kvótával szemben. Nem 
akarjuk, hogy tömegével éljenek 

itt idegen kultúrájú emberek. 
Nagyon sokan érzik, hogy mindig 
nehéz egy vadidegen emberrel, de 
milyenek lehetnek azok, akiknek 

teljesen mások a szokásaik és más 
elvárásaik vannak. Tavaly a Keleti 
Pályaudvar környékén ízelítőt 
kaptunk a migrációból – emlékez-
tetett dr. Schöpflin György. 

A déli határszakaszon emelt 
kerítés célja nem a menedékkérők 

távol tartása, hanem az, hogy legá-
lis úton próbáljanak meg belépni 
az országba. A migránsáradat 
olyan konfliktusforrás, amelynek 
kezelésére az EU-nak nem sike-
rült a megfelelő mechanizmust 
létrehoznia. A magyar álláspont: 
a betelepítés helyett a határok vé-
delmére kell helyezni a hangsúlyt, 
és a problémákat ott megoldani, 
ahol kialakultak.

A déli határzár működik, a 
visegrádi országok együttműkö-
dése pedig példaértékű. Ahogy 
korábban is mi voltunk Európa 
védőbástyája, úgy a közép-euró-
pai országok találták meg ismét 
a helyes megoldást – összegezte a 
helyzetet Schöpflin György nép-
párti európai parlamenti képviselő 
a kötelező betelepítés elleni sárvári 
fórumon. Ha eredményes és ér-
vényes lesz a népszavazás, akkor 
hazánk kormánya erős felhatal-
mazást kap, hogy Brüsszelben 
még nagyobb súllyal és határo-
zottsággal képviselhesse a magyar 
bevándorlás ellenes politikát.

Menjen el mindenki, és szavazzon nemmel!
– mondta dr. Schöpflin György európai parlamenti képviselő

A betelepítés helyett a határok védelmére kell helyezni a hangsúlyt, és a 
problémákat ott megoldani, ahol kialakultak – hangsúlyozta dr. Schöpflin 
György a lakossági fórumon

Sárvár vendégszerető város. 
Biztos jelenünk és jövőnk is jelentős részben 
a turizmushoz kapcsolódik. 
Sárvár szívesen fogadja az ide érkező vendégeket,

DE NEMET MOND 
a kötelező betelepítési kvótára, 
a migrációra és a káoszra.

Ezért kérem, hogy október 2-án vegyünk részt a népszavazáson,
és szavazzunk nemmel!

TISZTELT SÁRVÁRIAK!

Kondora István
polgármester

Sárvár vendégszerető város. 
Biztos jelenünk és jövőnk is jelentős részben 
a turizmushoz kapcsolódik. 
Sárvár szívesen fogadja az ide érkező vendégeket,

DE NEMET MOND 
a kötelező betelepítési kvótára, 
a migrációra és a káoszra.

Ezért kérem, hogy október 2-án vegyünk részt a népszavazáson,
és szavazzunk nemmel!

TISZTELT SÁRVÁRIAK!

Kondora István
polgármester
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Nádasdy‐vár Művelődési Központ és 
Könyvtár 

2016. október 4‐8. 
 

4. (kedd)      16.45 óra:   „Könyvtárpártoló tevékenységért” –   

                 elismerő oklevelek átadása 

 

       17 óra:         Csider Sándor Álomút  

             c. kötetének bemutatója 

 

5. (szerda)         10.00 óra:     Baba‐vár a könyvtárban 

          Ölbeli játékok Gerbert Judittal  

 

         15 óra:         Indul a nyomozás! 

          A Detektívsarok‐játék megnyitója 

 

        17 óra:        Zenei klub: Liszt Ferenc: Hegyi szimfónia 

                                                  c. művét Paukovics László ajánlja  az érdeklődők  figyelmébe 

     

7. (péntek)    17.30 óra:      Bukovics Gyuláné gobelin‐kiállításának megnyitója 

 

A program egész ideje alatt 50 %‐os beiratkozási és ingyenes internetezési  lehetőséget  

 biztosítunk, valamint eltekintünk a késedelmi díj megfizetésétől. 

4. (kedd) 16.45 óra: „Könyvtárpártoló tevékenységért” –  
  elismerő oklevelek átadása
 17 óra:  Csider Sándor Álomút 
  c. kötetének bemutatója

5. (szerda) 10.00 óra: Baba-vár a könyvtárban
  Ölbeli játékok Gerbert Judittal 

 15 óra: Indul a nyomozás!
  A Detektívsarok-játék megnyitója

 17 óra: Zenei klub: Liszt Ferenc: Hegyi szimfónia
  c. művét Paukovics László ajánlja  
  az érdeklődők  figyelmébe

7. (péntek) 17.30 óra: Bukovics Gyuláné 
  gobelin-kiállításának megnyitója

A program egész ideje alatt 50%-os beiratkozási és 
ingyenes internetezési  lehetőséget biztosítunk, valamint 

eltekintünk a késedelmi díj megfizetésétől.

 

 
 

   

Nádasdy‐vár Művelődési Központ és 
Könyvtár 

2016. október 4‐8. 
 

4. (kedd)      16.45 óra:   „Könyvtárpártoló tevékenységért” –   

                 elismerő oklevelek átadása 

 

       17 óra:         Csider Sándor Álomút  

             c. kötetének bemutatója 

 

5. (szerda)         10.00 óra:     Baba‐vár a könyvtárban 

          Ölbeli játékok Gerbert Judittal  

 

         15 óra:         Indul a nyomozás! 

          A Detektívsarok‐játék megnyitója 

 

        17 óra:        Zenei klub: Liszt Ferenc: Hegyi szimfónia 

                                                  c. művét Paukovics László ajánlja  az érdeklődők  figyelmébe 

     

7. (péntek)    17.30 óra:      Bukovics Gyuláné gobelin‐kiállításának megnyitója 

 

A program egész ideje alatt 50 %‐os beiratkozási és ingyenes internetezési  lehetőséget  

 biztosítunk, valamint eltekintünk a késedelmi díj megfizetésétől. 

Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár

2016. október 4-8.

Hatodik alkalommal hirdette 
meg a sárvári önkormányzat a 
Virágos Sárvárért környezetszé-
pítő versenyt. Szeptember 4-én 
a vár udvarán díjazták a város 
legvirágosabb ingatlanait.

A Virágos Sárvárért versenyen 
megjelent díjazottakat, támo-
gatókat, a zsűri tagjait, vala-
mint az érdeklődőket dr. 
Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző köszöntötte, 
aki egyben a megmé-
rettetés ötletgazdája és a 
zsűri egyik tagja is volt. 
Hatodik alkalommal 
hirdette meg a sárvári 
önkormányzat a kör-
nyezetszépítő versenyt, 
amelyen idén is minden 
sárvári ingatlan részt 
vett külön nevezés nél-
kül. A zsűri tagjai voltak még 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
aki a zsűri elnöke is volt, továbbá 
Bokorné Csonka Judit, a Sárvári 
Környezetvédő és Természetba-
rát Egyesület elnöke, Kondor 

János, a Nádasdy-vár Műve-
lődési Központ és Könyvtár 
igazgatója, dr. Kulcsár László, a 
Városszépítő Egyesület elnöke és 
Varga Béla, a Kertészeti áruda és 
Díszfaiskola tulajdonosa.

