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Elsöprő nemek!
Az október 2-i népszavazáson 

több mint 3 millió 300 ezer 
választópolgár mondott nemet 
a kötelező betelepítési kvótára. 
Sárváron 50,49%-os volt a nép-
szavazási részvétel mintegy 6 
ezer 168 fő járult az urnákhoz. 
5 ezer 661 fő szavazott nem-
mel, ez az érvényes szavazatok 
98,18%-át adta. A 77 települést 
magába foglaló választókerüle-
tünk polgárainak pedig 53,47%-a 
volt ott az urnáknál és 98,49%-a 
szavazott nemmel.

Írásaink a 4-5. oldalon

Nemzeti gyásznap
„A magyar vér oly nagy értéke 

Európának és a szabadság-
nak, hogy óvnunk kell minden 
cseppjét.” – idézte Albert Camus 
szavait Szibler Gábor történész 
az október 6-i városi megemlé-
kezésen mondott beszédében. 
Az ünnepséget az előtt a Bat-
thyány úti épület előtt tartották, 
ahol a később kivégzett minisz-
terelnök is raboskodott 1849 
áprilisának végén. 

Folytatás a 2. oldalon

Egy kicsit még szebb és él-
hetőbb lett a Csónakázó-tó 
környéke. Átadásra került az 
Alkotmány úti garázssor ud-
varának és a környező útnak 
és járdáknak az új burkolata. 

A két ütemben közel hatvan-
millió forintos önkormányzati 
forrásból megvalósult beru-
házás során 30 új parkoló is 
kialakításra került. Az avatásra 
október 7-én került sor, amelyen 

az ott lakók mellett részt vett 
Kondora István polgármester, 
Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő és Varga Jenő tanácsnok-
önkormányzati képviselő. Az 
1970-es évek közepén épült 
garázssor eddig nem is rendel-
kezett igazi szilárd útfelülettel, 
eső után sártengerben jártak a 
tulajdonosok, horgászok és a 
kirándulók. 

A fejlesztés révén sokkal ren-
dezettebb lett a környék és új 

forgalmi rend alakult ki. Jelen 
lévőknek egy pohár borral és 
pogácsával emlékezetesebbé 
tett szalagátvágáson elhangzott: 
Sárvár nemcsak a választások 
idején építkezik és gyarapodik, 
hanem több évre előrelátó prog-
ram szolgál az utak tervszerű 
fejlesztésére.

A következő lapszámban 
részletesen is beszámolunk 

az átadásról.

Tartalomból:
Címzetes főjegyző  ...................  3.
Bursa Hungarica  .....................  6. 
Szakrális hét .............................  9.
Sport  .......................................  15.

Sárvár folyamatosan építkezik

Kondora István polgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő és Varga Jenő tanácsnok-önkormányzati képviselő 
vágta át az Alkotmány utcai fejlesztés átadását jelképező szalagot

              Magyar Forradalom
           o k t ó b e r  2 3 .
1956  

17:00 Koszorúzás Török István és Mezőfi Géza sírjánál
17:20 Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál. Közreműködik a Koncertfúvószenekar
17:30 ÜnnepI MeGeMléKezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról a Kossuth téren
Ünnepi beszédet mond: Majthényi lászló, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
Közreműködnek: a Hevesi sándor színház színművészei (Zalaegerszeg)
18:00 KosZorúZás Abai Imre emléktáblájánál. Közreműködik a Koncertfúvószenekar

2016. október 23. (vasárnap) 10:00 AbAI IMre és Az ’56-os HősoK szenTMIséje a szent László-templomban

sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
2016. október 21-én (pénteken) 17:30 órakor a Kossuth téren tartandó ÜnnepI MeGeMléKezésre
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Folytatás az 1. oldalról
A Himnusz közös eléneklé-

sét követően Horváth István-
né köszöntötte az ünnepségen 
megjelenteket, majd a Barabás 
György Műszaki Szakközépisko-
la és Szakiskola növendékeinek 
zenés-verses műsora idézte fel 
1849. október 6-nak szomorú 
napját. 

 Ezt követően az ünnepség 
szónoka, Szibler Gábor törté-
nész, a Nádasdy Ferenc Múze-
um munkatársa emlékeztetett 
arra, hogy ezen a napon többek 
között arra a kb. 40.000 magyar 
katonára is emlékezünk, akik 
életüket adták a hazáért a sza-
badságharc alatt. Név szerint egy 
sárvárit is ismerünk közülük, 
Gerencsér György honvédot, aki 
1848. december 7-én halt hősi 
halált. A szabadságharcban való 
részvételért indított megtorlások 
már 1849 nyarán megkezdődtek, 
ám a legtömegesebb megtorlásra 
1849. október 6-án került sor – 
folytatta a szónok. Ezért vált ez 
a nap gyásznappá, az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc, 
szomorú lezárásának emlék-
napjává. Az elítéltek között egy 
saját halottunk is van, maga 

Batthyány lajos, aki a közelben 
lakott és a város országgyűlési 
képviselője volt. rajta kívül ezen 
a napon, Dessewffy Arisztidot, 
lázár Vilmost, Kiss Ernőt, Sch-
weidel Józsefet, Aulich lajost, 

Damjanich Jánost, Knézić Ká-
rolyt, láhner Györgyöt, gróf 
leiningen-Westerburg Károlyt, 
Nagysándor Józsefet, Poelten-
berg Ernőt, Török Ignácot és 
gróf Vécsey Károlyt végezték 
ki – sorolta fel a vértanúk nevét 
Szibler Gábor.

Október 6-ának szimbolikáját 
egyúttal kiterjeszthetjük minden 
magyar vértanúra, a hazájáért 
életét áldozó hősre is. „A magyar 

vér oly nagy értéke Európának és 
a szabadságnak, hogy óvnunk 
kell minden cseppjét.” – írta az 
1956-os forradalom leverését 
követően a híres francia író, Al-
bert Camus. Találó szavak ezek. 

A magyarok vére leggyak-
rabban saját függetlenségükért, 
szabadságukért folyt ki Szent 
István király korától napjainkig. 
Hunyadi János katonái, a mo-
hácsi csata elesettjei, végváriak, 
hajdúk, kurucok, reformkori 
politikusok, honvédek, huszá-
rok, diákok, munkások, a tár-
sadalom széles rétegei érezték 
úgy időről időre, hogy meg kell 
védeniük önállóságukat a néme-

tek, osztrákok, tatárok, törökök, 
oroszok és még ki tudja, hány 
nép ellen azért, hogy megmarad-
junk itt a Kárpát-medencében 
magyarnak. Az olyan példaadó 
hőseinknek, akik nem restellték 
életüket áldozni, köszönhetjük 
mi, az utódok, hogy továbbra is 
büszkén mondhatjuk: Magyar 
vagyok! – mondta Szibler Gábor 
történész.

„Ez a nap ugyan a gyászé, 
az emlékezésé, de más oldalról 
nézve egyben a magyar bátor-
ságé, hősiességé, elvhűségé és 
szabadságszereteté is. Az ősök 
példája erőt adhat nekünk. Va-
jon mi, kései utódok képesek 
lennénk-e megtenni ugyanazt, 
amit az aradi vértanúk és társaik 
megtettek?” – tette fel végezetül 
a költői kérdést Szibler Gábor.

Az ünnepi beszédet követően 
előbb Sárvár Város Önkormány-
zata nevében Máhr Tivadar 
alpolgármester és dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző, majd 
a pártok és civil szervezetek kép-
viselői helyezték el az emlékezés 
koszorúit gróf Batthyány lajos 
emléktáblája előtt. Az ünnepség 
a Szózat hangjaival ért véget.

CSL

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon

Az esős, borongós estén sokan eljöttek együtt emlékezni a nemzeti gyásznapon

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.

Személygépkocsi-vezetői
tanfolyam

●  Részletfi zetési lehetőség 
●  Vizsgafelkészítő teszt gyakorlás
●  Diákoknak kedvezmények

9600 Sárvár, Petőfi  S. u. 24.
Tel.: 06-30/309-34-51
Nyilvánt.szám: 00849-2008

SÁRVÁRON a Katolikus Ált. Iskolában
2016. október 19-én 17 órakor

További info: www.horvathautosiskola.wordpress.com

Közérdekű felhívás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,

akinek hozzátartozója 1991. december 31-ig hunyt el,
urnafal elhelyezés esetén 2006. december 31-ig,

és a sárvári városi temetőben, illetve 
a rábasömjéni temetőben lett eltemetve, a sírhely megváltás ideje lejár!

Kérjük, hogy kettes sírhelyek esetében 
az utolsó előtti temetés időpontját vegyék figyelembe!

A meg nem váltott sírhely, illetve urnafal felhasználásra kerül!
A sírhely megváltása érdekében a városi temető gondnokát szíveskedjenek 

felkeresni hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig.
Városgazdálkodás sárvár

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.
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Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2016. október 18-án (kedden) 

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

Októberi ülés
A sárvári képviselő-testület október 27-én, csütörtökön 16 

órai kezdettel tartja soros ülését a városháza nagytermében, 
amelyet élőben közvetít a Sárvári Televízió.

