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Emléknap Passauban
sárvári résztvevőkkel
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmá-
ból szervezett megemlékezést Pas-
sauban Magyarország Müncheni 
Főkonzulátusa a Passau–Veszp-
rém Magyar–Német Baráti Társa-
sággal közösen október 12-én, ahol 
Pajor András sárvári fotóművész 
alkotásaiból nyílt kiállítás. 

A bajor és magyar parlamenti 
alelnökök részvételével zajló 
megemlékezést megtisztelte je-
lenlétével Kondora István, Sárvár 
polgármestere és Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere is. 

Passau a Duna, az Inn és az Ilz 
folyók találkozásánál fekvő gyö-
nyörű német kisváros, innen ered 
egyik elnevezése: Dreiflüssestadt, 
azaz „A három folyó városa”. Első 
magyar királynénk, Boldog Gizella 
nyughelye itt, a Niedernburgi 
Kolostorban található. Ennek 
díszterme adott otthont az 1956-os 
magyar forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából 
szervezett megemlékezésnek. 

Folytatás az 5. oldalon

Országszerte az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára emlékeztek október 
utolsó hetében. Sárváron október 
21-én tartották a városi megemlé-
kezést, amely kezdeteként Sárvár 
’56-os mártírjainak emléke előtt 
tisztelegtek a temetőben.

Az 1958-ban kivégzett fiatal 
mártír, Török István sírjánál he-

lyezték el elsőként az emlékezés 
koszorúit. Majthényi László, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke, 
Kondora István polgármester, 
dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző, Máhr Tivadar alpol-
gármester, Varga Jenő tanács-
nok és Sütő Károly aljegyző 
rótta le kegyeletét. Koszorúkat 
helyeztek el az ’56-os forra-
dalom napjaiban megalakult 

sárvári nemzetőrség egykori 
parancsnoka, Mezőfi Géza 
sírján is. Végezetül annak a két 
fiatalembernek a sírját koszo-
rúzták meg, akiket 1958-ban 
Ostffyasszonyfánál rendőrök 
és munkásőrök szállítottak le 
a vonatról. A gyanú szerint 
disszidálni akartak, ezért szó 
szerint lemészárolták őket.  

Folytatás a 3. oldalon

A világ legjobb luxusmárkái között a Spirit 
A sárvári Spirit Hotel Thermal Spa *****superior másodszor is 

elnyerte a Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards 
legkiválóbbaknak járó „Signum Virtutis” díjat. Ezzel az elisme-
réssel minden évben a világ vendéglátói, szállodaipari, utazási és 
szolgáltatói szektorainak legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtó 
képviselőit jutalmazzák. A sárvári luxushotel már a tavalyi 
díjátadón is bekerült a világ különleges prémium márkákat és 
szolgáltatásokat tömörítő elit klubjába, az idei díjkiosztón pedig 
duplán ismételték meg a sikert.

Sárvári díjazott a reformációi pályázaton
A megújulás lendülete címmel nyílt fotókiállítás a soproni 

Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia Központban. Az első 
díjazott alkotók egyike a Sárvári Média Nonprofit Kft. fotó-
riportere, Pajor András. A tárlat célja, hogy a Reformáció 
Emlékbizottság a 2017-es emlékévében – túl az egyházi megem-
lékezéseken – a szélesebb közönségnek is bemutassa az ötszáz 
éves reformációt, amelynek alapvonása, hogy miközben őrzi 
örökségét, mindig újat is akar.

Folytatás a 7. oldalon

Tartalomból:
Sonntagbergi delegáció  ..........  2.
Pászthory Lajos adománya  ....  6. 
Könyvhét a könyvtárban ........  9.
Ifjú sportolók köszöntése  .....  12. 

Emlékezzünk és emlékeztessünk ’56 hőseire!

A Kossuth téren tartották az ’56-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére szervezett városi ünnepséget
– Közreműködött a Sárvári Koncertfúvószenekar
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. évben minden 
hónap 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.

A SZELEKTÍV KUKÁBAN EL-
HELYEZHETŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKOK AZ ALÁBBIAK:

– PAPÍRHULLADÉK: 
• vegyes papír, kartonpapír
• élelmiszerek és kozmetikai cik-

kek nem szennyezett papírdobozai
– MŰANYAGHULLADÉK:
• üdítős és ásványvizes műanyag 

palackok lapítva
• tisztítószerek (mosó-, és moso-

gatószerek, öblítők) flakonjai
• kozmetikai cikkek (samponok, 

tusfürdők) flakonjai
• vegyes fólia

• KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG-
HURTOS DOBOZT, MŰANYAG 
TOJáSTARTÓT NE HELYEZZE-
NEK A SZELEKTíV KUKáBA.

– FÉMHULLADÉK:
• sörös, üdítős alumínium do-

bozok
• konzervdobozok
– vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék (ún. ITALOS 
KARTONDOBOZ)

• tejes, gyümölcsleves többrétegű 
kartondobozok tisztán és lapítva

Üveggyűjtés:
Az üveg csomagolási hulladék 

gyűjtése a gyűjtőszigetek üveg 
konténereiben, és családi házaknál 
négyhetente házhoz menő zsákos 
gyűjtéssel történik. Amennyiben 
Ön családi házban lakik, és még 
nem vesz részt a házhoz menő 
üveggyűjtésben üveg gyűjtőzsák az 
ügyfélszolgálaton kérhető, gyűjtés-
kor az új üveg gyűjtőzsákot kérjük 
a postaládában keresse.

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYE-
NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ 

T E RÜ L E T É N  E L É R H E T Ő 
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁ-
RAD OZÁSUKAT NAGYON 
KÖSZÖNJÜK.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non-

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 

Ikervári u. 23.

Nyitvatartás: 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. november, december.
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SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
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NOVEMBER DECEMBER 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.    

2. SZERDA SZERDA7.BIO 
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NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

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.

Sonntagbergből látogatott egy 
küldöttség Magyarországra. 
Testvérvárosunk delegációja 
természetesen nem hagyta ki 
Sárvárt sem úti céljai közül ok-
tóber 14-én.

Az egyik helyi étteremben talál-
koztak a sonntagbergiekkel a sár-
vári városvezetők. Kondora István 
polgármester, dr. Szijártó Valéria 
címzetes főjegyző és Máhr Tivadar 
alpolgármester nagy örömmel üd-
vözölte Thomas Raidlot, osztrák 
testvérvárosunk polgármesterét 
és munkatársait. 

Sonntagberg önkormányzata a 
polgármesteri hivatal, az iskolák, 
az óvodák, illetve más helyi in-
tézmények munkatársait hozta el 
egy magyarországi kirándulásra. 
A fő úti céljuk a Balaton volt, 

de természetesen Sárvárt sem 
hagyták ki.

– Nagyon örülünk annak, hogy 
ismét Sárváron lehetünk. Külön 
öröm, hogy az önkormányzat dol-
gozóit is elhozhattuk ide, és együtt 
tudunk tölteni a sárváriakkal 

néhány órát. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy a most már 44 éve 
tartó testvérvárosi kapcsolatunkat 
tovább tudjuk erősíteni. Kultu-
rális területen a zenekarjaink és 
a tánccsoportjaink között már 
létrejött az együttműködés, most 

pedig a sonntagbergi önkormány-
zat munkatársaival tudjuk ezt a 
kapcsolatot tovább bővíteni. Egy 
meghívást is hoztam, mert sze-
retnénk, ha egy nagyobb sárvári 
delegáció ellátogatna hozzánk, 
hiszen sokat fejlődött a városunk, 
és szeretnénk megmutatni. Sárvá-
ron is nagyon sok változást láttam, 
ahogy végigmentem a főutcán. 
Új éttermek, új szállások nyíltak, 
amelyekhez gratulálok a sárvári-
aknak – mondta Thomas Raidl, 
Sonntagberg polgármestere.