A legvirágosabb ház kategó-
riában 4 különdíjat adtak ki, 
valamint díjazták a legvirágo-
sabb családi házakat, erkélyeket 

és szálláshelyeket. A sárvári 
önkormányzat felajánlásának 
köszönhetően idén a legvirágo-
sabb társasház díját is átadták az 
Alkotmány utca 18. szám alatti 
lakótömb lakóinak, amelyet 

képviselőjük Gaál László és Gaál 
Lászlóné vettek át. A színpadon 
virággal köszöntötték a többi 
tulajdonost, illetve lakót is. 

– Az első gondolat az min-
denképpen a köszöneté, egyrészt 
szeretném megköszönni minden 
sárvári polgárnak, aki a lakókör-
nyezetét gondozva évről évre 
támogatja a városszépítő mun-

kánkat.  Azt gondolom, hogy az 
önkormányzat és a lakosság így 
összefogva lehet igazán eredmé-
nyes. Sárvárról mindenki úgy 
nyilatkozik, hogy virágos város, 
ez az önkormányzat és hangsú-

lyosan a lakosság városszépítő 
munkájának köszönhető. A 
másik köszönet pedig azt az ösz-
szefogást illeti, amely keretében a 
turisztikai élet szereplői e mellé 
az ügy mellé állnak. A város szin-
te valamennyi nagy szállodája, 
civil szervezetek, a fürdő és más 
helyi szolgáltatók ajánlanak fel 
díjat a legvirágosabb ingatlanok 

tulajdonosainak, amely nagyon 
fontos, hiszen így a díjazottak 
az erkölcsi elismerés mellett szép 
élményekkel is gazdagodhatnak 
általuk – mondta dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző.

Díjazták a legvirágosabb ingatlanok tulajdonosait

A Virágos Sárvárért verseny díjazottjai, támogatói és a zsűri tagjai a város vezetőivel

Szülinapi-party ajánlatainkat kereSd
a www.Sarvarikalandpark.hu oldalon.

Kötélpályázás • famászás • íjászat • játszótér • aranymosás 
számháború • ügyességi játékok • arcfestés 

                         tartsd a Sárvári Kalandparkban 

                                 a szülinapi bulidat, animátoraink 

                    mindent megtesznek majd azért, 

      hogy ezt a napot  sokáig emlegessétek!
   a szülinapost ingyenesen látjuk vendégül,  
                és meglepjük egy apró ajándékkal.  



SáRVáRI         HíRLAP 7facebook.com/sarvari.televizio

1. díj: Tilosalja utca 18. családi ház
Lenkei Faragó Gyula és Nagy Imréné

            VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT 2016VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT 2016
                  környezetszépítő verseny díjazottjai

2. díj: Celli út 46. családi ház
Tóth István és Tóth Istvánné

3. díj: Esze T. utca 42. családi ház
Kiss Csaba és Kiss Csabáné

2. díj: AQUA Hotel - Fekete-híd utca 126.
Lisztes István

3. díj: Rozmann Family Panzió és
Apartmanház, Várkerület 9.

1. díj: Velanira Apartman – 
Fekete-híd utca 84. Farkas Tamás 

1. díj: Bartók Béla utca 39.
dr. Mágory Katalin, dr. Győri Nagy Imre 

2. díj:  Petőfi u. 28. II. emelet 6.

Kéthelyi Imréné

3. díj: Komárom utca 5. Németh Tivadar 

és Némethné Rádl Krisztina

Nádasdy utca 105.
Tompa Lajos és Tompa Lajosné

Tizenháromváros utca 26.
Fekete Gizella és Fekete Mária

Alkotmány utca 18. 
szám alatti lakótömb/társasház
Képviselője: 

Gaál László és Gaál Lászlóné
Ölbői utca 18. 
Németh Tibor és Németh Tiborné

Szatmár utca 12.
Mórocz Gábor és Mórocz Gáborné

        Legvirágosabb

             társasház
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3. díj: Rozmann F. P. és Apartmanház,
Várkerület 9. Rozmann Zsolt és neje
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A Szent László 

● A 9. osztályosok bérmálási gyakor-
lása a templomban: az egyik csoport csü-
törtökön 17.30-kor, a másik szombaton 
11.30-kor. Szülők, bérmaszülők kísérjék 
gondos figyelemmel a készületet!

● Minden októberi estén 18.30-kor 
közös rózsafüzért imádkozunk. A kato-
likus papi nép ajkainak áldozatát ajánljuk 
fel a Mindenhatónak. Hittanosaink a 
fatimai gyerekeket követve vállalják az 
előimádkozást. Szombatonként ének-
karok segítik a szárnyalást Boldogasz-
szonyunkhoz, Máriához.

● Október 2-a az angyalok szolgála-
tára emlékeztet. Lelkiismeretünk dönté-
seiben figyeljünk az angyali sugallatokra!

● Október 4-én, kedden Assisi Szent 
Ferenc napjával kapcsolatban a terem-
tésvédelem hetét hirdették meg. Óvjuk 
környezetünket, a Teremtő ajándékát! 

● Október 7-én, pénteken a szent-
miséken köszöntjük a Boldogságos 
Szűz Máriát, a Rózsafüzér Királynőjét. 
A Rózsafüzér Társulat szíves szeretettel 
invitálja közösségébe az elkötelezetten 
imádkozni vágyókat.

● Október 8-án, szombaton Szűz Má-
ria, Magyarok Nagyasszonya, Magyaror-
szág főpátrónája főünnepét tartjuk. Édes 
hazánk, Mária országa felvirágzásáért 
dolgozzunk!

Szent Miklós 

 
● Október hónapban minden este 18 

órakor ünnepélyesen, gyermekek elői-
mádkozásával elmélkedjük a rózsafüzér 
titkait a Sári templomban.

● Szeretettel várom buzgó Híveimet! 
A Rózsafüzér Társulat tagjai járjanak elöl 
jó példájukkal!

● Október 1-jén, szombaton Lisieuxi 
Kis Szent Teréznek a Kertvárosiak vé-
dőszentjének az ünnepe lesz. Este 18.30 
órakor ünnepi szentmise.

● Október 2-án, vasárnap a 9 órakor 
kezdődő ünnepi szentségkitételi búcsúi 
szentmisével kezdődik a kertvárosi 
kápolna búcsúja, és az egész napos 
szentségimádás. Délután 16 órakor ün-
nepi litánia keretében szentségeltétel. A 
szentségkitételi szentmisét Roland atya 
imádkozza.

● Október 2-án a vasárnapi szent-
miséken lesz a Sári templomhoz tartozó 
hittanos gyermekek  katekumenátusa 
a befogadás szertartása. Kérem, hogy 
a jó szülők kísérjék gyermekeiket a 
templomba. 

● Október 6-án és 7-én, elsőcsütörtö-
kön és elsőpénteken 17 órától gyóntatás, 
18 órakor szentolvasó, majd 18.30 órakor 
ünnepi szentmise. Hittanuló diákokat 
és a felnőtt Híveket is buzdítom a havi, 
elsőpénteki rendszeres gyónásra!

● Október 7-én, pénteken Rózsafüzér 
Királynéjának, október 8-án, szombaton 
Magyarok Nagyasszonyának ünnepei 
lesznek. Ünnepi szentmisék este 18.30 
órakor.

● A következő gitáros szentmisék 
október 1-én és 15-én, szombaton az 
előesti 18.30 órakor kezdődő szentmi-
séken lesznek.

● Elkezdődnek a gyermekek számára 
a kézműves foglalkozások a plébánia 
közösségi termében. Az első alkalom 
időpontjai: október 15-e, szombaton 
10 órakor.

● Szerdánként az esti szentmise után 
19.15 órakor megkezdődnek a felnőtt ka-
tekézisek a plébánia közösségi termében.

● A plébánia részletes programjait a 
www.sarvarsari honlapon olvashatják.