Dr. Szijártó Valéria a helyi ön-
kormányzatok napja alkalmá-
ból tartott ünnepségen vehette 
át a címzetes főjegyzői címét ta-
núsító oklevelet Pogácsás Tibor 
önkormányzati államtitkártól. 
A rendezvényre szeptember 30-
án a Belügyminisztériumban 
került sor.

A helyi önkormányzatok napja 
alkalmából szervezett ünnepsé-
gen megjelent polgármestereket, 
megyei közgyűlési elnököket, a 
kormányhivatalok képviseleté-
ben megjelent köztisztviselőket 
Pogácsás Tibor, a Belügyminisz-
térium önkormányzati államtit-
kára köszöntötte. 

Ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy az elmúlt 26 évben na-
gyon sok minden átalakult az 
önkormányzati rendszerben, 
de egy dolog állandó: ma is van 
minden településnek polgár-
mestere és képviselő- testülete. 
Pogácsás Tibor a továbbiakban 
arról beszélt, hogy 2010-ben 
az állam az önkormányzatok 
adósságának átvállalásával stabi-
lizálta működésüket, így ma már 
teljes erejükkel a fejlesztésekre 
és a közösségszervezésre tudnak 
koncentrálni. 

Az önkormányzati államtitkár 
miniszteri elismeréseket és cím-
zetes főjegyzői címeket adott át 
a helyi önkormányzatok napja 
alkalmából rendezett ünnepség 
végén. Az idei évben tartósan 
kiemelkedő szakmai tevékeny-
sége elismeréséül Orbán Viktor 
miniszterelnök hat jegyzőnek 
adományozott címzetes főjegy-
zői címet, köztük Sárvár város 
jegyzőjének, dr. Szijártó Valé-
riának, aki több mint másfél 
évtizede tölti be hivatalát.

– Az önkormányzati állam-
titkár úr az ünnepi beszédében 
az otthon fontosságáról beszélt, 
arról, hogy az önkormányzati 
vezetőknek az a legfontosabb 

feladatuk, hogy a település, amit 
irányítanak és vezetnek az va-
lóban az ott lakó polgárok ott-
hona legyen. Sárvárra én is úgy 
tekintek, mint az otthonomra, 
függetlenül attól, hogy a hivatalos 

lakóhelyem Szombathely. Mint 
ahogy az ember a saját otthonát 
a legapróbb részletekbe menően 
figyelemmel kíséri, én is úgy 
járok nap mint nap Sárváron, és 
figyelem, hogy mit kellene még 
tenni, hogy vonzóbb és szebb 
legyen. Nagyon nagy megtisztel-
tetés számomra, hogy 16 éve egy 

ilyen gyönyörű városnak lehetek 
a jegyzője. Nagy hálával gondolok 
Dr. Dénes Tiborra és Kondora 
Istvánra, hogy a munkatársukul 

választottak, és velük dolgoz-
hatok immár 16 éve – mondta 
meghatottan az oklevél átvételét 
követően a címzetes főjegyző. 

Dr. Szijártó Valéria jegyzővé 
történt megválasztását követően 

kialakított, majd a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal létreho-
zását követően átalakított hivatali 
struktúra hatékonyan szolgálja 
a városfejlesztési elképzelések 
professzionális megvalósítását, a 
hatósági munka jogszerű ellátását. 
Sokat tett azért, hogy valóban ügy-
félbarát, „a köz szolgálatában álló” 

hivatal segítse a város és a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó 
települések polgárait ügyes-bajos 
dolgaik megoldásában. 

– A kitüntetésem kapcsán 
többen megállítottak, felhívtak, 
küldtek gratuláló e-mailt. Ezek 
a visszajelzések is azt emelik ki, 
hogy empátiával, segítő szándék-
kal fordulok, illetve fordulunk 
minden ember ügyéhez a hiva-
talban. Én ezt nagyon fontosnak 
tartom, hiszen amikor jegyző 
lettem mottómul is a következő-
ket választottam: „Nem mindegy, 
hogy az ügyfél milyen érzéssel lép 
egy hivatalba, de sokkal fonto-
sabb az, hogy milyennel távozik.” 
Az elmúlt 16 évben mindig ez volt 
a fő vezérgondolatom – hangsú-
lyozta dr. Szijártó Valéria.

Sárvár 2007 óta az Európai 
Uniós támogatások igénybe vé-
telével megvalósuló pályázatok 
terén kiemelkedő eredményeket 
ér el. A projektek előkészítésében, 
lebonyolításában, elszámolásá-
ban a címzetes főjegyző asszony 
vezette hivatali apparátus folya-
matosan kiváló teljesítményt 
nyújt. Dr. Szijártó Valéria bízik 
abban, hogy most már azzal a 
12–14 pályázattal kapcsolatban is, 
amit benyújtott az önkormányzat 
a tavasz folyamán, számtalan 
pozitív visszajelzés érkezik majd. 

– Mindegyik pályázatunk meg-
felelt a feltételeknek, a döntés elő-
készítő bizottságok előtt várnak a 
végleges megmérettetésre.  Ha 8–9 
pályázat nyertes lesz, akkor ezek 
az elkövetkezendő egy-két évben 
sok-sok feladatot adnak majd a 
hivatalnak, de ez így van rendjén, 
mert ezek nagyon örömteli tény-
kedések számomra és kollégáim 
számára is. Olyan jó végigmenni 
a városon, és érezni, tudni azt, 
hogy egy pici közöm nekem is 
van ehhez a fejlődéshez – zárta 
gondolatait a címzetes főjegyző.

Dr. Szijártó Valériának a címze-
tes főjegyzői címhez a Vas Megyei 
Kormányhivatal képviseletében 
Ágh Ernőné főigazgató is gratulált 
a budapesti ünnepség végén. 

-fr-

Miniszterelnöki elismerés dr. Szijártó Valériának 
A Belügyminisztériumban vehette át a címzetes főjegyzői címét tanúsító oklevelet Sárvár jegyzője

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár adta át az oklevelet dr. Szijártó 
Valériának

A Vas Megyei Kormányhivatal képviseletében Ágh Ernőné főigazgató is 
gratulált dr. Szijártó Valériának
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Az október 2-i országos nép-
szavazáson a sárvári válasz-
tópolgárok 50,49%-a járult az 
urnákhoz, és az érvényesen sza-
vazók több mint 98%-a nemet 
mondott a betelepítési kvótára. 

„Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező 
betelepítését?” – szólt a kormány 
által kezdeményezett október 2-i 
országos népszavazás kérdése. 

A Magyarországon és a kül-
képviseleteken a szavazókörök-
ben leadott, valamint a levélben 
beérkezetett szavazatok összesí-
tése szerint a szavazáson mint-
egy 3 millió 642 ezren vettek 
részt. Több mint 3 millió 417 
ezren, az összes választópolgár 
41,31 százaléka szavazott érvé-
nyesen, 56 157-en „igen"-nel, 
3 361 415-en „nem"-mel. 

A valasztas.hu-n található adatok 
szerint 1990 óta, a kvótareferen-
dum előtt négy országos népsza-

vazást tartottak, amelyen összesen 
hét kérdést tettek föl: a NATO- és az 
EU-csatlakozásról, az egészségügyi 
intézmények állami tulajdonban 
tartásáról, a kedvezményes ho-
nosításról, a kórházi napidíjról, a 

vizitdíjról és a tandíjról. Ezek közül 
egyetlen esetben szavaztak egy 
kérdésre egyféleképpen többen, 
mint október 2-án a „nem"-ekre: 
a 2008-as népszavazás első kérdé-
sére, a kórházi napidíj elutasítására 
3 385 981 „igen" szavazat érkezett.

Sárváron reggel hat órától 18 
szavazókörben várták a város 
12 217 polgárát az urnákhoz. A 
szavazók nagy része határozott 
véleménnyel érkezett a szavazó-
fülkékhez. Többen azt emelték ki, 

hogy választásokon részt venni 
szinte kötelezőnek érzik, mert ez 
a demokrácia alapja. Mások nem 

rejtették véka alá a „nem” szavaza-
tuk indokát: a fiaink és az unokáink 
jövőjét szeretnénk így is biztosítani.

Az urnák 19 órai zárása után 
kiderült, hogy Sárváron 50,49%-
os volt a népszavazási részvétel, 
vagyis 6 168 fő járult az urnákhoz. 
105 fő szavazott igennel, ez az ér-
vényes szavazatok 1,82%-a, 5661 
fő szavazott nemmel, ez az érvé-
nyes szavaztok 98,18%-át adta.

A városban rendben zajlott 
a szavazás, nem volt rendkívüli 
esemény – fogalmazott dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző a válasz-
tás éjjelén. Október 2-án többen 
mentek el voksolni, mint a 2014-
es önkormányzati választásokkor 
– emelte ki a sárvári polgárok 
aktivitását a címzetes főjegyző.