Máhr Tivadar alpolgármester 
is örömének adott hangot, hogy 
évről évre fejlődik a két város 
közötti kapcsolat, és napjainkra 
nemcsak a hivatalos szinten, de a 
településen élők között is együtt-
működés jött létre. 

-fr-

Tovább erősödött az osztrák testvérvárosi kapcsolat

Kondora István, Sárvár polgármestere, Thomas Raidl, Sonntagberg polgár-
mestere, Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
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Egy kicsit még szebb és élhetőbb 
lett a Csónakázó-tó környéke. 
Átadásra került az Alkotmány 
úti garázssor udvarának, vala-
mint a környező útnak és járdák-
nak az új burkolata. 

A két ütemben közel hatvanmil-
lió forintos önkormányzati forrás-
ból megvalósult beruházás során 
30 új parkoló is kialakításra került 
az új útburkolat és járdák mellett 
az Alkotmány úti garázssoron. Az 
avatásra október 7-én került sor, 
amelyen az ott lakók mellett részt 
vett Kondora István polgármester, 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
és Varga Jenő tanácsnok-ön-
kormányzati képviselő, aki úgy 
fogalmazott az egybegyűlteket 
köszöntve, hogy Sárvár nemcsak 
a választások idején építkezik és 
gyarapodik, hanem több évre 
előrelátó program szolgál az utak 
tervszerű fejlesztésére. 

Kondora István polgármester 
reméli, hogy az egyre szebb kör-
nyék a tulajdonosoknak is kedvet 

csinál majd. Az önkormányzat a 
maga részéről a garázssor környé-
kének rendbetételekor az elmúlt 
években megszokott kis lépésekkel 
előre taktikáját folytatta.

Az avatáson résztvevő ágh 
Péter országgyűlési képviselő is 
elismerésre méltónak tartja a város 
felújításait és beruházásait. – A 
választókerületemben mindenhol 
elszánt polgármesterek vannak, 
akik igyekeznek megoldani azo-

kat a problémákat, amelyek az 
ott élők részéről jelentkeznek. Az 
önkormányzat Sárváron is part-
nerként tekint a lakókra, ennek 
eredménye ez a fejlesztés is. De e 

mellett komoly, nagy beruházások 
is vannak, amelyek hol saját erő-

ből, hol pályázati támogatásból 
valósulnak meg. Tavaly és idén 
is támogatta a Belügyminiszté-
rium Sárvár útépítési terveit, így 
elkészülhetett számos járda, idén 
pedig megvalósulhat a Kinizsi 
utca felújítása, amelynek bekerü-
lési összege több mint ötvenmillió 
forint lesz – mondta ágh Péter.

Az 1970-es évek közepén épült 
Alkotmány úti garázssor eddig 
nem is rendelkezett igazi szilárd 
útfelülettel, eső után sártengerben 
jártak a tulajdonosok, a horgászok 
és a kirándulók. Ezért a garázssor 
üzemeltetője, a Nádasdy Lakás-
szövetkezet elnöke, Tóth János 
örül a fejlesztésnek, de az épületsor 
átalakulása akkor lenne teljes, ha 
a garázstulajdonosok is kivennék 
részüket a felújításból, a beázó 
tetők javításával és a megfakult 
vakolatú falak színezésével.   

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Folytatás az 1. oldalról
A hivatalos városi megem-

lékezés az 1956-os emléktábla 
megkoszorúzásával kezdődött 
a Sárvári Koncertfúvószenekar 
közreműködésével.  

Az ’56-os forradalom 60. évfor-
dulóján Majthényi László, a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke mon-
dott ünnepi beszédet. Leszögezte: 
1956 kapcsán a közemberekre 
emlékezünk, azokra, akik azt 
mondták, hogy elég volt a félre-
vezetésből és megfélemlítésből. 
Felidézte Tóth Ilonka alakját, 
azét az orvostanhallgatóét, akit 
az 1956-os forradalom utáni 
megtorlások során végeztek ki, 
épp úgy, mint a sárvári Török 
Istvánt. Majd Orbán Viktornak 
Nagy Imre és mártírtársai 1989-es 
újratemetésén elhangzott beszé-
déből idézett: „A ma vállunkra 
nehezedő csődtömeg egyenes 
következménye annak, hogy vér-
be fojtották forradalmunkat, és 
visszakényszerítenek bennünket 
abba az ázsiai zsákutcába, amely-

ből most újra megpróbálunk 
kiutat találni. Valójában akkor, 
1956-ban vette el tőlünk – mai 
fiataloktól – a jövőnket a Magyar 
Szocialista Munkáspárt. Ezért a 

hatodik koporsóban nem csupán 
egy legyilkolt fiatal, hanem a mi 
elkövetkező húsz vagy ki tudja, 
hány évünk is ott fekszik.”

Majthényi László megemléke-
zése végén az emlékezés és az em-
lékeztetés fontosságát hangsúlyoz-

ta: „60 év sok mindent megszelídít 
bennünk, egyet nem tehetünk, 
nem feledhetünk. Emlékezzünk 
és emlékeztessünk azokra, akik 
nemzetünk hősei. Tudjuk, hogy a 

gyermek az nem teher, a hit nem 
szégyen, tudjuk, hogy minden 

magyar része a nemzetnek, és 
egy olyan nemzet részei vagyunk, 
amely büszke hőseire.”  

A forradalom 60. évfordulója 
alkalmából szervezett ünnepi 
műsorban a zalaegerszegi Heves 
Sándor Színház művészei mű-
ködtek közre. 

A megemlékezést Abai Imre, 
az ’56-os forradalom sárvári ese-
ményeiben aktív szerepet vállaló 
plébános emléktáblájának koszo-
rúzása zárta. A megyei közgyűlés 
nevében Majthényi László elnök 
és dr. Kondora Bálint alelnök 
koszorúzott. Sárvár város önkor-
mányzata képviseletében Kondora 
István polgármester, dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző és Máhr 
Tivadar alpolgármester helyezte el 
az emlékezés koszorúját, végezetül 
a járás, a pártok és a civil szerveze-
tek képviselői koszorúztak.  

Emlékezzünk és emlékeztessünk ’56 hőseire!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztek városunkban is

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. november 2-án, szer-

dán 10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal 202. számú irodájában.

Folytatódnak az útépítések a városban

Tisztelgés az ’56-os emléktábla előtt – Majthényi László közgyűlési elnök, 
dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök, dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, 
Máhr Tivadar alpolgármester és Kondora István polgármester

Kondora István polgármester mellett Ágh Péter országgyűlési képviselő, Varga 
Jenő tanácsnok–önkormányzati képviselő és az Alkotmány úti lakók az avatáson
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A Jobbik Valódi Nemzeti Kon-
zultációjáról címmel tartott 
sajtótájékoztatót Rába Kálmán 
megyei frakcióvezető, a Jobbik 
sárvári választókerületi elnöke 
és Eiveck Péter önkormányzati 
képviselő. A téma a Jobbik 
nemzeti konzultációja volt, 
amelynek kérdőívei már min-
den háztartásba eljutottak.