● A Mária Rádió értéket közvetítő 
műsorait az FM 95.2 vagy az interneten 
a plébánia honlapjáról is hallgathatják.

 

A Sárvári Evangéli

● A reformáció forrás vidékein: 
Október 1-én, szombaton a sárvári, 
a soproni és a budavári gyülekezet 
csoportjai, közös kirándulás keretében 
végiglátogatják az úgynevezett artiku-
láris templomokat: Vadosfa, Nemeskér, 
Nemescsó és Celldömölk templomait. 
Mindenütt egyháztörténeti és rövid 
teológiai előadásra kerül sor. 

● Népszavazás: Október 2-án, akinek 
van füle és szíve, az értse meg, mit kíván 
a magyar nemzet!

● Konfirmáció: Október 7-én, pén-
teken 16 órai kezdettel konfirmációi 
tanfolyamra várjuk az általános iskolák 
8. osztályos tanulóit, valamint a kedves 
szülőket is egy megbeszélésre!

● Csurgói kapcsolat: Október 8-án, 
szombaton a csurgói evangélikus gyü-
lekezetbe hívták meg gyülekezetünk 
elnökségét, az ott beindítandó presbiteri 
csapatépítő nap tanítására. 

● Nőegylet: Október 11-én, kedden 
18 órai kezdettel tartja gyülekezetünk 
nőegylete az adott hónap összejövetelét. 

● Evangélikus rádió: Szeretettel 
ajánljuk a kedves olvasóknak a Szom-
bathelyről 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. 

  

  ● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk.

● Szerdánként 17.30-ra a Dalárda 
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.

● Minden hónap utolsó vasárnapján 
megterítjük az Úrasztalát.

● Egyházközségünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

ÉRTESÍTÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
MÓDOSULÁSÁRÓL

a KábelszatNet-2002 Kft. hírközlési szolgáltató 2016. 10. 15. napjától hatályos, nyilvános televízió 
műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételeiből.

A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016. 10. 15. napjától 
megvalósuló változásait tartalmazza.
Mint arról bizonyára értesültek a sajtóhírekből, a TV2 és az RTL Klub csatornák terjesztésében 
bekövetkezett változások miatt ezek az eddig ingyenes csatornák jogosultak díjat szedni a műso-
raikért. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132.§ (2) b) és d) pontja alapján 
jogszabályváltozás, és az ez által előidézett, a körülményekben bekövetkezett, előre nem látható 
lényeges változás miatt a havi díjak megváltoznak az alábbiak szerint: 
     – minden ALAP és BŐVÍTETT programcsomag ára egységesen bruttó 395 Ft-tal 
        emelkedik október 15-től.
 
A módosítással érintett részek és mellékletek nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre. A KábelszatNet-2002. 
Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati 
irodánkban, valamint a www.kabelszat2002.hu weboldalon. Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására fi gyelemmel 
az előfi zető a jelen értesítést követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfi -
zető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfi zető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani az előfi zetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfi zető az előfi zetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfi zetői szerződést az ebből eredő kedvezmények fi gye-
lembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, 
és az előfi zető felmondja az előfi zetői szerződést, a szolgáltató az előfi zetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső 
kedvezmény összegét. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítés második közzétételét követően a fenti határidőkön belül nem 
tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.
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Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Berzsenyi utcában 
2016-ban épülő belvárosi, 
zöldövezeti sorházak 
értékesítése 
elkezdődött.

Prépost Marcell szeret kirán-
dulni, szereti a zenét, sokat 
olvas, az egyetem elvégzése 
után most éppen munkát keres. 
Olyan, mint bármelyik másik 
fiatal, de mégis más, hiszen 
hallássérült. Más, hiszen az or-
szágban rajta kívül szinte nincs 
más hallássérült, aki eljutott 
az okleveles gépészmérnöki 
diploma megszerzéséig.

Marcellel és édesanyjával, 
Brányi Hildával egy kis szobában 
ülünk le beszélgetni. Először Hil-
da segít a kérdéseimet eljelelni 
Marcellnak, illetve ő kezd bele 
a történetük elmesélésébe. De 
aztán a fiú egyre inkább le tudja 
olvasni a kérdéseket a számról, 
hiszen próbálom szépen for-
málni a szavakat, éppúgy, mint 
ő. Én is egyre inkább megértem 
Marcell beszédét, lassan feloldó-
dunk, és beszélgetünk.

Nehéz és küzdelmes évek áll-
nak Marcell és családja mögött, 
talán éppen ezért egy összetartó, 
egymásért áldozatokra is képes 
család története bontakozik ki 
az elbeszélésükből. 

Már Marci születésekor kide-
rült, hogy egy öröklött rendel-
lenesség folytán hallássérült. 
Egyik fülére egyáltalán nem 
hall, a másik fülére is súlyosan 
halláskárosult, hiszen 90 deci-
bel feletti hangokat hall csak 
meg, például a sziréna hangját. 
Sárváron kezdte az óvodát, de 
aztán ötévesen elkerült Sopron-
ba, egy speciális intézménybe, 
ahol elvégezte az előkészítőt és 
az általános iskolát is. Marcell 
kezdetben bentlakásosként 

tanult az intézményben. Öccse 
szintén hallássérültként szüle-
tett, így ő is a speciális iskolába 
került. Ezek után édesanyjuk 
úgy döntött, hogy a két fiú 
mellett marad a hétköznapokon 

Sopronban, mérnöki hivatásá-
ról lemondva a speciális isko-
lában vállalt munkát, átképezte 
magát. Férje és lánya pedig 
Sárváron éltek. 

Marcell nagyon jól tanult, az 
általános iskola után az egyik 
soproni gimnáziumban folytatta 
középiskolai tanulmányait, majd 
itt automatizálási technikus 
végzettséget is szerzett. Kis kora 
óta érdekelték a gépek, szétszed-
te, majd összerakta őket, így 
természetes volt számára, hogy 
gépésznek tanuljon. 

Bátor vállalkozásnak tűnt, 
hogy jelentkezzen a győri Szé-
chenyi István Egyetemre, és 
gépgyártástechnológiát tanul-
jon. Előtte nem volt még hallás-
sérült hallgatója az egyetemnek, 

így volt, aki segí-
tőkészen fogadta, 
volt, aki ellenezte a 
hallgatói jogviszo-
nyát. Mindenesetre 
elkezdte az órákat 
látogatni, ebben a 
Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Jel-
nyelvi Központja 
segített neki egy jel-
tolmácson keresz-
tül. Dr. Neuberger-
né R. Marával egy 
sajátos jelkészletet 
fejlesztettek ki az 
órák „lefordítására”, 
aki még az alapkép-
zést követő állam-
vizsgán is vele volt. 
Marci a gyakorlati 
időt a győri Borsodi 
Műhely Kft.-nél töl-
tötte, itt volt az első 

munkahelye, ahol baráti légkör 
vette körül. Majd nekivágott a 
mesterképzésnek, amelyet most 
már jeltolmács segítsége nélkül, 
szintén sikeresen, jó eredmény-
nyel teljesített, és most okleve-
les gépészmérnökként munkát 
keres. Azt mondja, az, hogy 

hallássérült, talán még segíti is a 
precíz munkavégzésben, hiszen 
minden erejével a feladatára tud 
koncentrálni, őt nem zavarja a 
külvilág zaja. Főként a mester-
képzésen megismert évfolyam-
társaira gondol vissza szívesen, 
hiszen ők segítőkészek voltak, 
és jó volt a társaság is. 