Vas megyében országosan 
is a legmagasabb volt a rész-
vétel. 108 201 fő jelent meg a 
szavazáson, vagyis a részvétel 
52,01%-os volt.

A sárvári szavazók nemet mondtak Brüsszelnek

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!*

Fülöp Georgina kislányával szavazott október 2-án

„Túl vagyunk a kormányfő által 
kezdeményezett népszavazá-
son. Most mindenki igyekszik 
a maga győzelmeként megélni 
az eredményt. Ennek a nép-
szavazásnak csak vesztese van 
– Magyarország” – ez olvasható 
Szabó Lajos, az MSZP sárvári 
elnöke és Németh Zsolt, a Híd 
a Jövőnkért Egyesület elnöke 
által lapunkhoz eljuttatott köz-
leményben.

A két baloldali politikus szerint 
október 2-a után nem kerültünk 
közelebb a migránsválság meg-
oldásához. „Igaz nem is ez volt a 
célja a népszavazásnak. A Fidesz 
ebben a kampányban elköltötte 
százezer ember egyhavi fizetését 
arra, amit egy közvélemény-ku-
tatásból meg lehetett volna tudni. 
Az EU-ban a kormányfő tárgya-
lási helyzete nem javult. Hiába 
tartott másfél évig, és emésztett 

fel 11 milliárd forintot a kampány, 
a népszavazás érvénytelen lett, 
mert kevesen mentek el szavazni, 
és sokan érvénytelenül szavaztak” 
– áll a közleményben.

Október 2. után nem változik 
semmi az országban: továbbra is 4 
millió ember él majd szegénység-
ben Magyarországon – vélekedik 
Szabó lajos és Németh Zsolt. Pe-
dig 4 millió magyar megérdemli, 
hogy lehetőséget kapjon kitörni a 
szegénységből. Pedig a magyarok 
megérdemlik a megfizethető 
és mindenki számára elérhető 
egészségügyi ellátást, a jó iskolát, 
ami mindenkinek lehetőséget 
ad a kiemelkedésre, a nyugodt 
időskort egy végigdolgozott élet 
után. A 2016. október 2-át követő 
időszaknak végre már azokról a 
dolgokról kell szólnia, amelyekről 
a népszavazással szándékosan el 
lett terelve a figyelem – szögezi le 
a két baloldali képviselő.                   

Ellenzéki vélemények

Köszönet
Köszönetet mondok mind-

azoknak, akik Sárváron, illetve 
a Vas megyei 02. számú ország-
gyűlési egyéni választókerület-
hez tartozó településeken 2016. 
október 2-án tartott országos 

népszavazás jogszerű lebonyo-
lításában a választási szervek 
tagjaként végzett lelkiismeretes 
és pontos munkájukkal vagy 
más módon közreműködtek.

 dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző 

választási iroda vezető
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Október 2-án együtt, nagyon 
sok sárvári közreműködésével 
itt, a mi választókerületünkben 
is bizonyítottuk, hogy közösen 
sikeresen ki tudunk állni Ma-
gyarországért – mondta Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, a 
Fidesz sárvári választókerületi 
elnöke. 

Ágh Péter szerint a népszava-
zás célja az volt, hogy tiszta vizet 
öntsünk a pohárba. Tisztázzuk, 
mit akarnak a magyarok a töme-
ges migráció ügyében. Az embe-
rek egybehangzó akarata az volt, 
hogy ne legyen kényszerbetele-
pítés. A magyarok történelmet 
írtak, a nemek elsöprő győzelmet 
arattak. A választók 98%-a nem 
akar kényszerbetelepítést. Ezt bi-
zonyítja, hogy 3 millió 300 ezren 
nemmel szavaztak. A Kormány 

mindent meg fog tenni azért, 
hogy érvényesítse a magyar nép 
álláspontját Brüsszellel szemben. 
Brüsszel nem teheti meg, 
hogy rákényszeríti a dön-
tését egy olyan tagállam-
ra, ahol ezt a résztvevők 
98%-a ellenzi. Az emberek 
akaratát közjogilag – az 
Alaptörvényben is – rög-
zíteni kell. Ezért, mint 
az a hírekből is ismert, a 
Kormány alkotmánymó-
dosítási javaslatot nyújt be 
a parlamentnek. 

Ágh Péter a népszava-
zás utáni pártreakciók 
kapcsán így fogalmazott: 
Vannak, akik megpróbál-
ják leértékelni, semmibe 
venni 3,3 millió ember 
akaratát. Ezt nem hagy-
juk. Az eredmény kap-

csán fontos azt is megjegyezni, 
hogy 1990 óta még egyetlen 
párt vagy pártszövetség sem 

kapott ilyen mértékű támoga-
tást. A nemek száma jóval több, 
mint ahányan 2003-ban Ma-
gyarország EU-csatlakozására 
szavaztak. Egymillióval több a 
NEM szavazat, mint amennyien 
2014-ben a kormánypártokra 
szavaztak. A részvétel is 15 
százalékkal magasabb, mint a 
legutóbbi európai parlamenti 
választáson. Büszkék lehetünk 
arra, hogy az Európai Unió első 
és eddig egyetlen tagállamaként 
a magyarok közvetlenül véle-
ményt nyilváníthattak a beván-
dorlás kérdéséről. Aki otthon 
maradt, az a többiekre bízta a 
választást. A döntés pedig az, 
hogy a magyarok nem akarnak 
kényszerbetelepítést. Ez a nép-
szavazás azonban nem valami-
nek a vége, hanem valaminek a 
kezdete. Komoly csaták és nehéz 
ütközetek várnak ránk. Nyil-
vánvaló, hogy ha Brüsszellel 
szembeszállunk, akkor komoly 
európai viták középpontjában 
találjuk magunkat. A Kormány 
feladata az, hogy ebben az el-
lenszélben is érvényt szerezzen 
a magyarok akaratának. Fon-
tos ugyanakkor hangsúlyozni, 
hogy mi nem szembe kívánunk 
menni Európával, hanem meg 
akarjuk változtatni a Magyar-
ország érdekeivel ellentétes 
bevándorláspolitikát. Ezen a 
népszavazáson Magyarország, 
gyermekeink és unokáink jö-
vőjéről mondtunk véleményt, 
hogy kikkel éljünk együtt, mi 
legyen a kultúránkkal, az eddigi 
életformánkkal, a keresztény 
gyökereinkkel. Komoly volt 
tehát a tét – mondta Ágh Péter, 
majd hozzátette: szeretném 
megköszönni mindenkinek, 
aki voksán keresztül megfo-
galmazta az álláspontját. Vas 
megye polgárai közül nagyon 
sokan vettek részt a népsza-
vazáson. A megyék között itt 
voltak a legtöbben. A 77 tele-
pülést magába foglaló válasz-
tókerületünk polgárainak pedig 
53,47%-a volt ott az urnáknál 
és 98,49%-a szavazott nemmel. 
Ez egy olyan eredmény, amelyre 
büszkék lehetünk. Hálás vagyok 
mindazoknak, akik önkéntes 
munkájukkal, fáradozásaikkal 
segítettek a kampányban. 

Egyértelmű a magyarok döntése

Országos Népszavazás 2016. 10. 02.    
Sárvár 18 szavazókörének összesített eredménye

A 
névjegyz. 
szereplők 

száma

Szavazóként 
megjelentek 

száma
Részvételi 
arány %

érvénytelen 
lebélyegzett  

szavazólapok 
száma

érvényes 
szavazólapok 

száma

IGEN 
szavazatok 

száma

 NEM 
szavazatok 

száma

IGEN 
százalékos 
megoszlása

1
Sársziget u. 69.       
Volt Sári Iskola    855 468 54,74% 23 445 12 433 2,70%

2
Rábasömjéni u. 86. 
Sárvár klub 544 282 51,84% 14 268 5 263 1,87%

3
 Nádasdy u.143. 
Kenyérgyár    619 318 51,37% 17 301 5 296 1,66%

4
Nádasdy u.143. 
Kenyérgyár    697 336 48,21% 12 324 4 320 1,23%

5
Csénye-Újmajor       
Volt klub 44 36 81,82% 0 36 0 36 0,00%

6
Bocskai u. 1-3. 
Kertvárosi Óvoda   690 355 51,45% 21 334 2 332 0,60%

7
Bocskai u. 1-3. 
Kertvárosi Óvoda   678 369 54,42% 26 343 4 339 1,17%

8
Petőfi Sándor u. 21. 
Petőfi u. Óvoda 851 405 47,59% 18 387 7 380 1,81%

9
Petőfi Sándor u. 21. 
Petőfi u. Óvoda 706 348 49,29% 20 328 6 322 1,83%

10
Selyemgyár u. 2. 
Állateü. Állomás 913 463 50,71% 39 424 5 419 1,18%

11
Dózsa György utca 
14. (Volt Napközi) 657 291 44,29% 27 264 3 261 1,14%

12
Gyöngyös u. 2. 
Gárdonyi Ált. Isk. 751 351 46,74% 28 323 5 318 1,55%

13
Gyöngyös u. 2.  
Gárdonyi Ált. Isk. 782 385 49,23% 30 355 5 350 1,41%

14
Várkerület u. 11. 
Vármelléki  Óvoda 886 495 55,87% 36 458 11 447 2,40%

15
Alkotmány u. 22. 
Nádasdy Ált. Isk. 867 373 43,02% 25 348 14 334 4,02%

16
Szatmár u. 20. 
Szatmár u. Óvoda   1103 593 53,76% 53 540 16 524 2,96%

17
Celli út 1. Budapest 
Étterem-Panzió 457 232 50,77% 10 222 1 221 0,45%

18
Lánkapuszta               
Volt orvosi rendelő 117 68 58,12% 2 66 0 66 0,00%

összesen 12217 6168 50,49% 401 5766 105 5661 1,82%

Sitke 1. szavazókör 561 312 55,61% 10 302 4 298 1,32%

Porpác 1.szavazókör 117 73 62,39% 4 69 4 65 5,80%

Bögöt 1. szavazókör 317 216 68,14% 6 210 1 209 0,48%
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Ágh Péter országgyűlési képviselő leszögezte: 
az emberek egybehangzó akarata az volt, 
hogy ne legyen kényszerbetelepítés
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A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Sárvár Tourist & TDM Nonpro-