– Tizennégy kérdést teszünk 
fel az embereknek három téma-
körben. Az elmúlt másfél évben 
a kormány a menekültpolitikába 
menekült, de most végre itt az 

ideje, hogy fontosabb dolgokról is 
beszéljünk. A Jobbik Valódi Nem-
zeti Konzultációja keretein belül 
a lakosság őszintén véleményt 
nyilváníthat az egészségügy, a kor-
rupció és az oktatás témaköreiben 
– mondta Eiveck Péter.

Rába Kálmán, megyei frakció-
vezető, a Jobbik sárvári választóke-
rületi elnöke arról beszélt, hogy az 
érdekképviseleti és szakmai szer-
vezetekkel történt egyeztetések 
eredményeképpen állították össze 
a nemzeti konzultáció kérdéseit.

– Az egészségügy akut prob-
lémáit mindannyian ismerjük, 

az orvoshiánnyal és az ápoló-
hiánnyal való küzdelem sajnos 
a mindennapjainkat is érinti, 
hiszen olyan hírek látnak nap-
világot, hogy emiatt már sokszor 
akadozik az egészségügyi ellátás. 

Az egészségügy nagyban befo-
lyásolja a magyar gazdaságot 
is, hiszen egy egészséges ember 
teljesítőképessége sokkal na-
gyobb, mint egy beteg emberé, 
ezért erre komoly hangsúlyt kell 
fektetni a jövőben. A korrupció 
is egyre nagyobb méreteket ölt. 
A mesés meggazdagodások a po-
litikusok és a barátaik körében, a 
pofátlan urizálás is azt jelképezi, 

hogy valami nem stimmel a mai 
magyar politikában. Szeretnénk 
a korrupciót megszüntetni, és az 
így felszabaduló milliárdokat az 
egészségügyre fordítani – mond-
ta Rába Kálmán.    

Az oktatás ügye ugyanolyan 
hangsúlyos, mint az előző két 
témakör, az ezt érintő kérdésekre 
szintén várják a lakosság vála-
szait. A két politikus arra kéri a 
sárváriakat, hogy minél többen 
juttassák el a kérdőíveket a meg-
felelő helyre, illetve elmondták, 
hogy a kérdésekre az interneten 
keresztül is lehet válaszolni a 
szavazas.vnk.hu honlapon.  -fr- 

Október 11-én, Sárváron érté-
kelte az országos népszavazás 
eredményét a Fidesz Vas Megyei 
Választmánya. Az értékelést 
megelőzően Németh Szilárd, 
a Fidesz országos alelnöke, 
Dr. Hende Csaba, a Fidesz Vas 
Megyei Választmányának el-
nöke és Ágh Péter, a sárvári 
választókerület elnöke tartott 
sajtótájékoztatót. 

Az október 2-án lezajlott 
népszavazáson az érvényesen 
szavazók 98,36%-a, több mint 
3 millió 300 ezren mondtak 
nemet a kötelező betelepítési 
kvótára. A részvételi arány Vas 
megyében volt a legmagasabb, a 
választópolgárok 52,01%-a járult 
az urnák elé. 

ágh Péter, a sárvári választó-
kerület elnöke elmondta, hogy a 
megyében élők ismét bebizonyí-
tották, hogy lehet rájuk számítani, 
akkor, amikor ki kell állni az ország 

érdekei mellett. Sárváron 50,49%-
os volt a népszavazási részvétel, az 
érvényes szavazatok 98,18%-át a 
nemmel szavazók adták.

Dr. Hende Csaba, a Fidesz Vas 
Megyei Választmányának elnöke 
arról szólt, hogy a nemek aránya 
Szombathelyen is meghaladta a 
98%-ot. Az érvényes nem szavaz-
tok száma több mint 27 ezer volt. 

Németh Szilárd, a Fidesz or-
szágos alelnöke úgy fogalmazott: 
soha ennyien még nem álltak ki 
népszavazáson egy ügy mellett, 

mint október 2-án. Vas megyé-
ben különösen szép eredmény 
született. 

– A népszavazás eredménye-
ként országosan is egy teljesen 
új egység született az országért. 

A több mint 3 millió 300 ezer 
nemmel szavazó polgár kiállt Ma-
gyarország szuverenitása mellett, 
és aki szavazott az egyértelművé 
tette, hogy egy nemzeti ügyről 
van szó – mondta Né meth Szilárd. 

Október 10-én Orbán Vik-
tor miniszterelnök személyesen 
nyújtotta be az alkotmány módo-
sítását, amelynek a legfontosabb 
része, hogy megtiltja a csoportos 
betelepítést Magyarországra, csak 
saját, egyedileg elindított kére-
lemmel lehet kérni az országba 
való letelepedést.

Németh Szilárd azt is elmondta, 
hogy Magyarország büszke lehet 
arra, hogy Európában elsőként 
hallgatta meg a polgárait ebben 
a fontos kérdésben. Illetve büsz-
ke lehet arra is, hogy az ország 
polgárai ilyen nagy számban 
egyértelmű iránymutatást adtak 
a kormánynak, a kormányfőnek 
és a parlamentnek. 

-tsz-

A népszavazással egy új egység született

Nemzeti konzultációt indított a Jobbik

Eiveck Péter önkormányzati képviselő és Rába Kálmán megyei frakcióvezető 
a sajtótájékoztatón

Ágh Péter választókerületi elnök, Németh Szilárd, a Fidesz országos alelnöke 
és Dr. Hende Csaba, a Fidesz Vas Megyei Választmányának elnöke
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Folytatás az 1. oldalról
Az 1956-os magyar forra-

dalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából szer-
vezett passaui megemlékezés 
házigazdája, a Niedernburgi 
Kolostorban működő iskola igaz-
gatója, Rudolf Nerl örömének 
adott hangot, hogy magyarok és 
bajorok együtt emlékezhetnek az 
1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára.  

A szervezők nevében elsőként 
Tordai – Lejkó Gábor müncheni 
magyar főkonzul köszöntötte a 
megjelenteket. A korabeli sajtóból, 
a Passauer Neue Presseből idézett 
többször is beszédében, körvona-
lazva, hogy miként is látták akkor 
a németek a magyar szabadságért 
folytatott harcot. 

Amanda Dropalla, a magyar–
német baráti társaság elnöke diák 
volt a Niedernburgi Kolostor 
iskolájában az 1956-os forrada-
lom napjaiban, és ekkor mindig 
a magyarokért imádkoztak az 
intézmény falai között. Szólt arról 
is, hogy a Német Karitász segély-
központja a forradalom napjai-
ban Passauban volt, innen vitték 
hajóval a segélyszállítmányokat 
Magyarországra.   

Gulyás Gergely, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke ünnepi 
beszédében leszögezte: „Szent 
István Gizellával kötött házassá-
ga, illetve Magyarország nyugati 
kereszténységhez kapcsolódása 
nemcsak hazánk helyét jelölte ki 
a népek és civilizációk sorában. 
Olyan szövetséget teremtett a 
bajor–német és a magyar nép 

között, amely a maga nemében 
páratlan módon egy évezredet 
ölel át immár, és amelynek egyik 
legújabb kori megnyilvánulása 
az 1956-os forradalom leverését 
követően, a megtorlások elől 
menekülő magyarok befogadása, 
akik közül majd 15 000-en érkez-
tek akkor Németország nyugati 
felébe. Hála és köszönet érte. Ők 
valóban menekültek voltak, akik 
az európai keresztyén kultúrkör-

ből érkeztek, akik számára az első 
biztonságos ország Ausztria volt, 
ahol hónapokat töltöttek zárt 
menekült táborokban, ahonnan 
ellenőrzött rendben a felajánlott 
önkéntes kvóták alapján távoz-
hattak Európába, Kanadába és az 
Egyesült államokba… Bajorok 
és magyarok, mint barátok és 
szövetségesek jó okkal ünnepel-
hetünk együtt, mert közös hitünk 
1956 öröksége, mely úgy foglalha-
tó össze: a szabadság végül mindig 
győzedelmeskedik.”