Marci túrázik, autót vezet, 
angolul tanul, sokat olvas, sőt 
hallókészüléke segítségével még 
zenét is hallgat. A mai kor új 
vívmánya, a csetelés nagy segít-
ségére van abban, hogy ne érezze 
magát egyedül.

Hilda nagy szeretettel néz 
Marcira, büszke édesanya. Sze-
rényen hárítja a szavaimat, ame-
lyek szerint neki és a családnak 
nagy szerepe van abban, hogy 
Marci 30 évesen diplomás fiatal-
ember, aki nagy reményekkel és 
tervekkel vághat neki az életnek. 
Pedig mi édesanyák tudjuk, hogy 
egészséges gyermekeinknek is 
nagy szükségük van a támogató 
szeretetünkre, hát még akkor, ha 
valamilyen nehézséggel, beteg-
séggel kell szembenézniük.

Tudja ezt Marci is, aki ismeri 
édesanyja minden rezdülését, 
aki tudja, hogy rá mindig számít-
hat, akitől megtanulta, hogy az 
élet egy életen át a küzdelemről 
és a reményről szól, de talán 
éppen ettől szép.

Fonyó Roberta

Az élet egy életen át a küzdelemről szól

Marcell okleveles gépészmérnökként munkát keres, 
már volt állásinterjún is 
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Szabó Lajos, az MSZP Sárvári 
Szervezetének elnöke, helyi és 
megyei önkormányzati képvi-
selője is megszólalt a migráns-
kérdést illetően. 

– A migránskérdésre nincs kü-
lön nemzeti megoldás, Európával 
közösen kell ezt a problémát 
megoldanunk, hogy Magyar-
ország lakossága biztonságban 
legyen – szögezte le Szabó Lajos, 
aki hozzátette, hogy a Magyar 
Kormánynak minden felhatal-

mazása megvan arra, hogy a 
magyar érdekeket a megfelelő 
szintű tárgyalásokon érvényesí-
teni tudja. – Ezt a kérdést nem 
szabadna pártpolitikai szintre 
züllesztenie, és nem szabadna, 
hogy a kormánypárt választási 
előkampánya részévé tegye ennek 
a kérdésnek a népszavazáson való 
megoldását – mondta a politikus.

Ma Magyarországon nincs 
olyan politikai erő Szabó Lajos 
szerint, amely az amúgy sem 
létező kötelező betelepítési kvóta 
bevezetését szorgalmazná: – Azt 
a pénzt, amit ma a népszavazásra 
fordítunk, sokkal értelmesebb 
célokra lehetne elkölteni, sok 
rászoruló van, akikre ezeket a 
milliárdokat rá lehetne költeni, 
ezért Szabó Lajos otthonmara-
dásra vagy érvénytelen szavazás-
ra bíztatja a polgárokat.

KREDENC BISZTRÓ REGGELIZŐ
9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18. • 06 70 312 0251

(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

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).

Minden nap már reggel 8 órától! Napi menü 850 Ft-tól. 
Október 3-tól október 7-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
napi leves Húsleves csigatésztával Sütőtökkrémleves Gombaleves Húsleves gazdagon Paradicsomleves

napi leves 
+ főétel 850 Ft

Baconbe tekert csirkemáj 
burgonyapürével

Tejfölös csirkepaprikás galuskával Gyros tál Óvári karaj párolt rizzsel
Mustáros csirkemell roston sütve, 

párolt rizzsel

napi leves 
+ főétel 1050 Ft

Milánói sertésborda
Grillsajt párolt rizzsel, friss 

salátával, joghurtos öntettel
Cordon bleu hasábburgonyával

Roston csirkemell friss 
salátaágyon balzsamecettel, 

párolt rizzsel

Rántott hal párolt rizzsel, 
tartármártással

Október 10-től október 14-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

napi leves Kar� olkrémleves Húsleves eperlevéllel Fokhagymakrémleves Zellerkrémleves Húsleves májgombóccal

napi leves 
+ főétel 850 Ft

Sült csirkecomb párolt rizzsel Rántott szelet párolt rizzsel
Tejfölös csirkepaprikás 

tarhonyával
Sült oldalas törtburgonyával

Rántott csirkemell 
burgonyapürével

napi leves 
+ főétel 1050 Ft

Lazacos rizottó
Sertés szűz barnamártással, 

krokettel
Mustáros-mézes csirkemellcsíkok 

salátaágyon
Roston szelet sajtmártással, 

párolt rizzsel
Velővel töltött borda párolt rizzsel

MINDEN NAP RENDELHETŐ A NAPI LEVES MELLÉ RÁNTOTT SZELET PÁROLT RIZZSEL 850 FT-ÉRT!

Az országos népszavazás ellen 
kampányolt Gyurcsány Ferenc 
pártja, a Demokratikus Koalí-
ció Sárváron! Maradj otthon! 
Maradj Európában! – címmel 
tartott lakossági fórumot Dr. 
Molnár Csaba európai par-
lamenti képviselő és Németh 
Zsolt, a Híd a Jövőnkért Egye-
sület elnöke.

A két politikus a fórum előtt 
sajtótájékoztatót is tartott, a téma 
az október 2-ai népszavazás volt, 
amely kapcsán mindketten az 
otthonmaradásra bíztatták a 
választópolgárokat. 

– Mi azt gondoljuk, hogy ez a 
propaganda, ami most történik, 
ez úgy jön át a médiumokon 
mintha sorsfordító kérdés lenne, 
pedig valójában nem az. Hanem 
egyszerűen szétzilálja a társada-

lom szolidaritását, gyűlöletet kelt, 
és ezzel mi nem tudunk egyet 
érteni. Arra ösztönözzük az ál-
lampolgárokat, hogy maradjanak 
otthon, maradjanak Európában. 
Ne keltsük a gyűlö-
letet, tartsunk ki a 
szolidaritás és em-
bertársaink mellett, 
és mindenképpen 
a szeretetet erősít-
sük a gyűlölet helyet 
– mondta Németh 
Zsolt, a Híd a Jövőn-
kért Egyesület elnöke.  

Dr. Molnár Csaba 
DK-s európai parla-
menti képviselő sze-
rint ez a népszavazás 
nem a migrációról 
szól, hanem egyrészt a kormány 
elő akarja készíteni vele Ma-
gyarország kilépését az Európai 

Unióból. – 2020 után, amikor 
is az Orbán kormány által is 
elfogadott tervek alapján, meg-
szűnnek az uniós támogatások, 
és nem jön ilyen rengeteg pénz 

Brüsszelből, Nyugat-Európából 
Magyarországra, nem érdeke Or-
bánéknak az európai uniós tagság 

– mondta dr. Molnár Csaba, aki 
szerint másrészt a népszavazás 
Orbán Viktor személyes hatalmi 
érdekéről szól. – Azt akarja elérni, 
hogy a hagyományos táborán túl 

nyúló nemzeti egy-
séget teremtsen egy 
nem létező ügyben. 
Amit aztán úgy ér-
telmezhet, hogy egy 
érvényes, eredményes 
szavazással az elmúlt 
hat év politikáját is le-
gitimálják a választók, 
és felülve erre a hul-
lámra, a jövő év elején 
előrehozott választást 
irat ki, megpróbálván 
visszaszerezni az el-
veszett kétharmadot 

– szögezte le a politikus, aki ezért 
minden választót a szavazástól 
való távolmaradásra bíztat.

Otthonmaradásra bíztat a Demokratikus Koalíció

 Európai megoldás a migrációra

Fogadóóra
Eiweck Péter, a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom 
önkormányzati képvise-
lője 2016. október 5-én, 
szerdán 16 órától és 18 
óráig fogadóórát tart a 
helyi Jobbik irodájában, a 
Várkerület 17/A. szám alatt 
(volt bölcsőde).