fit Kft. (továbbiakban: Kiíró) felhí-
vást tesz közzé a 2016. november 26. 
és 2016. december 23. napja között 
a Sárvár, Posta téren megrendezésre 
kerülő „Sárvári Advent” című ren-
dezvényen való részvételre.

RENDEZVÉNY JELLEMZŐ 
ADATAI:

Nyitvatartási idő: az adventi idő-
szak ideje alatt kötelezően 2016. 
november 26. napjától december 
23-ig, az alábbiak szerint: 

Hétfőtől vasárnapig 16:00–20:00
Igény és vendégforgalom esetén 

16:00 óra előtt és 20:00 óra után 
max. 22:00 óráig a nyitva tartás 
lehetséges. 

A szervezők és a városvezetés külön 
kérése, hogy a jelentkezők a nyitvatar-
tási időt tartsák be. Illetve mindennap 
legyenek nyitva. Ez a jelentkezés egyik 
legalapvetőbb feltétele.

A „B” kategóriára pályázók + 
50.000 Ft + ÁFA ellenében december 
27. napjától december 31-ig 20:00 
óráig is igénybe vehetik a szolgál-
tatást.   

A MEGPÁLYÁZHATÓ KERES-
KEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPA-
RI EGYSÉGEK: 

A./ kategóriába a kézművesek, 
népművészek, iparművészek, inno-
vatív kézműves alkotók, kézműves 
élelmiszert készítők (zárt) termékeit 
kínáló pályázók között 2 darab zárt 
termelői házikó + 8 darab nyitott 
árusító pavilon kerül bérbeadásra. 
(Kereskedők és kézművesek: könyv-
árusok, karácsonyi díszesek, élelmi-
szer, egyéb az ünnephez kapcsolódó 
termékkör)

B./ kategóriába a vendéglátó és 
gasztronómiával foglalkozó, az e 
témában, a bérleményben tevékeny-
séget, a helyben történő kiszolgálást 
folytató pályázók között 8 darab zárt 
termelői házikó kerül bérbeadásra.

(pálinkaeladás 1 db zárt termelői 
házikó, kürtőskalács 1 db zárt ter-
melői házikó, forralt bor, forró tea 
és egyéb hideg-meleg italok, kivéve 
pálinka 3 db zárt termelői házikó, 
gesztenye és gesztenyéből készült 
sütemények, ételek 1 db zárt terme-
lői házikó, étel 2 db zárt termelői 
házikó)

Standok árai: 
A./ kategória: kereskedelmi tevé-

kenységet folytató bérlő: 
Kézműves tevékenységet folytató 

bérlő:
Önálló 2,5 nm-es nyitott árusító 

pavilon 10.000 Ft + Áfa /időszak
B/. kategória: vendéglátó tevé-

kenységet folytató bérlő: 
Zárt termelői házikó 6 nm-es 

150.000 Ft + Áfa /időszak
A standok bérleti díja tartal-

mazza: 
– faház bérleti díját, zárható ajtóval, 
– hideg-melegvíz a B. kategóriára 

pályázóknál 
– áramellátást
– a rendezvény területének őrzését 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁ-

NAK HATÁRIDEJE, HELYE ÉS 
MÓDJA: 

Pályázat kiírásának napja: 2016. 
október 6.

Pályázat beadásának napja: 2016. 
október 28.

Pályázat elbírálásának és kiértesítés 
napja: 2016. november 2.

Szerződéskötés napja: 2016. no-
vember 9.

Jelentkezni e-mailben a tdm@sar-
var.hu címen, személyesen vagy postai 
úton (postacím: Sárvár Tourist & TDM 
Nonprofit Kft. – Tourinform Iroda – 
9600 Sárvár, Várkerület 33. C. ép. fszt. 
6.) lehet, legkésőbb 2016. október 28.

A zárt borítékra kérjük ráírni: 
„Pályázat a 2016. évi Sárvári Advent 
kereskedelmi, illetve vendéglátóipari 
tevékenység ellátására” 

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁ-
NAK MENETE 

A pályázók közül a résztvevők 
kiválasztására és kiértesítésére 2016. 
november 9-ig kerül sor. 

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLA-
TOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
KÉRHETŐ: 

A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. irodájában, Haller Ferenc ügyve-
zetőnél személyesen, elektronikus le-
vélben a tdm@sarvar.hu címen vagy 
a +36 30/331-8963-as telefonszámon.

A részletes pályázati felhívás 
benne az üzemeltetés feltételei, a 
pályázati csomag részletes tartal-
ma a www.sarvar.hu weboldalon 
olvasható!

Sárvár, 2016. október 6.

Sárvár Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve 2017. évre is kiírta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók 
számára. A pályázati űrlapot – az elmúlt 
évhez hasonlóan – a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési rendszerben, röviden az 
EPEr-Bursa rendszerben kell kitölteni. 
A kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot 
a kötelező mellékletekkel együtt a Sár-
vári Közös Önkormányzati Hivatal 
6. sz. irodájába kell benyújtani 2016. 
november 8-ig. A pályázatok elbírálásá-
ra legkésőbb 2016. december 8-ig kerül 
sor, a pályázók értesítésének határideje: 
2016. december 12.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KI-
ÍRÁS

Az ösztöndíjpályázatra azok a te-
lepülési önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 
szeptemberében felsőoktatási tanulmá-
nyaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2017 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére 
eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat-
nak be azok a hallgatók is, akiknek a 
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézményben a pályázás időpontjában 
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2016/2017. tanév 
második félévére a beiratkozott hall-
gató aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az 
a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rend-
védelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz 
részt 

– kizárólag külföldi intézménnyel 
áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati 
fordulóban újra kell pályázni.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KI-
ÍRÁS

Az ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középis-
kolások;

vagy
b) felsőfokú diplomával nem ren-

delkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségi-
zettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődő-
en felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az 
a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rend-
védelmi feladatot ellátó szervek hi-
vatásos és szerződéses állományú 
hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz 
részt 

– kizárólag külföldi intézménnyel 
áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2017. évi felvételi eljárásban elő-
ször nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 
2017/2018. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési rendszerében (a 

továbbiakban: EPEr-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati években regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhat-
nak újra, ők a meglévő felhasználónév 
és jelszó birtokában léphetnek be az 
EPEr-Bursa rendszerbe. Amennyiben 
jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. 
A pályázói regisztrációt vagy a belé-
pést követően lehetséges a pályázati 
adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A szemé-
lyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
rögzítését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzat köteles az EPEr-
Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt.

A pályázati kiírások teljes terje-
delmükben Sárvár város honlapján 
(www.sarvarvaros.hu) olvashatók.

Sárvár Város Önkormányzata 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017

Felhívás a „Sárvári Advent” című rendezvényen való részvételre
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Szeptember 24-én a Sárvári 
Kerékpár Egylet lelki- és testi 
feltöltődésre hívta a sárvári-
akat. Délelőtt Pál Feri atyát 
hallgattuk arról, hogy függősé-
geinket meghaladóan hogyan 
élhetünk tartalmas és mozgal-
mas életet. Délután pedig a Via 
Sacra rendezvénysorozathoz 
kapcsolódva – a szív világnapja 
keretében – kerekeztünk.

Húsz sárvári kerékpáros kereste 
fel a csodálatos őszi napsütésben 
a sitkei Hercseg-hegyen található 
Kálvária kápolnát. A jótékonysági 
koncertekről ismert kápolnát 
kívülről és belülről is megtekin-

tettük, és felidéztük történetét. 
Majd egy domboldali „flashmob" 
-bal kifejeztük, hogy a rendszeres 
testmozgás – így a kerékpározás is 

–, valamint a közösségi együttlét 
élménye és az aktív hitélet önma-
gukban is hatékonyan csökkentik 

a szív- és érrendszeri megbetege-
dések kockázatát. 