A Bajorország és Magyarország 
közötti szoros, baráti kapcsolatról 
szólt Reinhold Bocklet, a Bajor 
Parlament első alelnöke is. Fel-
idézte a forradalom napjait, mint 
mondta, annak ellenére, hogy le-
verték a magyar szabadságharcot 
1956-ban, utat mutatott a szabad 
Európa világába. Megemlékezett 
Magyarországnak az 1989-es 
határnyitásban vállalt szerepéről 
is, kiemelve, hogy Magyarország 
„kaput nyitott a szabadságba”, 
hozzájárult és elősegítette Német-
ország újraegyesítését is. 

Az ünnepség végén megnyílt 
Pajor András sárvári AFIAP fotó-

művész Europica – Sceptica című 
kiállítása a Niedernburgi Kolostor 
dísztermében, amely hivatalos tár-
lata az ’56-os magyar emlékévnek. 

– Egy magyar négyszáz éve 
útra kelt, hogy Európát bejárva 
tapasztalásaiból útleírást készít-
sen. 1616-ban indult el, hogy két 
év alatt bejárja a kontinenst, majd 
elkészítse az első magyar nyomta-
tott útikönyvet. így született meg 
Szepsi Csombor Márton tollából 
az Europica Varietas. Én is útra 
keltem négyszáz év után, hogy 
Európát bejárva tapasztalásaimból 
képírást készítsek. Egyszerűen 
csak azért, hogy megidézzem 
Kertész Imre vélekedését, mely 
szerint posztmodern világunk-
ban úgy tűnik, a határok nem 
annyira etnikumok, nemzetek, 
felekezetek, mint inkább világfel-
fogások, világmagatartások között 
húzódnak, ráció és fanatizmus, 
türelem és hisztéria, kreativitás és 
pusztító uralomvágy között. Én a 
mai kontinenst járva az Europica 
– Sceptica címet adtam a kiállítá-
somnak, utalva a sok sebből vérző 

kontinens mai társadalmi, gazda-
sági és lelki állapotára – mondta 
Pajor András.

A passaui megemlékezésen 
részt vett Kondora István polgár-
mester és Máhr Tivadar alpolgár-
mester is, akiknek volt alkalmuk 
találkozni a magyar főkonzullal, 
Gulyás Gergely parlamenti al-
elnökkel és a bajor parlament 
alelnökével is.  

– Egyrészt, egy különleges alka-
lom a forradalom 60. évfordulója, 
főként annak kapcsán, hogy az 
50. évforduló hangulata és körül-
ményei méltatlanok voltak 1956 

forradalmához. Másrészt ez a 
rendezvény nekünk azért is fontos, 
mivel a nemzetközi színtéren az 
önkormányzatoknak is vannak 
feladatai a kapcsolatépítés terén, 
különösen fontos ez Németország-
gal, illetve Bajorországgal, egyrészt 
az ezeréves közös történelem kap-
csán, másrészt az elmúlt másfél év 
történései által okozott feszültsé-
gek kapcsán. Az pedig külön öröm 
számunkra, hogy Pajor András, 
a Sárvári Média Kft. munkatársa 
ilyen sikereknek a küszöbén van, 
hiszen már kiderült, hogy innen 
Berlinbe viszik tovább a kiállítását 
– hangsúlyozta Kondora István. 

Máhr Tivadar alpolgármester 
is örömét fejezte ki, hogy Né-
metországban is számon tartják, 
és megemlékeznek az Európát 
megrengető 1956-os magyar forra-
dalomról. Kiemelte továbbá, hogy 
ez a rendezvény egy újabb lehető-
séget jelentett a városnak a német 
kapcsolatok továbbépítésére.

A megemlékezésen a Szom-
bathelyi Vonósnégyes működött 
közre. 

A rendezvény végén a részt-
vevők közösen koszorúzták meg 
Boldog Gizella királyné sírját a 
Niedernburgi Kolostorban. 

Magyarok és bajorok az ezer-
éves közös történelem mentén, 
az ’56-os forradalomra való közös 
emlékezés kapcsán egy estére 
ismét összekapaszkodhattak. 
Ledőltek a határok és a nyelvi 
akadályok, mindenki azt érezte, 
hogy az európai, keresztény ha-
gyományok megvédése és ápolása 
közös feladatunk, legyünk akár 
magyarok vagy németek.

-fr-

Az ’56-os magyar forradalomra emlékeztek Passauban
Az emlékünnepség keretében nyílt meg Pajor András sárvári fotóművész tárlata a német városban

Tisztelgés Bajor Gizella sírjánál – Középen Kondora István polgármester, bal 
oldalán Gulyás Gergely és Reinhold Bocklet parlamenti alelnökök, jobb olda-
lán Máhr Tivadar alpolgármester és Tordai – Lejkó Gábor müncheni főkonzul

Pajor András AFIAP fotóművész és Kondora István polgármester Passauban



SáRVáRI         HíRLAP6 www.sarvarvaros.hu

Pászthory Lajos festőművész 
hat alkotását ajándékozta a 
Koncz János Alapfokú Művé-
szeti Iskolának. Az ünnepélyes 
átadásra egy hangverseny kere-
tében került sor október 15-én. 

A művészeti iskola Pernec-
ker János termében került sor 
Pászthory Lajos festményeinek 
átadására, és végleges helyük 
is itt lesz az alkotásoknak. A 
megjelenteket Szélesi Attila 
igazgató köszöntötte. Az ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével 
Dr. Dénes Tibor nyugalmazott 
polgármester feleségével együtt, 
Kondora István polgármester és 
Máhr Tivadar alpolgármester 
is. A művészetek találkozása, a 
képek zenéje volt ez az este, hi-
szen egy hangverseny keretében 
került sor a hat festmény átadá-
sára. Az adományozási okmányt 
Pászthory Lajos festőművész és 
Szélesi Attila igazgató látta el 
kézjegyével.

– Nagyon nagy örömmel 
fogadtuk Pászthory Lajos fel-
ajánlását, hiszen nagyon jó 
kapcsolat alakult ki az elmúlt 
években az intézmény és a mű-

vész úr között. Én a diploma-
koncertemen már kaptam tőle 
egy alkotását, illetve tavasszal 
avattuk fel egy jótékonysági 
koncert keretében az intéz-
ményről készített festményét. 

Ekkor vetődött fel, hogy milyen 
jó helye lenne itt a nagyterem-
ben, illetve otthonra is lelhetne 
nálunk néhány festménye – 
mondta Szélesi Attila.

Az ünnepségen Kondora 
István polgármester is méltatta 
Pászthory Lajos festőművész 
tevékenységét, megköszönve, 

hogy az intézménynek aján-
dékozta több alkotását is. Az 
ajándékozó is kapott ajándé-
kot, hiszen Sárvár Város Ön-
kormányzata Sylvester János 
Érdemérem kitüntetést ado-

mányozott Pászthory Lajosnak, 
aki több évtizedes pályája során 
számos alkotásban megörökítet-
te Sárvár épített és természetes 
értékeit, kiállításaival, mara-
dandó alkotásaival nagyban 
hozzájárult Sárvár szellemi és 
kulturális életének gyarapodá-
sához. A kitüntetést Kondora 

István polgármester adta át az 
alkotónak. A díjhoz Máhr Tiva-
dar alpolgármester is gratulált.