Az október 2-i népszavazáson 
mindenkinek részt kell ven-
nie, és nemmel kell szavaznia! 
– áll a Jobbik önkormányzati 
képviselője, Eiweck Péter által 
lapunkhoz eljutatott jobbikos 
sajtóközleményben. 

A népszavazás helyett a Jobbik 
javaslatot tett 2016 tavaszán az 
alaptörvény módosítására, ami 
ingyenes és kockázatmentes lett 
volna, ezt a kormány elutasította. 
Ebből is látszik, hogy a kormány 

a menekültpolitikába menekült, 
ezzel próbálja meg elterelni a 
figyelmet az oktatás, az egészség-
ügy lesújtó helyzetéről, valamint 
az országban uralkodó korrup-
cióról. A népszavazás drága és 
kockázatot is rejt magában, ha 
érvénytelen lesz, egy ütőkártyát 
adunk Brüsszel kezébe, Orbán 
Viktor miniszterelnöknek vál-
lalnia kell a felelősséget, és el 
kell gondolkodnia a lemondáson 
– olvasható a jobbikos sajtóköz-
leményben.

Nemmel kell szavazni

Dr. Molnár Csaba európai parlamenti képviselő és Németh Zsolt, 
a Híd egyesület elnöke
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Ezekkel a szavakkal kezdődik 
az Invitel új tévéreklámja. A 
telekommunikációs cég nyár 
végén indult kampányában a 
szűkebb környezetünk, tele-
pülésünk számunkra kedves 
elemeire koncentrál, vagyis 
azokra a dolgokra, amelyek 
igazán otthonossá teszik vi-
lágunkat. 

Az Invitel 3 évig használta a 
korábbi, sajátos hangulatú raj-
zos reklámokat, azonban a fenti 

gondolatvilághoz más vizuális 
megoldást választott. Az új rek-
lámokban a kisebb települések 
pozitív hangulatú világát jeleníti 
meg, bemutatva a helyi értékeket 
és az Invitel jelenlétét.

A ’Mifelénk’ kampány ötletét 
az a tapasztalat adta, hogy a 
kisebb települések mindennap-
jaiban is számos nagyszerű és 
fontos pillanat történik, amikről 
érdemes beszélni, hiszen ezek 
meghatározzák a helyiek életét. 
A humoros és barátságos reklá-

mok ezeket a pillanatokat örö-
kítik meg hiteles környezetben. 

Az Invitel a család minden 
tagja számára izgalmas szóra-

kozást nyújt, legyen szó tele-
fonról, televízióról, vagy inter-
netről, sőt, a kisvállalkozások 

is igényük szerint alakítható 
csomagokat találnak a cég kí-
nálatában. Helyi szolgáltatóként 
hozzájárul a Sárvár és környé-

kén élő családok kényelmesebb 
életéhez és a kisvállalatok üzleti 
sikereihez.

Kis hely a miénk, tele jó dolgokkal

Az Invitel munkatársai a sárvári Invitel Pontban (Batthyány 
u. 17.) készséggel tájékoztatják a szolgáltatások iránt érdek-
lődőket. Emellett a lakossági ajánlatokról a 1288-as telefon-
számon, a kisvállalatiakról a 06 80 881 881-es zöld számon 
is kérhetnek felvilágosítást. www.invitel.hu

Ahogy tavasszal kinyílnak a 
virágok a Sárvári Mazsorett 
Együttes megkezdi szezonját, 
hogy bemutassa új programját 
Sárváron, hazánkban és külföl-
dön egyaránt.

A nyári idén nyitó fesztivá-
lunk után sem állt le az élet a 
mazsorettek körül. Június végén 
nagy sikert arattunk Sopron 
főterén a Nemzetközi Fúvósze-
nekari Találkozón a soproni Ju-
ventus Koncertfúvószenekarral.

Július közepén nagy örömmel 
indultunk az olaszországi Tos-
canába. Immáron másodszorra 
utaztunk a Kristály és Gyöngy-
szem csoportokkal összművé-
szeti fesztiválra, ahová elkísértek 
bennünket vállalkozó kedvű 
szülők is. Utazásunkat hosszas és 
kemény felkészülés előzte meg, 
majd következett a kalandos 
út Montecatinibe. A jókedv- és 
vidámságfelelősök rendkívül 
jó hangulatot varázsoltak ki-
rándulásunkon. Odautazásunk 
során megálltunk Pisaban, ahol 

többórás sétát tettünk a híres 
„ferdetorony” árnyékában.

Érkezésünkkor fáradtan, de 
annál lelkesebben pakolta ki 
mindenki csomagját a buszból, 

és foglalta el szállását a város-
központ közelében.  Négynapos 
utunk során rengeteg új élményt 
szereztünk, és belekóstolhattunk 
más országok kultúráiba is. Kö-
tött programjaink közt szerepelt 
egy hosszú menet- és két show-
program a központban felállított 

színpadon. Szabad program 
keretében ellátogattunk Firen-
zébe, Montecatini Altoba, ahol 
nem tudtunk betelni a csodás 
látvánnyal. Ezek a programok 

még jobban összekovácsolták a 
két korosztályt. 

 Ezen az összművészeti fesz-
tiválon főként keleti és északi 
országok képviseltették magu-
kat énekeseikkel, táncosaikkal. 
Magyarországról mi mutattuk 
be a mazsorett stílust, hiszen 

ez a műfaj első ízben volt jelen 
a régióban. Méltón képviseltük 
városunkat, a hagyományokhoz 
híven ismét osztatlan sikert 
arattunk. Hazaérkezésünkkor 
mindenki boldogan mesélte el 
élményeit a családnak, bará-
toknak.

Október elején is sűrű prog-
ram vár az együttesre. Egy nagy 
megmérettetésre utaztunk, a IV. 
„Stefánia” Országos Mazsorett 
Fesztiválra, a budapesti Honvéd 
Kulturális Központ színházter-
mébe a Kristály és Gyöngyszem 
csoportokkal. A XI. Kiskőrösi 
Országos Mazsorett Fesztiválra a 
Csillag és Csillagszem csoportok 
készülnek nagy lelkesedéssel.

A vidám, örömteli programo-
kat az év végi készülődés izgalma 
veszi át. Végezetül szeretnék 
minden kedves érdeklődőt meg-
hívni a 2016. december 10-én 
17 órakor kezdődő sokszínű és 
reményeink szerint káprázatos 
XXI. Mazsorett Gálánkra.

Csikós Györgyné
 művészeti vezető

Pezseg az élet a Sárvári Mazsorett Együttesnél

A sárvári mazsorettek az olaszországi összművészeti fesztiválon
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. évben minden 
hónap utolsó péntekén, SZEP-
TEMBER HÓNAPBAN SZEP-
TEMBER 30-ÁN, PÉNTEKEN 
12.00 órától 18.00 óráig a Kemény 
István u. 1. szám előtt (Lafuma 
után) elhelyezett konténerekhez 
maga elszállíthatja, és ott 1 m3/ház-
tartás/év mennyiségben díjmen-
tesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn.

Lakossági eredetű ÖSSZEKÖ-
TÖZÖTT ág, metszési nyesedék 
házhoz menő gyűjtése 2016. 
OKTÓBER 19-ÉN, SZERDÁN, 
ág maximum 5 cm átmérőig, ma-
ximum 1 m hosszúságúra vágva 
helyezhető ki.