Az emelkedők után jólesett a 
pihenés a Borostyánkert Ven-

déglő udvarán, ahol kötetlenül 
beszélgettünk arról, hogy ki 
és mit tesz annak érdekében, 
hogy egészségesen éljen, meny-
nyit és mikor mozog, hogyan 
táplálkozik. 

Jó hangulatú beszélgetés után 
kellemes fáradtsággal, de testben 
és lélekben feltöltődve 18 órakor 
visszakerekeztünk a sárvári Kos-
suth téri szökőkúthoz.

Wawrzsák Zsolt
elnök

Sárvári Kerékpár Egylet

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34., 

Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.

Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

                                     Nálunk mindent megtalálsz: 
tartozékok, kártyafüggetlen mobiltelefonok, mobil egyenlegfeltöltés.

NE CSAK OKOS LEGYEN 
A TELEFON, HANEM SZÉP IS!

   Tedd egyedivé telefonodat saját 
tervezésű tokkal. Műanyag vagy szilikon, 
színes vagy átlátszó tok, a lényeg, hogy 

a fotót TE választod szerelmed, 
családtagod vagy kedvenc kisállatodról. 

Te kiválasztod, mi elkészítjük!

Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingatlan-
használó 2016. évben minden hó-
nap utolsó péntekén, OKTÓBER 
HÓNAPBAN OKTÓBER 28-ÁN, 
PÉNTEKEN 11.00 órától 17.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, 
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi-
ségben díjmentesen 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, 
maximum 1 m hosszúságúra 
vágva helyezhető ki.

DÍJMENTES LOMTALANÍ-
TÁS:

2016. január 1-től 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 
lomtalanítás 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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LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE
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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.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. október, november.
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ÜVEG 2. 
KÖRZET
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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.

Lelki és testi feltöltődés a szív világnapján

Szív alakú kerékpáros „flashmob” (Még több fotó: sarvaribringasok.hu)

A jó kedv és az összefogás sohasem hiányzik Rábasömjénből! Most 
közös szabadtéri bábkészítésre vállalkoztak – talán első alkalommal – 
a Rábasömjénért Egyesület és a Rábasömjéni Torna Club legaktívabb 
tagjai.  A fotó tanúsága szerint remek közösségi alkalom volt a közös 
munka, a hangulat szuper volt és az eredmény is nagyszerű lett

Szüreti bábok Rábasömjénben
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A Szent lászló Plé

● Minden októberi estén 18.30-kor közös 
rózsafüzért imádkozunk. A katolikus papi nép 
ajkainak áldozatát ajánljuk fel a Mindenhatónak. 
Hittanosaink a fatimai gyerekeket követve vállal-
ják az előimádkozást. Szombatonként énekkarok 
segítik a szárnyalást Boldogasszonyunkhoz, 
Máriához.

● BÉrMÁlÁS: október 16-án, délelőtt 10 óra-
kor a kézrátétel és a szent krizma által a Szentlélek 
hét ajándékában részesülnek felkészült serdülőink. 

● Október 19-én, szerdán őszi szentségimá-
dási nap a 10 és 19 órai szentmisék között.  Ezen 
a napon a 3. és 8. osztályosok katekumenátusi 
találkozója is lesz. 

● Október 23-án, vasárnap, ’56-os nemzeti 
ünnepünkön 19 órakor Abai Imre áldozópapért a 
szentmise és imádság hervadhatatlan koszorúját 
ajánljuk fel.

● Október 23-a missziós vasárnap. Sárvár is 
missziós terület, a megbérmált katolikus keresz-
tényeknek missziós küldetése van!

● Mint minden hónap 25-én, így kedden reggel 
7 órakor is templomunk Prágai Kis Jézus szobránál 
boldogabb családokért, kallódó gyermekek megté-
réséért imádkozunk.

Szent Miklós Plébánia 

● A következő gitáros szentmisék október 
15-én és 29-én, szombaton este 18.30 órakor 
kezdődnek. Az énekelve imádkozni vágyókat 
szeretettel várjuk.

● Elkezdődnek a gyermekek számára a kézmű-
ves foglalkozások a plébánia közösségi termében. 

A következő alkalmak időpontjai: október 15. és 
29., szombaton 10 órakor.

● Szerdánként az esti szentmise után 19.15 
órakor elkezdődtek a felnőtt katekézisek a plébánia 
közösségi termében. Az előadások témája az idei 
esztendőben is a Hívek kérésére a Szentírás törté-
neti háttere és alaposabb megismerése.

● Október 18-án, kedden a Sárvári esperes 
kerület papsága az Egyházmegyei kormányzó Úr 
részvételével plébániánkon tartja őszi koronagyűlé-
sét. Az ünnepi koncelebrált szentmise délelőtt 9.30 
órakor kezdődik a Sári templomban. Akik tehetik, 
kapcsolódjanak be a közös imába.

● A plébánia részletes programjait, szentmise 
szándékokat a www.sarvarsari.hu honlapon 
olvashatják.

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

● Október hónapban minden hétköznap este 
18 órakor ünnepélyesen imádkozzuk a rózsafüzért. 
Vasárnaponként 16 órakor a litániával együtt a 
Sári templomban. 

● Október 20-án, csütörtökön Szent Vendel 
ünnepén, a Plébániai közösség fogadalmi napja lesz.

● Október 23-án, a vasárnapi szentmiséken 
a missziók javára országos templomi gyűjtést 
tartunk.

● Október 23-án 16.00 órakor kezdődő rózsa-
füzéren a forradalom Hőseiről is megemlékezünk.

● Azok a felnőtt fiatalok, akik még nincsenek 
megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és 
bérmálkozók, jelentkezhetnek a Plébánián novem-
ber 30-ig. (Hivatali órák: hétfő–szerda–csütörtök–
péntek: 9-11 óráig. Kedd és csütörtök: 16-17 óráig) 
Sársziget út 58. Tel.: 320-918.  

A SÁrVÁrI EVANGÉ

● Templomfelújítás: Az evangélikus templom 
felújításának II. ütemeként, a külső javításokra ha-
marosan felvonulnak a kivitelezők, hogy elvégezve 
a munkát, advent első vasárnapján megtarthassuk 
a templom újraszentelési ünnepséget. 

● Október a reformáció hónapja: Október 
16-án, vasárnap 17 órakor, Budapesten az Uránia 
Nemzeti Filmszínházban kerül megrendezésre 
a reformációi gálaműsor. Művészeti programok 
mellett, Dr. Trócsányi lászló igazságügyi miniszter 
tart előadást: „reformáció és a rend” címmel.

● Pedagógus konferencia: Október 22-én a 
bakonycsernyei gyülekezet központjába várják az 
evangélikus pedagógusokat, óvodapedagógusokat 
és hitoktatókat az éves szakmai napra.

● Férfiegylet: Október 25-én, kedden 18 órai 
kezdettel tartja havi összejövetelét a gyülekezet 
férfiegylete.

● reformációi Hálaadó Nap: Október 30-án, 
vasárnap 10 órai kezdettel, a sárvári református 
templomban tartjuk a két protestáns felekezet 

hálaadását. Az istentisztelet után megkoszorúzzuk 
a Sylvester emlékművet a várparkban. 

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

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

● Minden hónap utolsó vasárnapján megte-
rítjük az Úrasztalát.

● Október 30-án, vasárnap 10 órai kezdettel 
reformáció ünnepi istentiszteletet tartunk temp-
lomunkban az evangélikus testvérekkel közösen. 
Istentisztelet után koszorút helyezünk el Sylvester 
János emlékművénél.

● Egyházközségünk honlapcíme: reforma-
tussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia Református 

Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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A Sárvári Fotóklub Egyesü-
let 150 képet adományozott 
szeptember 27-én a sárvári 
Szent László Kórháznak. A 
városról készült színes fotók az 
intézmény rehabilitációs osz-
tályának folyosóit, kórtermeit 
varázsolják otthonosabbá. 

Tavaly adventkor négy  fotót 
ajándékozott a Sárvári Fotóklub 
Egyesület a Szent lászló Kórház-
nak. A fotóklub tagjai akkor azt 
ígérték, hogy Sárvárról több kép 
is felkerül az intézmény falaira. 
Szeptember 27-én mintegy 150 
fotó meg is érkezett a rehabilitá-
ciós intézménybe. 

Vancsura Miklós főigazgató 
nagy örömmel fogadta a helyi 
fotóklub felajánlását. – A Sárvár 
szépségeit bemutató képek színei 
és fényei a betegek lelkét ápolják, 
így hozzájárulnak az intézmény-
ben zajló gyógyító munkához. A 
gyógyulás után pedig reméljük, 
kedvet kapnak felkeresni a város 
ezen, szép helyeit – mondta a 
főigazgató –, mivel a képek olyan 

vidám, mozgalmas sárvári ese-
ményeket és helyszíneket örökí-
tenek meg, melyek bemutatják 
Sárvár vendégszeretetét.