– Az életem kenyerének a javát 
megettem, tisztában vagyok az-
zal, hogy milyen évek elé nézhe-
tek, és hogy véges az az idő, amit 
még munkával tölthetek. Ezzel 
együtt gondoskodnom kell arról, 
hogy a már elkészült alkotásaim, 
körülbelül 700 festményem van 
és sok szobrom, méltó körül-
mények közé kerüljenek, ha 
erre a fogadókészség is megvan. 
Végtelenül boldog vagyok, mert 
a műveim most a legeslegjobb 
helyre kerültek, ide a zeneiskola 
falai közé. Ezt egy előlegnek te-
kintem, és szeretném, ha amikor 
mi már nem beszélgethetünk 
itt, én akkor is ezekben a ké-
pekben, festményekben tovább 
létezhetnék – mondta Pászthory 
Lajos, aki meghatottan fogadta 
az önkormányzat, a szülőföld 
elismerését.

Az egyik adományozott fest-
mény címe Révben. Pászthory 
Lajos bízik abban, hogy a művé-
szeti iskolában az ő festményei is 
véglegesen révbe értek.

-fr-

Pászthory Lajos adománya a művészeti iskolának

A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Sárvári Regionális 
Szervezete szeptember 23-án 
tartotta ünnepi ülését a vár 
dísztermében. Ekkor vehette át 
Dr. Dénes Tibor nyugalmazott 
polgármester, a helyi csoport 
alapító tagja a szervezet leg-
magasabb rangú kitüntetését, a 
Diploma Honoris Causat.

Az ünnepi ülésén megjelente-
ket Dr. Illés Gábor, a páneurópa 
szervezet helyi elnöke köszön-
tötte. Majd elismerések átadása 
következett. 

Az egyesület legmagasabb 
rangú kitüntetését, a Diploma 
Honoris Causát Dr. Dénes Ti-
bor, a Sárvári Regionális Szer-
vezet alapító tagja, Sárvár város 
nyugalmazott polgármestere 
vehette át. Mindenre kiterjedő 
támogatásával a sárvári szer-
vezet megerősödött, városi és 
országos szinten is ismertté és 

elismertté vált. Polgármestersé-
ge idején lett Dr. Habsburg Ottó 
Sárvár díszpolgára. 

– 1995-ben szerveződött a 
helyi páneurópa szervezet, ame-
lyet polgármesterségem ideje 
alatt mindig támogattam. Nagy 
öröm számomra, hogy ennyi idő 
távlatából is elismerik azt a tevé-

kenységet, amelyet az egyesület 
érdekében kifejtettem – mondta 
Dr. Dénes Tibor, aki felidézte azt 

a két alkalmat is, amikor a Pán-
európai Unió elnöki tisztét több 
mint 30 éven át betöltő Habsburg 
Ottóval találkozhatott Sárváron.  

Elnöki dicséretben 3 sárvári 
klubtag részesült. Szabó Éva, 

a sárvári szervezet vezetőségi 
tagja, aki aktív részt vállal a 
klubélet szervezésében és a 
rendezvények lebonyolítá-
sában. Soproni Józsefné, aki 
két évtizedes tagsági viszonya 
alatt sokat tett az összetarto-
zás, a közös sikerek elérése 
érdekében. Pajor Géza, aki a 
gondnoki teendőket látja el és 
aktív vezetőségi tag. 

Az elismerések átadása után 
Habsburg Ottó pöckingi ma-
gyar titkárságának egykori 
vezetője, Hedrey Ildikó tartott 
előadást. Felidézte az európai 
parlamenti képviselő, az elnök, 
a főnök, Habsburg Ottó közvet-
len és megnyerő alakját. 

A páneurópa unió sárvári 
szervezetének ünnepsége végén 
Kondora István polgármester is 
köszöntötte Dr. Dénes Tibort a 
Diploma Honoris Causa elisme-
rés átvétele alkalmából. 

-fr-

Páneurópás elismerés Dr. Dénes Tibornak

Kondora István polgármester adta át a Sylvester János Érdemérmet Pászthory 
Lajos festőművésznek (Fotó: Makrai Tamás)

Dr. Illés Gábor elnök adta át Dr. Dénes Tibornak a Diploma Honoris Causa 
elismerést 
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Folytatás az 1. oldalról
A Reformáció Emlékbizott-

ság két alkalommal, 2015 őszén 
és 2016 tavaszán írt ki fotópá-
lyázatot. A Műemlék, Portré, 
Eseményfotó, Természetfotó 
és Művészfotó kategóriákba ér-
kezett képekből szakmai zsűri 
válogatta ki a legjobbakat, illet-
ve a díjazottakat. A cél az volt, 
hogy a fotósok megörökítsék az 

objektívjukon keresztül a refor-
máció örökségét, mondaniva-
lóját. A pályázatokra beérkezett 
csaknem kétszáz alkotásból a 
bírálóbizottság elnöke, Eifert 
János fotóművész válogatta ki 
azt a negyven képet, amely a 
kiállításon szerepel.

Pajor András, a Sárvári Média 
Nonprofit Kft. fotóriportere, 
AFIAP fotóművész két alko-
tással nevezett a 2015. évi fotó-
pályázatra. A Mai passió című 
fotója a Portré, eseményfotó 
kategóriában első díjazott lett, 

ezenkívül A májusfa liget kitán-
colása című fotója is kiállításra 
került Sopronban. A passiójáték 
egy jelenetét ábrázoló kép a sár-
vári evangélikus templomban 
készült, megrendítő erejűvé 
az teszi az alkotást, hogy a Jé-
zust megformáló fiatalember 
kerekesszékben ül. A májusfa 
liget kitáncolása a tavaszt, az 
újjászületést jelképezi.

A kiállítást Dr. Fodor Ta-
más, Sopron polgármestere 
nyitotta meg, majd köszöntőt 
mondott Hafenscher Károly, 
az emlékbizottság miniszteri 
biztosa. Ezt követően egy tár-
latvezetésen vehettek részt a 
megnyitón résztvevők Eifert 
János fotóművész vezetésével, 
aki nagy alapossággal mutatta 
be az alkotásokat.

– A fényképek között van-
nak dokumentarista alkotá-
sok, egy-egy templomot, régi, 
a reformációhoz vagy a val-

lásgyakorláshoz 
köthető tárgyat 
bemutató képek, 
de mindhárom 
k a t e g ó r i á b a n 
születtek olyan 
alkotások is, ame-
lyek eg yszerre 
akarják láttatni a 
múltat és a jelent. 
Ilyen például az 
a fotó, amelyen 
egy régi biblia 
látszik, amelyből 
a ma használatos 
kis színes jelzők 
lógnak ki, vagy 
a modern, posz-
terekkel tarkított 
szoba, amelyben 
egy fiatal a takaró 
alá bújva olvas-
sa a szentírást. 
Egy-egy fotón a 
humor is megje-
lenik, mint pél-
dául az út széli kőkereszt előtt 
elsuhanó, csak árnyképként 
látszódó autó képén, amelynek 
címe: Krisztus előtt kétszázzal 
– mondta Eifert János.

Hafenscher Károly hozzátette: 
a kiállítás Sopronból Nagykani-
zsára utazik, azt követően pedig 

igyekeznek majd eleget tenni 
a meghívásoknak, így a refor-
máció emlékévében a tervek 
szerint más-más városokban, 
így Sárváron is látható lesz a 
kiállítás. Sárvár egyik kiemelt 
vidéki helyszíne a reformációi 
emlékévnek.