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
2016. január 1-jétől a lakosság 

a házhoz menő lomtalanítást a 
bejelentést követő 10 munka-
napon belül a Közszolgáltatóval 

előre egyeztetett napon, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 

mennyiségben díjmentesen veheti 
igénybe. Az igénybejelentés során 
szükséges megadni a lomhulladék 
várható mennyiségét, a 2 m3 feletti 
lomhulladék csak a díjköteles lom-
talanítás díjának megfizetése esetén 
szállítható el. A ki nem használt 
lomtalanítási alkalom a következő 
évre nem vihető át. 

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebom-
ló díjmentes hulladékgyűjtés 
Sárvár családi házas ingatlana-
inál. A gyűjtés igénybevételéhez 
szükséges 60 literes előnyomott 
gyűjtőzsák társaságunk ügyfél-
szolgálatán 21 db/háztartás/év 
mennyiségben féléves bontásban 
vehető át, feltéve, hogy az ingat-
lanhasználónak tartozása nem áll 
fenn, vagy azt igényléskor meg-
fizeti. A kertvárosi városrészben 
már kihelyezett biokukák továbbra 

is használatban maradnak, aki 
biokukával rendelkezik díjmentes 
gyűjtőzsák igénybevételére nem 
jogosult.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non-

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 

Ikervári u. 23.

Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00, 
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00

Tel./fax: 06-95-520-172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. október, november

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
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január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA
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SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

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

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.  

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE 
(ág max. 5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki) 

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. szeptember, október.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

BIO 

ÁG

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max. 
5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, 
összekötözve helyezhető ki) 

SZERDA

SZEPTEMBER OKTÓBER ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI  vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik

ÜVEG 2. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI  vagy PÉNTEKI napon történik     

7. SZERDA SZERDA5. BIO BIO 

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE.

28. SZERDA

BIO 
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

19.

26. SZERDA

14. SZERDA SZERDA12.

21. SZERDA

ÁG:

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. október, november.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

BIO 

ÁG

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

OKTÓBER NOVEMBER ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, 
vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

ÜVEG 2. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy 
PÉNTEKI napon történik.    

5. SZERDA SZERDA2. BIO BIO 

SZERDA SZERDA9.

19. SZERDA SZERDA

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE

26. SZERDA

SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
16. BIO 

23. SZERDA
ÁG: ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max. 5 cm 

átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve 
helyezhető ki) 

BIO 30. SZERDA

12.
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SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
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ÜVEG 1. 
KÖRZET

BIO 

ÁG

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

OKTÓBER NOVEMBER ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, 
vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

ÜVEG 2. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy 
PÉNTEKI napon történik.    

5. SZERDA SZERDA2. BIO BIO 

SZERDA SZERDA9.

19. SZERDA SZERDA

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE

26. SZERDA

SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
16. BIO 

23. SZERDA
ÁG: ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max. 5 cm 

átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve 
helyezhető ki) 

BIO 30. SZERDA

12.

A Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület 
szeptember elején rendez-
te meg X. Környezetvédelmi 
Napját. A várban tartott egész 
napos rendezvény az egészséges 
életmód jegyében zajlott.

A 2007 májusa óta működő 
Sárvári Környezetvédelmi és 
Természetbarát Egyesület fő 
célkitűzései a környezettudatos 
magatartásforma és a termé-
szetvédelem köré csoportosul-
nak. Rendezvényükön most is 
minden korcsoportnap kínáltak 
programokat. 

Bokorné Csonka Judit, az egye-
sület elnöke a szakmai előadá-
sokról elmondta, hogy elsőként 
Erős György lépett hallgatósága 
elé, aki a kakaóbab környezettu-
datos feldolgozásának új módjait 
mutatta be. Telt házas előadásá-

ban Dr. Máhr Károly onkológus 
a környezeti tényezők szerepét 
hangsúlyozta a rákbetegség ki-

alakulásában, majd a délutáni 
előadás témája a kiskertek bio-
gazdálkodása volt, Németh Virág 

előadásában. Továbbá ingyenes 
jógaórán és lovaskocsikázáson 
is részt vehettek az érdeklődők, 

valamint a sárvári Tinódi gimná-
zium high-tech laboratóriuma is 
bemutatkozott. 

A környezetvédő egyesülettel 
szoros kapcsolata van a gimnázi-
umnak, a diákok önkéntes mun-
kában segítenek a rendezvények 
lebonyolításában. A környezet-
védelmi napra mikroszkópos, 
kameramikroszkópos interaktív 
bemutatóval készültek. ásványo-
kat, növényeket, ízeltlábúakat 
vizsgálhattak a vállalkozó kedvű-
ek – tudtuk meg Vígh Viktortól, 
az egyesület környezetvédelmi 
szakreferensétől.

A környezetvédelmi napon a 
Sárvári Kerékpár Egylet is részt 
vett, bemutatójukon egy újfaj-
ta biciklivel, az ElliptiGO-val 
lehetett megismerkedni. Mind-
emellett ez a nap az emberek 
és állatok kapcsolatáról is szólt, 
volt díszmadár kiállítás, kutyás 
bemutató és egy-egy házi ked-
vencet örökbe is lehetett fogadni. 

szilke

A környezettudatos magatartásformát hirdetik

Ásványokat, növényeket, ízeltlábúakat vizsgálhattak a vállalkozó kedvűek 
a gimnazisták segítségével

Harmadik alkalommal rendezték 
meg az 1Úton Nemzetközi Zarán-
doknapot a Mária Út Egyesület 
és a Mária Rádió szervezésében. 

A Kiscelli zarándoklat ke-
retében a sárvári Szent Lász-

ló-templomba is betértek a 
zarándokok, ahol Orbán István 
kanonok fogadta őket. A kano-
nok emlékeztetett arra, hogy 
a mai zarándoklaton Böjte 
Csaba testvér felhívására a 
gyermekáldásért imádkoznak 

a hívők. Mint mondta, a sta-
bil és termékeny házasság a 
haza jövőjének, a kereszténység 
fennmaradásának záloga. A 
város nevében Máhr Tivadar 
alpolgármester is köszöntötte 
a zarándokokat. Örömének 

adott hangot, hogy már nem 
első alkalommal üdvözölhet 
zarándokokat Sárváron, hiszen 
a város – éppúgy, mint évszáza-
dokkal ezelőtt, Nádasdy Tamás 
idején – ma is egy találkozási 
pont Magyarországon. 

A gyermekáldásért imádkoztak a zarándokok
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Tisza-Kalmár György festő-
művész holisztikus fény festé-
szetének lélekgyógyító képei 
láthatóak október 2-ig a Gale-
ria Arcisban.

A megnyitó közönségét Kon-
dor János, a művelődési központ 

igazgatója köszöntötte. Ismertet-
ve az 1952-ben született, jelenleg 
Egyházashetyén élő művész 
pályafutását. Kiemelve, hogy 
mesterei közt volt Barcsay Jenő 
festőművész, a Képzőművészeti 
Egyetem professzora és Borsos 
Miklós szobrászművész is.

Nagyon nehéz ma 
művésznek és igaznak 
lenni, ennek a világnak 
megfelelni – kezdte sa-
ját kiállításának meg-
nyitóját Tisza-Kalmár 
György. Gyerekkorától 
festő akart lenni, több 
európai városban foly-
tatott tanulmányokon 
és ismert hazai festő-
mesterek tanítványa-
ként vezetett az út a 
saját hang megtalálásig. 
– Számomra a festés 
út az egységes-egész, a 
teremtő szeretet meg-
ismeréséhez, út a lé-
lekhez, önmagamhoz 
– fogalmazott a mára a 

„lélek festőjeként” is emlegetett 
Tisza-Kalmár György.