Benkő Sándor, a Sárvári Fotó-
klub Egyesület elnöke az átadás 
után elmondta, hogy a 150 fotót 
a kórház dolgozói válogatták ki, 

több mint ezer képből, amelyek 
elkészítése három-négy hónapos 
munkája volt a klub tagjainak. 
A választott képeket 30 x 40 cm 
nagyságúra nagyíttatták és mű-
anyag kartonokra kasíroztatták. 

A kórházban helyet kapott 
képek jól tükrözik a fotóklub 
törekvését, azt, hogy ismerjék 
meg a várost azok is, akik 
csak gyógykezelésre érkeztek, 
i l letve a kompozíciók és a 
színek hozzájáruljanak gyó-
gyulásukhoz. 

Benkő Sándor azt is hozzátette, 
hogy a 36 tagot számláló fotóklub 
célja a tudás és tapasztalatcsere 
mellett a város fotós múltjának 
ápolása, Sárvár társadalmi ese-
ményeinek dokumentálása, a 
természeti és épített környezet 
megörökítése. Jelenleg anyagot 
gyűjtenek a megyében fellelhető 
I. világháborús emlékhelyekről, 
parkokról és emlékművekről. 
Terveik között szerepel ugyanis, 
hogy az I. világháború befejezé-
sének centenáriumára, 2018-ra 
egy nagyszabású kiállítást és az 
emlékhelyeket bemutató kiad-
ványt jelentetnek meg. Emellett 
folyamatosan kiállításokat készí-
tenek, pályázatokra készülnek és 
fotótúrákat szerveznek. 

Szilke

Egy héten át tartottak váro-
sunkban a Via Sacra Sárvár 
rendezvényei. Volt gitáros 
szentmise, zenés áhítat és kon-
cert is a vallástudományi és 
művészettörténeti előadások 
mellett.

Sárvár mind a négy temploma 
csatlakozott a szeptember 17. 
és 24. között zajlott Ars Sacra 
országos kezdeményezéshez. A 
hét folyamán a templomokban 
zenés misék és istentiszteletek 
zajlottak. A rendezvénynyitó 
gitáros szentmisét a sári Szent 
Miklós Plébániatemplomban 
Bellarmin Szent róbert tiszte-
letére tartották.  A Szent lászló 
Plébániatemplomban a sárvári 
katolikus általános iskola növen-
dékeinek közreműködésével tar-
tottak zenés áhítatot. A rendez-
vény alkalmából két festményt 
is kapott ajándékba a templom, 
melyet a környező helységek 
templomaiban is bemutatnak. 
A két képzőművész, Kondor Já-
nos, a Nádasdy-vár Művelődési 

Központ és Könyvtár igazgatója 
Nepomuki Szent Jánost ábrázoló 
festményét, valamint Ferkovics 
József szombathelyi festő Bol-
dog Ceferino című alkotását 
ajándékozta a templom híveinek. 

Ébredj, lelkem, ébredj címmel 
pedig a répcelaki Vekker együt-
tes adott műsort az igehirdetés 
után a református templomban.

A Nádasdy Ferenc Múzeum 
dísztermében „József vagyok, a 
testvéretek!” címmel a sárvári 

születésű hittudós pap dr. Mar-
tos Balázs levente tartott elő-
adást. Dr. Martos Balázs levente 
arra is emlékeztetett, hogy nem 
csak a templomok szent helyek, 
hanem az egész Világ is az, mert 

azt is Isten a saját kezével for-
málta meg.

Szeptember 23-án az evangéli-
kus templomban Heitler András 
festő, restaurátor művész tartott 
előadást a műemléképület belső 
restaurálásáról. A legnagyobb 

problémát a műemlékeseknek 
az okozta, hogy a falak közt ma 
is aktív hitélet zajlik. A sárvári 
templom átalakításakor az ere-
deti állapot visszaállítása volt 
a cél, ami látható változásokat 
hozott. Az építők csak a temp-
lom anyagát tudják visszaállítani, 
a szellemét az ott lévő emberek 
tarthatják meg.

Egy nappal később, ugyan 
nem szakrális térben, de hittel 
telve volt Pál Ferenc, azaz Pál 
Feri atya országszerte népsze-
rű előadó Park Inn Hotelbeli 
fellépése a sárvári Via Sacra 
záróeseménye. A telt házas, élet-
könnyítő alkalmon elhangzott: 
ahhoz, hogy megértsük, miként 
legyünk boldogok és ez életünk 
részévé is váljon, legelőször azt 
kell megértenünk, hogy a ne-
gatív lelkiállapot is az élet része. 
Az előadás vezérgondolata úgy 
szólt, hogy a boldogság nem 
cél és állapot, hanem irány és 
folyamat. E folyamatnak adott 
teret a Sárváron tartott egyhetes 
rendezvénysorozat.

A lelki feltöltődés hete Sárváron

A betegek gyógyulását segítik a fotók

Az Ars Sacra hetében az érdeklődők az evangélikus templom felújításával is 
megismerkedhettek egy előadás keretében

Benkő Sándor, a Sárvári Fotóklub elnöke adta át a sárvári kórház számára 
felajánlott fotókat
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Tudtad, hogy Sárvár is az Invitel kiemelt fejlesztési övezetéhez tartozik? 

Így a település nagy részén már számodra is elérhető gyors internetszolgáltatásunk!
Sőt széles tévécsatorna-kínálatunkban mostantól megtalálható 
a Spíler TV és az Izaura TV is!

Ismerd meg Te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.
Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz.

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN

Az adott lakcímen elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és a díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as infóvonalon
vagy munkatársainknál!
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 Mifelénk most könnyen 

lendületbe jöhetsz

SÁRVÁRON 
IS
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A KÉPEK ZENÉJE… 
 

PÁSZTHORY LAJOS 
festőművész 

alkotásainak ünnepélyes átadása 
HANGVERSENY 

keretében 
 

 

 

 

 

 

 
a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola 

Pernecker János termében. 
 

2016. október 15. szombat 17 óra 
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danubiushotels.hu/sarvar

Újra Sunday Brunch 
vadételekkel 
éS az őSz ízeivel
a Danubius Health Spa Resort Sárvár szálloda 
Nádor Éttermében, élő gitárzenével, 
október 23-án, 12.00 – 14.00 óra között.
A 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!

Előzetes asztalfoglalás ajánlott 
a 06 95 888 400-as telefonszámon vagy a helyszínen.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

BOrSuttOgÓ 
borkóstoló és vásár

Danubius 
Pódium

danubiushotels.hu/sarvar

További információ: 95 888 499
E-mail: sarvar.reservation@danubiushotels.com

2016. október  20. csütörtök, 19.00 óra 

Mesék az élet csodáiról
dr. Boldizsár Ildikó előadása
A neves mesekutató az emberi élet fordulóihoz köthető 
mesékkel várja az érdeklődőket. Történeteken keresztül 
mutat példákat arra, hogy miként segítenek a mesék az 
egyes életszakaszok átlépésében és minőségi megélé-
sében: például a felnőtté válásban, az anyaságban, az 
apaságban, az érett párkapcsolatok kialakításában és 
a boldog időskor megteremtésében. Előadónk nevéhez 
fűződik a meseterápia elméletének kidolgozása is, az 
előadásában arról is beszél majd, hogy miben rejlik a me-
sék gyógyító ereje, és ő miként használja ezt a terápiás 
munkája során.

A jegyek 1200 Ft/fő áron a recepción válthatók.
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Forduljon az                               ügyfélszolgálatához! 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata  a hátrányos 
megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. 

Keresse fel Dr. Asztalos Dóra Vas megyei 
egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását: 

06 20/2506705, asztalos.dora@ugyvediiroda.hu

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
9600 Sárvár, Várkerület 2. 2016.10.24. 12:00-16:00

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet

Egyenlő Bánásmód Hatóság • 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
06 80 203 939 • www.egyenlobanasmod.hu • ebh@egyenlobanasmod.hu 

A Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezésében,
a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye 

szakembereinek közreműködésével 
2016. október 25-én (kedden) 17 órakor

Köztünk vagy velünk?!
Autista gyermek a családban, óvodában, iskolában címmel

Farkas Rita és Nacsa Szilvia
gyógypedagógusok 

tartanak előadást

Sárváron,a Nádasdy-vár Házasságkötő termében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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
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0,5 liter  173 Ft/db 346 ft/liter
1 liter  139 Ft/db 139 Ft/liter
1,5 liter  199 Ft/db 133 Ft/liter
2,5 liter  289 Ft/db 116 Ft/liter

0,5 liter  173 Ft/db 346 Ft/liter 
1 liter  139 Ft/db 139 Ft/liter
1,5 liter  199 Ft/db 133 Ft/liter

0,5 liter  173 Ft/db 346 Ft/liter 

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

Slice 
narancs 2,5l
99 Ft/db 
40 Ft/liter

Villányi Rozé 
Cuvée száraz 0,75l 
Csányi Pincészet
790 Ft/db 
1053 Ft/liter

Bacardi Carta 
Blanca 1/1 l
4990 Ft/db 

4990 Ft/liter

Queen 
Vadszőlő-Alma 2,5 l

149 Ft/db 
60 Ft/liter

Litovel Moravan 
0,5 l üveges 
/eredeti cseh sör/ 
4,6%, 11B°
185 Ft/db 
370 Ft/liter

5-öt fi zet 
6-ot vihet így:  
154 Ft + üveg/db
308 Ft/liter

Litovel Classic  0,5 l dobozos
189 Ft/db 378 Ft/liter

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

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

Sok szeretettel várunk mindenkit 
október 28-29-én a Simon Júdás vásáron 

a LITOVEL standunknál. Finom cseh sörökkel, 
forralt borral és különböző szeszes italokkal 

várjuk minden kedves vendégünket.