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, szilikon 
tokok, notesz tokok, 
üvegfóliák, akksik, 

töltők 

Kártyafüggetlen mobiltelefonjaink 
közül ajánljuk:

Huawei P8 lite 54.990 Ft

Tedd egyedivé 
telefonodat! 

Készíttesd el nálunk 
fényképes szilikon, 

színes vagy átlátszó 
mobiltokodat.

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.

Sárváron tolvajt fogott a rendőrség
A rendőrök október 21-én, a bejelentéstől számított két 

órán belül elfogták azt a helyi férfit, aki Sárváron, a Kiss 
János altábornagy utcában található egyik családi házba az 
erkélyajtó befeszítésével behatolt, és onnan különböző érté-
keket tulajdonított el. B. Rolandot előállították, kihallgatták, 
vele szemben dolog elleni erőszakkal, szabálysértési értékre 
elkövetett lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárást indított a Sárvári Rendőrkapitányság.

Sárvári díjazott a reformációi emlékkiállításon

Pajor András, a reformáció 500. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás egyik 
első hellyel díjazott alkotója a zsűri elnökével, Eifert János fotóművésszel 
beszélget a megnyitón (Fotó: Makrai Tamás)

Pajor András: Mai passió
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A Szent László Pléb

● Az utolsó októberi napokban a 
rózsafüzér-imádságok a résztvevők bibliás 
keresztény hitét növelik, a környezetük 
iránti szeretetet, valamint a reményt erő-
sítik. Köszönet az előimádkozó gyerekek, 
fiatalok buzgóságáért, szüleiknek, nevelő-
iknek a kíséretért. Az októberi szombatok 
énekáhítatai valóban a Magyar Katolikus 
Kultúra Hetei voltak Sárváron.

● Október 30-tól (a téli óraállás kez-
detétől) az esti szentmisék 18 órakor 
kezdődnek.

● November 1-jén, kedden Minden-
szentek főünnepe: 7, 10 és 18 órakor 
kezdődnek a szentmisék. 2-án, Halottak 
napján 7 és 18 órakor lucernáriumos 
gyászmisék. Szerdán 8 órakor mondjuk 
el a hagyományos szentmisét a temetőká-
polnában az összes megholtért. „Szent 
és üdvös dolog a halottakért imádkozni, 
hogy feloldozást nyerjenek.” (2Makk 
12,46) A kápolnai szentmise után sírkő-
szentelés lesz. 

● November 5-e, szombat Szent Imre 
herceg, a magyar ifjúság védőszentjének 
ünnepnapja.

Szent Miklós Plé

 ● Minden héten szerdán felnőtt kate-
kézist tartunk a Sári plébánia közösségi ter-

mében az esti szentmise után. Az előadások 
45 percesek. Az idei évben az Újszövetségi 
Szentírás alaposabb megismerése a célunk, 
történeti háttér és üzenet. Havonta egyszer 
vendég előadó tartja a katekézist.

● A téli óraállítástól az esti szentmisék 
18 órakor kezdődnek

● November 1-jén, kedden Minden-
szentek ünnepén a Sári templomban a 
szentmisék délelőtt 10 órakor és este 18 
órakor kezdődnek. Az este 18 órás szent-
misén lucernáriumot tartunk az összes 
megholtakért.

● November 2-a, szerda Halottak 
napja. A szentmisék délelőtt 10 órakor 
és este 18 órakor kezdődnek. A katolikus 
keresztények Mindenszenteki és halottak 
napi kegyelete nem merülhet ki csupán 
a temetőlátogatás pogányokra is jellemző 
külsőséges nyüzsgésében, hanem az örök 
életbe vetett hittel imádságos és szentmisét 
felajánló kapcsolatteremtés is legyen meg 
halottainkkal!

● November 5-én, szombaton Szent 
Imrének a magyar ifjúság védőszentjének 
az ünnepe lesz. Este 18 órakor a szentmisén 
az ifjúságért imádkozunk.

● A Kertvárosban és Sáriban lakó 
Hívek a Plébánián jelezzék, ha síremléket 
szeretnének megáldatni!

● A következő gitáros szentmisék 
október 30-án, vasárnap a 10 órás nagy-
misén és november 12-én, szombaton 18 
órakor lesznek.

● Kézműves foglalkozásra várjuk a 
gyermekeket a plébánia közösségi termébe 
október 29-én és november 12-én, szom-
baton 10 órára.

● November 3-án és 4-én, elsőcsü-
törtökön és elsőpénteken gyerekeknek és 
felnőtteknek ajánlott gyónási lehetőség 
délután 17–17.45-ig. 

A SáRVáRI EVANGÉ

● Konfirmáció: Október 28-án, pén-
teken 16 órától folytatjuk a megkezdett 
konfirmációi tanfolyamot. Ebben az  idő-
pontban várjuk a gyülekezeti terembe a 8. 
osztályba járó hittanosainkat. 

● Mindenszentek és Halottak Napja: 
November 1-jén, kedden 15 órakor 
Rábapatyon a bogyoszlói temetőben, 
17 órától pedig Sárváron a régi városi 
temető evangélikus kápolnájában tartunk 
megemlékezést. 

● Bélyegkiállítás: November 6-án, 
vasárnap 9.30 órai istentiszteletünkön a 
reformáció jubileumi programsorozata 
keretében Bence András, a dunántúli egy-
házkerület püspökhelyettese fog igét hir-
detni és úrvacsorát osztani. Templom után 
11 órai kezdettel a gyülekezeti teremben 
folytatódik a program: A Bélyegmúzeum 

vándorkiállításának első helyszínén „Egy 
új kor kezdete – A reformáció története 
bélyegeken kiállítást megnyitja Nikodém 
Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója, 
köszöntőt mond Mészáros Tamás egyház-
kerületi felügyelő, a Sárvári Bélyeggyűjtő 
Kör elnöke, közreműködik a Kortárs Ke-
resztyén Kórus. A Sárvári Főposta alkalmi 
bélyegeket kínál első napi bélyegzéssel. 

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

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

● Minden hónap utolsó vasárnapján 
megterítjük az Úrasztalát.

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

● Egyházközségünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

A PAX Temetkezés 
2016. november 1-jén
17.30-kor 
Halottak napi 
megemlékezést
tart a városi temetőben.
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Újonnan nyílt éttermünkbe várunk minden kedves Vendéget, kellemes, 

modern környezettel, professzionális, és odaadó kiszolgálással, legyen az 

apropója egy családi rendezvény, vagy üzleti tárgyalás, esetleg pusztán 

egy baráti beszélgetéshez keresnek kellemes miliőt.

Onyx Garden 9600 Sárvár, Rákóczi u. 32
Asztalfoglalás: 06203602428, 06203607642 • etterem@onyxgarden.hu • www.onyxsarvar.hu

„Van sütnivalónk!”
„Tök jó” hétvége október 28-tól november 2-ig

• Konfi tált kacsamáj vaníliás sütőtökpürével, 
házi briós, baby saláta

• Gyömbéres sütőtök krémleves, 
tökmagolajos tejfölhabbal, parmezán ropogóssal

• Rozé kacsamell, sütőtökös burgonyapürével, 
mangó chutney-vel, borsos carottával

• Zöldfűszerkéregben sült fekete tőkehal, 
sütőtök rizottó, ruccolás fehérbormártással

• Ropogós malacpecsenye, sütőtök variációval, 
őszi zöldségekkel, vörösbor mártással

• Tökös-mákos-almás rétes, 
forró vanília mártassál

Az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozathoz idén is 
csatlakozott a városi könyvtár. 
Október 4-e és 8-a között min-
den korosztálynak kínáltak 
programot az intézményben.