A szeretet székhelye, a magas-
rendű szereteté, amely önzetlen 
és feltétel nélküli. A feltétlen 
szereteten alapuló ősvallás hite 
vezeti ecsetvonásait. – Lélek 
festményeim ezen áramlás se-
gítségét felhasználva járulnak 
hozzá a betegségek megelőzé-
séhez – jegyzi meg magáról. 
ám az emberek többsége nem 
akar gyógyulni, nem akarja 
felismerni saját énjét, ebben van 
feladatom – jegyezte meg a festői 
küldetéséről. 

Tisza-Kalmár György így 
foglalta össze művészetének lé-
nyegét: az univerzum részeként 
a szeretet segítségével látható 
formában kifejezhetem érzelme-

imet. A lehetetlent, a lélek rezdü-
léseit örökíthetem meg, amely 
mindenkinél más és minden 
pillanatban változik. Ez az igazi 
„absztrakt” festészet, amely nem 
akar konkrét dolgokat ábrázolni, 
hanem az érzelmek kivetülése, 
közvetlen kifejezése a vásznon. 
Akár egy zenemű, mint egy szo-
náta, nem akar másnak látszani. 
Egy látható érzés. Az érzelem 
kifejezése, az igaz művészet.

A sárvári kiállítás anyaga vá-
logatás az alkotó különböző so-
rozatai közül. Az egyik teremben 
a Mag-virága című fényeposz 
festménysorozatból mutat be pár 
festményt. A másik teremben a 
lélek festményekből láthatnak 
válogatást, a harmadik teremben 
az újabb festményei közül állít ki.

A lélek festőjének tárlata Sárváron

Égben lebegők csarnoka címmel 
tartott emlékestet a rockzene 
vasi szolgálóinak a sárvári AZK. 
Az akusztikus zenével és tábor-
tűzzel Tóth Ferencnek, a műve-
lődési központ egykori igazgató-
jának is emléket állítottak.

Szeptember 9-én, pénteken 
este a Nádasdy-vár kamaraud-
varába gyűltek össze mindazok, 
akik együtt akartak emlékezni 
a vasi rockzene már eltávozott 

meghatározó alakjaira, azok-
ra, akik Sárvárt igazi rock- és 
underground zenei központtá 
varázsolták. Köztük külön Tóth 
Ferenc „Virsli”-re, a Kossuth 
Lajos Művelődési Központ egy-
kori igazgatójára. Az „Égben 
lebegők csarnoka” – az Omega 
zenekar dalának címét még ő 
vette kölcsön hasonló emlékező 
rendezvényekhez.

A falra a régi legendás zené-
szek fotóit vetítették, a képek egy 

részét a közönség hozta, hogy a 
tábortűz mellett egy-egy emléket 
is megoszthassanak majd egy-
mással. Az emlékezés a színpa-
don kezdődött, ahol első-
ként Pajor András monda 
el Tóth Ferenc: Színbád 
imája című versét. A zenei 
részt Varga Péter „Cserga” 
gitáros éneke nyitotta. A 
számok közt történeteket 
mesélve, így azt is, hogy 
Tóth Feri hatására kezdett 
komolyabban a zenéléssel 
foglalkozni. 

Az esten megemlékez-
tek a nemrég meghalt Ta-
más Sándorról, az ismert 
szombathelyi dobosról is. 
A Drummolo dobcsapat-
ból zenésztársai léptek 
fel: Háklár Dóri és Péter 
(gitár, ének), Skultéty Rita 
(vibrafon, ütőhangsze-
rek), Varga Geri és Csüli 
(ütőhangszerek). A szín-
padi műsort tábortűzgyújtás és 
közös éneklés követte, amelybe 
környékbeli zenészek és a kö-

zönség is bekapcsolódott. Benkő 
Gábor szervező úgy tervezi, lesz 
folytatása az „Égben lebegők 
csarnoka” emlékestnek, hogy ne 

halványodhasson el Tóth Ferenc 
„Virsli” és a többiek nagyszerű 
emléke.

Emléküket megőrzi a hálás közönség

A közönség tábortűz mellett emlékezett a vasi rockzene meghatározó alakjaira

A zenei részt Varga Péter „Cserga” gitáros 
éneke nyitotta

Tisza-Kalmár György a lehetetlent, a lélek rez-
düléseit örökíti meg

A sárvári Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja 
Önt és barátait 2016. október 14-én (pénteken) 17 órára 

a Nádasdy-vár Folyosó Galéria kiállítótermébe 
Illés ferencné, szélesIné MezőfI Ágnes, PongrÁcz zoltÁn 

közös kiállításának megnyitójára.
A tárlatot megnyitja: KutszegI IstvÁn nyugalmazott főtanácsos.

A kiállítás megtekinthető 2016. november 13-ig naponta 10–18 óráig.
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Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Hunyadi utcai 

társasházban utolsó 

1 db 47 m2–es 

lakás eladó.

A 2015 év elején alakult Sárvári 
Kerékpár Egylet taglétszáma 
évről évre bővül, ma már közel 
50 tagot számlálnak. A civil 
egyesülés számára az idei nyár 
is tartalmasan telt, számos ke-
rékpártúrán vettek részt. 

Mi legutóbb szeptember 4-én, 
a X. Környezetvédelmi Napon 
találkoztunk az egylet tagjaival, 
akik a rendezvényen egy újfajta 
biciklivel, az ElliptiGO-val is-

mertették meg az érdeklődőket. 
Wawrzsák Zsolt, a Sárvári Ke-
rékpár Egylet elnöke a ma még 
csak kevesek által ismert közle-
kedési eszközről elmondta, hogy 
a futásnak és a kerékpározásnak 
egyvelege, számos jótékony hatá-
saként elmondható, hogy kíméli 
az ízületeket, használata kondíci-
óban tart, előnyös a reflexfolya-
matokra, a test mellett a léleknek 
is jót tesz, mert a kerékpározás 
csökkenti a szorongásérzést az 
emberekben. 

Wawrzsák Zsolt arról is szólt, 
hogy az egylet megalakulása óta 
közös kerékpártúrákon vehetnek 

részt a biciklizés szerelmesei. 
A nyáron több helyre is kirán-
dultak. Bejárták a Balaton-fel-
vidéket, ahol megismerkedtek 
természeti szépségeivel, a Som-
lón a pezsgőkészítés rejtelmeibe 
kaptak betekintést. Voltak a Szaj-
ki-tavaknál, Nicken a műgáthoz 
és vízerőműhöz kirándultak. 

Az egylet folyamatosan prog-
ramokat tervez, a kerékpártúrák 
mellett ősztől előadásokat, bemu-
tatókat is szerveznek. Szeptember 

24-én, a Szív Világnapján Pál 
Feri atya tartott előadást, majd 
délután a sitkei kálvária kápolna 
volt a célja a kerékpártúrának. 