Canada Dry 
termékek

Schweppes 
termékek

Toma 
gyümölcslevek

(narancs, tonik) (meggy, multivitamin, vérnarancs)

Varga Rozé édes, 
0,75 l Varga pincészet     
399 Ft + üveg/ db  
532 Ft/liter

Varga Merlot édes, 
0,75 l Varga pincészet
399 Ft + üveg/ db  
532 Ft/liter

Aranymetszés Irsai 
Olivér száraz, 0,75 l 
Varga pincészet
679 Ft + üveg/db   
905 Ft/liter

Ház bora
Irsai Olivér-
Chardonnay 

fehér, száraz, 1,5 l 
Varga pincészet

729 Ft + üveg/db    
486 Ft/liter

Ház bora 
Muskotály 

fehér, félédes 1,5 l 
Varga pincészet 

729 Ft + üveg/db    
486 Ft/liter

Ház bora 
Cabernet Sauvignon vörös, 

száraz, 1,5 l 
Varga pincészet

689 Ft + üveg/db    
459 Ft/liter

Sárvár, Nádasdy u. 64.  • Nyitva tartás: hétfő-vasárnap: 10:00-22:00 • Tel./fax: 95/320-506
E-mail: info@nadasdyrestaurant.hu • Web: www.nadasdyrestaurant.hu
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Adj vért, adj esélyt!
Simon – Júdás napi véradás

Október 29-én
9:30 – 17:00-ig

a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
előtti parkolóban álló véradó kamionban.

  A Nádasdy-vár parkolójában megtartásra kerülő program:
2016. október 28. (péntek) 
20.00 Continental Showband
22.00 Kis Grófo
2016. október 29. (szombat)
10.00–10.45 Sárvári Néptánckör
11.00–12.30 Kanona Band
12.30–13.00 Káldi Napraforgók Egyesülete
13.00–13.45 Sárvári Néptánckör
14.00–16.00 Horváth János és zenekara

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.

2016. október 29-én (szombaton)
A rendezvény helyszínei: Kossuth tér, Batthy-

ány lajos utca, Hunyadi János utca, Árpád utca, 
Ady Endre utca, Deák Ferenc utca, Várkerület 
utca, rákóczi Ferenc utca

Forgalomelterelés útvonala: Sársziget u. – 
Soproni u. (88. sz. főút) – Selyemgyár u. – Hu-
nyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd u. – rákóczi 
u. A forgalomelterelés 2016. október 28-án 18.00 
órától 2016. október 29-én 24.00 óráig tart.

Buszközlekedés: A Batthyány utcai (főtér), a rákóczi utcai (Kór-
ház) és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés az alábbi 
időpontban szünetel 2016. október 28-án 18.00 órától 2016. október 
29-én 21.00 óráig. Az utasok az Autóbusz-állomásnál, a Gyógyfür-
dőnél (rákóczi utca), a Vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában lévő 
megállókat vehetik igénybe. 

Egészségügyi információk: A központi ügyelet megközelítése az 
Árpád utcán és a Széchenyi utcán történő ki- és behajtással, vagy a 
Várkerület felől a Népegészségügy udvarán keresztül lehetséges. Az 
érintett gyógyszertárak gyalogosan közelíthetők meg a járdán. Egész-
ségügyi ellátás helyei a vásár területén: gyalogőrség 2016. október 
28-án (pénteken): Nádasdy-vár parkoló, Belvárosi körforgalom, 
gyalogőrség 2016. október 29-én (szombaton): rendőrség, Belvá-
rosi körforgalom, Penny-Market parkoló, esetkocsi a Városházánál, 
mentőautó a Penny-Market parkoló, Központi ügyelet, Mentőállomás.

Köszönjük megértésüket! Sárvár Város Önkormányzata, TOFI 
2005. Kft.

Simon–Júdás napi országos kirakodóvásár Sárvár utcáin 
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

 október 20-án és 27-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. október 14. és október 29. között

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

SÁRVÁRI      HÍRLAP 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. október 10.  

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 15., 22. és 29.   (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Október 14. (péntek) 19.00 Vendég: dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző
Október 21. (péntek) 19.00 Emlékezzünk az ’56-os forradalom 60. 
évfordulójára!
Október 28. (péntek) 19.00 Emlékezés Passauban az ’56-os magyar 
forradalomra
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Élet Forrás – katolikus magazin:
Október 15. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Október 21. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Testületi ülés:
Október 27. (csütörtök) 16.00/élő

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

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

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

A TESCO elkötelezett célja, 
hogy  részese legyen a helyi 
közösségeknek, lehetőségei-
hez mérten támogasson helyi 
rendezvényeket, szociális in-
tézményeket.

A sárvári TESCO Áruház 
vezetősége és kollektívája is 
lelkes híve a segítségnyújtásnak, 
hisz már többször adott kisebb-
nagyobb anyagi, illetve dologi 
támogatást a város óvodáinak, 
vagy segélyszervezeteken keresz-
tül rászoruló családoknak.

így történt ez most 2016 au-
gusztusában is, amikor 10 rá-
szoruló, a Gondozási és Csa-
ládsegítő Központ munkatársai 
által kiválasztott sárvári család 
vásárolhatott be az áruházban 
az iskolakezdésre.

Szeptember elején pedig 
mindkét sárvári óvodának nagy 
örömmel tudott ajándékozni 
Oláh Gergely áruház igazgató 
különböző kültéri játékokat, 
melyeket mind a gyerekek, mind 

az óvodapedagógusok boldogan 
fogadtak, ahogy azt köszönet-
nyilvánításában Dr. Dolnyik 
Gézáné, a Vármelléki Óvoda 
vezetője is elmondta: „Nagyon 
örülünk a TESCO Áruház fel-
ajánlásának, mert az ajándékba 
kapott kültéri trambulinokkal 
udvari mozgásfejlesztő esz-
köztárunkat gazdagították. A 
trambulin amellett, hogy egy 
önfeledt játék – mely oldja a fe-
szültséget –, az izomerősítésre és 
mozgáskoordinációra, valamint 
az állóképesség és az egyensúly 
fejlesztésére is jótékony hatást 
gyakorol. Óvodapedagógusa-
ink a mindennapos mozgásos 
tevékenységekben, játékokban 
hatékonyan tudják alkalmazni 
a gyermekeink mozgásigényé-
nek kielégítésére, a harmoni-
kus, összerendezett mozgás 
elősegítésére. A gyerekek nagy 
örömmel vették birtokukba ezt 
a sokoldalú mozgásfejlesztő 
eszközt – ahogy ezt a fénykép is 
bizonyítja”.

A helyi közösségért

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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Prága és Drezda adventi fényben

További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

2016. december 2-4. 48.900/fő
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www.pontittuzletek.hu www.facebook.com/pontittuzletek

Sárvár, Tinódi utca 34.
hétfő – péntek 7:00 – 18:00       szombat 7:00 – 14:00

Soproni dobozos sör 0,5L 199 Ft/db (398 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 179 Ft/db (358 Ft/L)

Arany Fácán dobozos sör 0,5L 155Ft/db (310 Ft/L)
Kőbányai dobozos sör 0,5L 175Ft/db (350 Ft/L)

Riesenbrau dobozos sör 0,5L 140Ft/db (280 Ft/L)
Pepsi cola 2,5L 350Ft/db (140 Ft/L)

LOTTÓ, SORSJEGY, HÍRLAP, 
ÜDÍTŐK, ÉDESSÉGEK KAPHATÓAK.

KÉZILABDA
NB II-es női bajnokság 

I. forduló
AUDI ETO III.–Sárvárfür-

dő Kinizsi 26-21 (13-10)
Sárvárfürdő Kinizsi: Takács 

A. – Hegyi D. (4), Nardai V. 
(4) Pataki Gy. (3), Szondy N. 
(3), Soós r., Vajda V. (1).

 Csere: Varga Á. (kapus), 
Farkas J. (5), Csejtei Zs. (1), 
Nardai D., Szabó F.

Edző: rozmán Gergő.
 A két kulcsemberét – Hor-

váth Cintia és Horváth rebeka 
– nélkülöző Kinizsi végig par-
tiban volt a fiatal házigazdák-
kal. Az első játékrész derekán 
még 3 góllal vezettek is a sár-
váriak, ám végül a hazai pálya 
minden előnyét élvező Győr 
bedarálta a Sárvárfürdőt.