A sárvári könyvtár minden 
évben elismerő oklevelet ad át 
az intézmény munkáját segítők-
nek, például a könyvek népsze-
rűsítőinek, adományozóknak 
vagy előadóknak. Bődi Piroska 
idén ötödik alkalommal adta 
át az elismeréseket a könyvtár 
pártolóinak. A jubileum al-
kalmából most nem hárman, 
hanem öten vehették át az 
oklevelet a könyvtári hét első 
napján. Cseledi Elvira, Horváth 
Éva, és Déri Imre számos szép 
és értékes kötettel ajándékoz-
ták meg a könyvtárat. Lovász 
Adrienn és Kutszegi István az 
intézmény rendezvényeihez 
nyújtottak segítséget.

Ugyanezen a napon, október 
4-én került sort Csider Sándor 
álomút című kötetének a be-

mutatójára is. A költő, tanár, 
népművelő legújabb verseskö-
tete első látásra gyermekkönyv, 
de legjobb, ha gyermekek és 

felnőttek közösen olvassák, 
mert a kisgyermeki világképen 
keresztül filozofikus tartalomhoz 
vezetik el az olvasót a versek.  

A legkisebbeknek kínált idén 
is programot Gerbert Judit a 
könyvtári hét keretében, aki öl-

béli játékokkal várta a gyerekeket 
és a szülőket. 

Elindult a nyomozás is, a 
Detektívsarok játékra a felső 

tagozatos diákok jelentkezését 
várták. A népszerű csapatjátékra 
nemcsak Sárvárról, hanem a 
környékbeli iskolákból is ne-
veztek. Az első nyomozáskor 
három feladatot kellett forgó-
színpad szerűen megoldani a 

csapatoknak. Kértek tőlük egy 
ötletes bemutatkozást, illetve 
volt zenefelismerés és képkirakós 
feladat is. A játék – mint minden 
évben – tanéven átívelő megmé-
rettetés lesz, minden hónapban 
újabb könyvtári feladattal kell 
megbirkózniuk a gyerekeknek, 
az eredményhirdetés majd má-
jusban lesz.

Az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat keretében a 
felnőtt olvasók részt vehettek a 
zenei klub programján, ahol Pa-
ukovics László Liszt Ferenc Hegyi 
szimfónia című művét ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe. 

A könyvtári hét zárónapján 
nyílt meg Bukovics Gyuláné 
gobelin- és kézimunka kiállítása. 
A színes munkák a gyermek-
könyvtár folyosójának falán és a 
vitrinekben is láthatók.

A könyvtári napok alatt 50%-
os beiratkozásra, ingyenes in-
ternetezésre is volt lehetőség, és 
a késedelmi díj megfizetésétől is 
eltekintettek. 

szilke

Előadások és játékok egy héten át a könyvtárban

Góczánné Bukovics Ildikó nyitotta meg édesanyja, Bukovics Gyuláné tárlatát, 
mellettük Bődi Piroska könyvtárvezető (Fotó: Cooper)
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A Nádasdy-vár házasságkötő 
termében mutatták be az Évez-
rednyitó beszélgetések ötödik 
kötetét. Ezzel végleg véget ért 
a Gróf István által vezetett 
másfél évtizedes múltra vissza-
tekintő előadás-sorozat.

Az Évezrednyitó beszélge-
tések című közéleti, kulturális 
beszélgetések anyagából ké-
szült ötödik kötet bemutatóján 

Kondora István, Sárvár város 
polgármestere mondott köszön-
tőt. Ezt követően Ambrus Lajos, 
József Attila-díjas költő méltatta 
a kötetet és Gróf Istvánnal, a 
könyv és a rendezvénysorozat 
szerkesztőjével beszélgetett.

A kötet, amelyet a város 
önkormányzata adott ki, és a 
Sárvári Milleneum Alapítvány 
gondozott, az utóbbi években 

zajlott kilenc beszélgetés anya-
gát tartalmazza – mutatta be a 
kötetet Gróf István.  Megerősít-
ve azt a döntést, hogy valóban 
véget ért a millennium évéhez 
kapcsolódva elindult sárvári  
évezrednyitó.

Ambrus Lajos szerint az elő-
adás-sorozat a nemzeti oldal 
önismeretéért és a konzerva-
tív-polgári gondolat bemu-
tatásáért is sokat tett. Sárvár 
fej lődése bizonyítja ,  hog y 

sikereket ez a világlátás ér el. 
A József Attila-díjas író úgy 
érzi, az elért eredményeken túl 
a gondolkodó közösségeknek 
is lesz még tennivalója a jövőt 
illetően. 

A kötetbemutató a sorozat 
legutolsó állomása volt, az öt 
kötet azonban tovább őrzi a 
több mint másfél évtized alatt 
elhangzott beszélgetések anya-
gát, a sárvári rendszerváltás 
hangulatát.

Kötetbemutató zárta az Évezrednyitó beszélgetéseket

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.

Ambrus Lajos, József Attila-díjas költő és Gróf István, az Évezrednyitó 
beszélgetések című sorozat házigazdája

A nagysebességű internetelérés 
alapjaiban változtatja meg a ne-
tezés és a televíziózás élményét 
mindannyiunk számára. Az 
Invitel hálózatfejlesztéseinek 
köszönhetően most már a sár-
váriak is megtapasztalhatják a 
különbséget, akár otthonuk-
ban, akár munkahelyükön 
veszik igénybe a cég korszerű 
szolgáltatásait.

Az ország számos településén 
helyi szolgáltatóként jelenlévő 
Invitel számára régóta kiemel-
kedő fontosságú törekvés, hogy 
folyamatosan fejlessze hálózatát 
és termékeit, amely egyszerre 
jelent technológia-váltást és a 
helyben élők mindennapjainak 
megkönnyítését. A nagysebessé-
gű internetnek köszönhetően új 
lehetőségek nyílnak meg az élet 
számos területén úgy a munká-
ban, mint a szórakozásban, de 
akár a tanulásban is.

A mi világunk
Az Invitel szolgáltatásai között 

a család minden tagja találhat 

szórakoztató időtöltést és hasz-
nos tartalmakat. Az új, HD-ban 
is fogható Spíler TV például a 
focirajongók kedvence lehet, hi-

szen itt látható a Premier League 
2016–2017-es évada. Emlékeznek 
még a Vad angyalra? A szintén 
nemrég indult Izaura TV-re kap-
csolva a romantikus sorozatok 
kedvelői találkozhatnak majd 
jópár régi ismerőssel. Az Invitel 
gazdag tévécsatorna-választéká-
ban több mint 170 televízió- és 
rádióadó található, melyek közül 

többet HD minőségben is élvez-
hetünk az arra alkalmas televí-
ziókészülékünkön. Ráadásul a 
hálózatfejlesztés által elérhető 
interaktív funkcióknak köszön-
hetően a műsorokat bármikor 
megállíthatjuk, visszajátszhatjuk, 
sőt még fel is vehetjük, így való-
ban akkor tévézhetünk, amikor 
időnk engedi.