A közeljövőben lehet szá-
mítani pódiumbeszélgetésre a 
kerékpárversenyzésről, illetve 
további a kerékpározást népsze-
rűsítő programokra. A Sárvári 
Kerékpár Egylet honlapján, a 
www.sarvaribringasok.hu olda-
lon minden információ meg-
található a kerékpározásról, az 
egyletről. A szervezett túrákról 
pedig fényképes beszámolók, 
videók is láthatók.

szilke

Aktív kerékpárosok

A Sárvári Kerékpár Egylet egy újfajta biciklivel, az ElliptiGO-val is megis-
mertette az érdeklődőket

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Október 1., 8. és 15.   (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Szeptember 30. (péntek) 19.00 Vendég: Pajor András AFIAP 
fotóművész
Október 7. (péntek) 19.00 Vendég: dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Október 7. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin
Október 15. (szombat) 12.40 
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10



SáRVáRI         HíRLAP 15facebook.com/sarvari.televizio

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

Soproni dobozos sör 0,5L 189Ft/db (378Ft/L) 

Steffl dobozos sör 0,5L 179Ft/db (358Ft/L) 
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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) 
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Az augusztus végén Sopron-
ban megrendezett íjász Világ-
bajnokságon kiemelkedő sárvári 
sikerek születtek. A versenyen 
11 ország íjászai sokféle íjnem-
ben mérték össze tudásukat. 
A Sárvári Hagyományőrző és 
íjász Egyesület tagjai öt érem-
mel tértek haza. Egyéniben 
Rabotka György arany-, Rabot-
ka György Viktor és Tomsics 
Balázs bronzérmet szereztek, 

míg csapatban Tomsics Balázs 
arany-, Rabotka György Viktor 
pedig bronzéremmel térhettek 
haza. A sárvári íjászok követ-
kező nagyszabású eseménye a 
szeptember 24-én megrendezett 
XIII. Saslövő íjász Bajnokság 
volt, amelyről következő lapszá-
munkban tudósítunk.

Képen a csapatverseny ered-
ményhirdetése (Magyar íjász 
Szövetség felvétele)

Sárvári sikerek az Íjász 
Világbajnokságon

A környezetvédelmi nappal egy 
időben került megrendezésre 
a VIII. Sárvári Méhészeti Nap 
szintén a Nádasdy-várban. 

A rendezvény célja, hogy a 
lakosság körében reklámozzák a 
méz és a méhészeti termékeket. 
Sajnos idén a rendezvény ideje 
alatt méhegészségügyi okok 
miatt zárlat alá került a megyé-
ben Ikervár, Megyehíd, Sótony, 
Csénye és Sárvár települések, 
ezért mézet és élelmiszereket 
nem lehetett árulni. 

Makrai Attila, a Sárvár és Vi-
déke Méhészeti Egyesület elnöke 
elmondta, hogy méhészeti esz-
közöket lehetett vásárolni, illetve 
az érdeklődők információt kap-
hattak, a méhek életéről, a méz 
gyűjtéséről és a méz fajtáiról, 
jótékony hatásairól.

Herczeg József méhész, egye-
sületi tag a méhegészségügyi 
zárlat okáról, a nyúlós költésrot-
hadásról is beszélt. Megtudtuk, 
hogy a bejelentési kötelezettség 
alá tartozó méhbetegség ősidők 
óta ismert, okozója egy baktéri-

um. A betegség ellen gyakorla-
tilag nincs gyógyszer, így ahol 
megállapítják a betegséget, ott 
a méhészetet égetéssel fel kell 
számolni, ezzel megakadályozva 
a betegség továbbterjedését. A 
nyúlós költésrothadás az ember 
számára nem, csak a méhekre 
veszélyes. A megbetegedett csa-
ládok legyengülnek, termelésük 
csökken és elpusztulhatnak.

A sárvári méhészek felada-
tuknak tartják a mézfogyasztás 
kultúrájának szélesítését, azt, 
hogy a lakosság tőlük, termelők-
től vásároljon, és ismerje meg a 
méz és a méhészeti termékek 
jótékony hatásait. Ezért, a mé-
hegészségügyi zárlat feloldása 
után szerveznek majd egy méz-
vásárt, ahol a lakosság az egye-
sület méhészeinek saját mézeit 
kóstolhatja és megismerkedhet 
termékeivel. Ez a borongós őszi 
időben nagyon aktuális is, hiszen 
ilyenkor még nagyobb hangsúly 
esik az immunrendszer erősíté-
sére, amelyben komoly szerepe 
lehet a méznek.
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A mézfogyasztást népszerűsítik
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Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

33. éve az Önök szolgálatában

TÖK JÓÓÓ! ISMÉT TÖKNAPOK 
A VÁRKAPUBAN!

X. Várkapu Tökfesztivál 
2016. szeptember 30-tól!

Minden finomság, ami tökből és 
tökkel készül, amihez 

tök jó borokat kínálunk!

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

Első ízben Sörfesztivál 
október 07–09-ig!!!!!

Ízletes ropogós csülökspecialitásokhoz kiváló 
magyar kézműves és a Pécsi Sörfőzde által, 
szabadkádas technológiával készült söröket 
kóstolhatnak. Sörarcok jóvoltából kóstolás 

10. 07-én 19 órától (www.sorarcok.hu)

Borbarátok figyelem!
2016.október 14-én, pénteken 19 órától 

folytatódik borgasztronómiai gálasorozatunk!
Vendégünk Légli Ottó (Balatonboglári Borvidék) 

2016. 10. 13-án I. alkalommal kerül 
megrendezésre borvacsora éttermünkben,

ezen az estén a Badacsonyi Régió 
egyik kiemelkedő pincészetével, 

a Büttner Bormanufaktúrával várunk bennetek, 
egy 5 fogásos különleges vacsorával, 

borsorral párosítva. 
További részletek a honlapunkon és Facebook oldalunkon!

Asztalfoglalás: 06 95/311-555 (asztalfoglalás szükséges) 

Szeptember közepétől teljesen új 
őszi étlappal és itallappal, valamint 

napi 2 fogásos ebéd menüvel 990 Ft-ért, 
és egy heti állandó 

bistro ebéd ajánlattal várunk!

Cím: 9600 Sárvár, Sylvester J. u. 11. (Posta tér)
Web: www.neorestaurant.hu

Facebook: www.facebook.com/neorestaurant
Asztalfoglalás: 06 95 / 311-555

ELENDER COMPUTER az Ön LEGRÉGEBBI 
számítástechnikai partnere SÁRVÁRON!

www.elendersarvar.hu

9600 Sárvár, 
Hunyadi u. 1.

Tel./Fax: 95/324-011
Mobil: 70/383-2023

E-mail: 
elender@globonet.hu

Ajánlataink 2016. október hónapban vagy a készlet erejéig érvényesek!

LENOVO TAB2 A7  4 MAGOS TABLET
- Quadcore 1,3 Ghz Processzor

- 1 Gb DDR3 memória - Belső tárhely 8 Gb
- 7” kijelző - Android 4.4 operáció rendszerrel

- 2 év Garancia                                                
Most csak: 28.900 Ft 

LENOVO G50-45 80E3  4 MAGOS LAPTOP
- AMD Quadcore Processzor - 4 Gb Ram 

- 500 Gb HDD - 15,6” kijelző - DVD író
- Windows 10 operációs rendszerrel 

- 2 év Garancia                                              
Most csak: 119.900 Ft

JÁTÉKOSOK fi gyelem!
Világítós gamer billentyűzet 
kedvező áron 4.900 Ft-ért

Nagy felbontású gamer egerek már 2.900 Ft-tól!
Microsoft Xbox 360 kontroller, most csak 11.900 Ft
Keresse további széleskörű GAMER kínálatunkat üzletünkben!  

Októberi ajánlataink!

 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

BÉRMÁLÁSI kedvezmények!
Akciós árak! Ajándék idézetes 

DÍSZCSOMAGOLÁS, 
20 ezer Ft felett.

ARANY ékszerek
-20% kedvezmény 

beszámítás esetén.

EZÜST ékszerek
-20% kedvezmény 

beszámítás esetén.

ÉKSZER KÉSZÍTÉS: 
minden arany ékszerre
-10% kedvezmény! 

Karikagyűrűre is!
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Októberi kedvezmények 