Magyar Kupa I. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi (NB 

II)–Haladás VSE SKFT (NB 
I/B) 17-33 (6-17)

Sárvárfürdő Kinizsi: Takács 
A. – Hegyi D. (2), Nardai V. 
Pataki Gy. (1), Szondy N. (2), 
Horváth C. (3), Vajda V. (2).

 Csere: Jurik Petra, Varga 
Á. (kapusok), Farkas J. (5/3), 
Csejtei Zs., Soós r., Horváth 
r. (2), Nardai D., Szabó F., 
Hartmann r.

A két csapat közt papíron 
meglévő osztálykülönbséget 
sajnos a pályán sem sike-
rült eltüntetni, amihez a két 
megszeppent játékvezető is 
hozzájárult.

A Sárvárfürdőben jól mu-
tatkozott be az egy év után 
visszatérő Jurik Petra kapus, 
miközben helyenként az egész 
csapat tetszetős dolgokat pro-

dukált. A mutatott játékból 
lehet építkezni.

II. forduló
Sár várfürdő Kinizizsi–

VKLSE Győr 24-29 (13-19)
Sárvárfürdő Kinizsi: Takács 

A. – Hegyi D. (2), Nardai V. 
(1) Pataki Gy. (5), Horváth C. 
(2), Soós r. (3), Vajda V. (5).

 Csere: Jurik, Varga Á. (ka-
pus), Farkas J. (6), Csejtei 
Zs., Horváth r., Nardai D., 
Szabó F.

Edző: rozmán Gergő.
A hazaiak kissé megillető-

dötten kezdték a mérkőzést 
a jó erőkből álló, évek óta 
az NB I/B és NB II között 
liftező, az egykori válogatott, 
rut inos NB I-es  kapussal , 
Petróczy Viktóriával felálló 
győriekkel szemben. Szünet 
után viszont megtáltosodott 
a  hazai  gárd a ,  kőkemény 
védekezéssel és helyenként 
öt le tes  támadójáték ka l ,  1 
góllal nyerte a játékrészt, ami 
ezúttal a tisztes helytálláshoz 
volt elég.

III. forduló
Győri SZESE–Sárvárfürdő 

Kinizsi 25-21 (12-9)
Sárvárfürdő Kinizsi: Takács 

A. – Hegyi D. (4), Nardai V. 
(3), Pataki Gy. (4), Soós r. 
(2), Vajda V. (4), Farkas J. (4).

 Csere: Jurik P., Varga Á. 
(kapus), Csejtei Zs.

 Jól kezdett a Sárvárfürdő 
(10. perc: 1-3), ám nem éltek 
a lányok a kínálkozó lehető-
séggel, sok ziccert kihagytak, 
így a hazaiak egyenlítettek, 
majd fordítottak is. A második 
játékrészben – kapus cserét 
követően – ismét szorossá 

vált a mérkőzés, egyenlített, 
sőt a vezetésért támadhatott a 
Sárvár, ám a végére elfogyott 
az erő, így vereség lett a vége.

 
LABDARÚGÁS
NB III-AS BAJNOKSÁG 

VII. forduló
Hévíz SE–Sárvár FC 0-0
Sárvár FC: Horváth B. – 

Csákvári (Maráczi), Pados, 
B ezdi ,  Hor vát h  A. ,  Nag y 
Z.  –  Imre (Pethő),  rajos , 
Manganel l i ,  B eke (Hoós) , 
Dancsecs.

 Kovács lászló edző szerint 
a csapat jó úton jár, az első 
pontok már megvannak – két 
0–0-s döntetlennel, a további-
akban elsősorban a támadó-
játékot kell eredményesebbé 
tenni.

MAGYAr KUPA
Országos főtábla, I. forduló
Makó (Megyei I. o.)–Sárvár 

FC (NB III.) 2-2 (1-1) bünte-
tőkkel 4-2

Sárvár FC: Osvald M. – Ma-
ráczi, Pados, Bezdi, Horváth 
A., Nagy Z. – Pető (Imre), 
rajos, Németh G. (Kun), Hoós 
(Beke), Dancsecs.

Gólszerzőink:  Dancsecs, 
Maráczi.

 Egy jól motivált megyei 
első osztályú csapat ottho-
nába látogatott a Sárvár. A 
hazaiak kétszer is vezetést 
szereztek ,  a  Sár vár  pedig 
kétszer is egalizált. A bün-
tetőpárbajban viszont sajnos 
alulmaradtunk.

 A mérkőzés összképét te-
kintve a Sárvár FC tovább 
léphetett volna.

VIII. forduló
Sárvár FC–Budapest Hon-

véd-MFA II. 1-1 (0-0)
 Sárvár FC: Horváth B. – 

Maráczi, Pados, Bezdi, Horvá-
th A., Nagy Z. – Imre (Kun), 
rajos, Manganelli, Beke (Ko-
ronczai) – Dancsecs (Hoós).

Góllövőnk: Hoós P.
 A Sárvár végig partiban volt 

a Kispest Honvéd jó erőkből 
álló második számú csapatá-
val. Mezőnyben kiegyenlített 
mérkőzésen a hazaiak több 
helyzetet alakítottak ki, mégis, 
szinte helyzet nélkül a kis-
pestiek szereztek vezetést. A 
hazaiak erejét mutatta, hogy 
emberhátrányban – Koronczai 
sérülése után már nem volt 
cserelehetőségük – sikerült 
egyenlíteniük. 

Kovács lászló edző vélemé-
nye szerint apró lépésenként 
ugyan, de a csapat hétről hétre 
fejlődik.

IX. forduló
III. Kerület–Sárvár FC 1-0 

(0-0)
Horváth B. – Maráczi, Pa-

dos, Horváth A., Nagy Z. – 
Imre, Manganelli, Németh G. 
(Kun), Bezdi, Hoós, (Beke), 
Dancsecs (Pető).

 A Sárvár végig egyenrangú 
ellenfele volt a fővárosiak-
nak. A második játékrészben 
ordító ziccereket rontottak a 
vendégek, ami megbosszulta 
magát, mert a 90. percben, 
a rutinos Kenesei Krisztián 
révén megszerezte a három 
pontot érő találatot a Kerület.

A Sárvár FC október 9-én 
hazai pályán játszott  a Vide-
oton FC II. ellen 0:0-s dön-
tetlent.
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• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

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

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK, GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK, 
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK, VÁLLALATI BIZTOSÍTÁSOK, 

PÉNZÜGYI TERVEZÉS

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

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

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

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

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• Tel.: 95/520 230 • Mobil: +36 30/ 267 59 27 • Mobil: +36 30/631 38 07
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában

• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

Folyamatos és hasznos információkért 
like-oljon bennünket: facebook.com/pbasarvar 

Egész évben kérje a legkedvezőbb biztosításokat, 
a biztosítások szakértőjétől! 

             Az összes biztosító ajánlata egy helyen NÁLUNK!

 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 

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

2016. október 17–november 30-ig 
minden kedden: PIZZA KEDD!
Délután 3 órától 22 óráig 
minden helyben fogyasztott
pizza árából 
30%engedményt adunk!

Az ajánlat kizárólag helyben fogyasztásra érvényes!

Őszi ételajánlatokkal, specialitásokkal 
várjuk az ÍZEK kedvelőit! 

Sztárjaink: sütőtök és gesztenye
Továbbra is változatos, ízletes, házias ételekkel, 
háromféle napi menüvel (normál/zsírzárlat/

hét sztárja) várjuk Kedves Vendégeinket!

Év végi CÉGES bulikra előrendelést felveszünk!
Minden pénteken és szombaton élőzene!

www.tinodihotel.hu

Bennünket a név kötelez!
33. éve az Önök szolgálatában! 

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

MÉZES NAPOK A VÁRKAPUBAN 2016. október 21-től 23-ig!
21-én, pénteken este Horváth Antal (Tonyó) 

őstermelő méhész jóvoltából megkóstolhatják a 
mézkülönlegességeket! Hagyományainkhoz híven kiváló 

mézekből készült ételekkel kedveskedünk!

Október 28-án, pénteken este és 29-én 
egész nap a Simon Júdás napi vásáron 

várjuk a megszokott helyünkön, a környék legjobb 
forralt borával! Utána térjen be a VÁRKAPUBA, 

ahol vásári étkekkel várjuk vendégeinket. 

Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00, Tel.: 320-475

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

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.  

                 egységár

Soproni sör dobozos 0,5 l   ..............................................  199 Ft 398 Ft/l

Borsodi sör dobozos 0,5 l    ............................................  199 Ft 398 Ft/l

Kőbányai sör pet 2 l  .............................................................  599 Ft  299,5 Ft/l

Glankrone sör 4% dobozos 0,5 l  ...............................  139 Ft  278 Ft/l

Kertvárosi Trafi k

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET.

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-22.00

vasárnap 6.00-22.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Áraink október 30-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!