„Az Invitel folyamatosan keresi 
a fejlesztési lehetőségeket, legyen 
szó pályázati, vagy akár saját for-
rások bevonásáról. Büszkék va-
gyunk arra, hogy hozzájárulha-
tunk a szolgáltatási területeinken 
található települések fejlődéséhez 
és digitális felzárkóztatásához. 
Hálózatfejlesztési törekvéseinket 
a jövőben is folytatni fogjuk és 
bízunk abban, hogy egyre több 
címre juttathatjuk el a nagy se-
bességű internetet és az erre épülő 

minőségi tévészolgáltatásokat” 
– mondta Horváth Csaba, az 
Invitel régió menedzsere.

Nagyobb sávszélesség és új 
szolgáltatások kisvállalkozá-
soknak is 

Az Invitelre természetesen a 
munkánk során is számíthatunk. 
Az internet-, telefon- és TV-
szolgáltatást tartalmazó Profi 
csomagok a kisvállalatok igényei 
szerint szabadon kombinálha-
tók, így testreszabott megoldást 
nyújtanak a felhasználóknak. A 
fejlesztéseknek köszönhetően a 
vállalkozások is élvezhetik a na-
gyobb sávszélesség előnyeit, sőt 
akiknek a napi üzletmenetben a 
feltöltési sebesség is fontos, azok 
számára kedvező alternatívát 
nyújt az Invitel szimmetrikus 
internet szolgáltatása. (x)

Gyors internet és új tévécsatornák – Mifelénk már fejlesztett az Invitel

Az Invitel munkatársai a sárvári Invitel Pontban (Batthyány 
u. 17.) készséggel tájékoztatják a szolgáltatások iránt érdek-
lődőket. A lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, 
a kisvállalatiakról a 06 80 881 881-es zöld számon kérhetnek 
felvilágosítást. www.invitel.hu 
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Az idősek világnapja alkal-
mából a családsegítő központ 
klubhelyiségében tartott ün-
nepséget a Sárvári Nyugdíjas 
Egyesület október 5-én. 

Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete (ENSZ) hozott határo-
zatot arról, hogy világnapot tart 
felhívva a társadalom figyelmét 
az időskorúakra, a velük való tö-
rődésre – emlékeztetett beszédé-

ben Kálmán József, az egyesület 
elnöke. Ünnepi műsort énekes 
megzenésített verseikből a tíz-
éves Nádiverebek Együttes adott 
az egyesület tagságának. Ezt 
követően Kondora István, Sárvár 
polgármestere köszöntőjében 
kiemelte azt a felelősséget, amely 
a fiatalabb és idősebb generációk 
egymásra utaltságából fakad, és 
amelyet átérezve állt mindig is a 
város szép korú lakói mellé.

A nyugdíjas egyesület tagjainak köszöntése

lllés Ferencné, Szélesiné Mezőfi 
Ágnes és Pongrácz Zoltán közös 
kiállítása nyílt meg október 
14-én a Nádasdy-vár Folyosó 
Galéria kiállítótermében. A 
három alkotót több közös szál 
is összeköti.

Ezek közül talán a legfontosabb, 
hogy valamennyiük alkotói indu-
lása kapcsolódik a sárvári amatőr 
szakköri mozgalmakhoz. Kondor 
János, a Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója 
köszöntőjében e mozgalmak rövid 
történetét ismertette. 

1952-ben, a művelődési köz-
pont megalakulásával egy időben 
indult el a Majthényi Károly szob-

rászművész vezette képzőművész 
kör, amelynek már voltak előzmé-
nyei. Horváth János festőművész 
folytatta a munkát, majd Szabó 
László festőművész tanár vette át a 
stafétát, aki egészen 1960-ig foglal-
kozott a helyi tehetségekkel. Talán 
a szakkör aranykorát jelentette a 
Vörös Ferenc festőművész által 
vezetett 1962-től 1974-ig tartó 
időszak. Vörös Ferenccel – aki 
egyébként a megnyitón szemé-

lyesen is részt vett – valamennyi 
kiállító kapcsolatban állt.

1974-től Kálóczi Györgyné 
folytatta a szakköri munkát, majd 
1985–1993-ig, egészen a kezdemé-
nyezés végéig maga Kondor János. 

A kiállítást megnyitó Kutszegi 
István nyugalmazott főtanácsos 
folytatta a három alkotót össze-
kapcsoló hasonlóságok felsoro-
lását. Megemlítette például, hogy 
mindhármuk munkásságán tetten 
érhető a Sárvárhoz, mint megha-
tározó induló állomáshoz való 
érzelmi kötődés. Kiemelte, hogy 
valamennyien folytatták szakmai 
ismereteik bővítését, a mai napig 
tagjai képzőművészethez kapcso-
lódó közösségeknek.

Mindezen hasonlóságok mellett 
mégis három különböző egyé-
niség, három különböző alkotói 
felfogás jelenik meg a kiállítóterem 
falain látható képeken. Ezek az 
egyéniségek technikában, tema-
tikában is megmutatkoznak és 
elkülönülnek, jóllehet, mindhá-
rom kiállítótól láthatunk például 
tájképeket. A tárlat november 
13-ig tekinthető meg a Nádasdy-
várban, naponta 10–18 óráig.

Október 9-én nyílt meg Kékesi 
Gábor szobrászművész kiál-
lítása a Galeria Arcis kiállító-
termében. A tárlatot Cebula 
Anna művészettörténész, a 
Szombathelyi Képtár igazga-
tója nyitotta meg. 

A kiállításnyitóra egybegyűl-
teket elsőként Kondor János, a 
Nádasdy-vár Művelődési Köz-

pont és Könyvtár igazgató-
ja köszöntötte. Kondor János 
örömmel beszélt a fiatal Vas 
megyei alkotóról – a Galéria 
Arcis legújabb kiállítójáról – Ké-
kesi Gábor szobrászművészről. 
Röviden életútját is bemutatta 
a nagyközönségnek. A fiatal 
szobrász 1982-ben született Kör-
menden, az általános iskolában 
Sodics László keze alatt tanult, 
majd a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium-
ban Veres Gábortól sajátította el 
a szobrászat technikai alapjait. 
2001-től 2007-ig a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem szobrász 

szakára járt, ahol Kő Pál szob-
rászművész volt a mestere. 

A tárlatot Cebula Anna mű-
vészettörténész, a Szombathelyi 
Képtár igazgatója nyitotta meg, 
aki kollégaként ismerte meg 
Kékesi Gábort 2013-ban. A 
szobrász munkái fiatal kora el-
lenére egy nagy tapasztalatokkal 
rendelkező művész alkotásai – 
mondta Cebula Anna.

Kékesi Gábornak 2007-ben 
volt az első önálló kiállítása.  
Csoportos kiállításokon 2005 
óta vesz részt. Köztéri alkotásai 
Kőszegen, Vasváron, Szombat-
helyen és Orosházán is vannak.

Kékesi Gábor főleg kisplasz-
tikákat, vert és öntött érméket, 
figurális szobrokat készít, de 
szeret fával dolgozni és festeni is. 
A sárvári kiállításon megtekint-
hetőek madarakat és lovakat áb-
rázoló művei, egy fából faragott 
gekkó és számos mellszobra is. A 
tárlat november 1-jéig látogatha-
tó hétköznapokon 10–17 óráig, 
szombaton 9–13 óráig.

Egy szobrász a várban Három alkotó tárlata

Cebula Anna művészettörténész nyitotta meg Kékesi Gábor szobrászművész 
kiállítását (Fotó: Benkő Sándor)

Szélesiné Mezőfi Ágnes, Pongrácz Zoltán és lllés Ferencné a megnyitón

A Nádiverebek Együttes adott ünnepi műsort
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A 2015/16-os tanévben kima-
gasló sportteljesítményt nyújtó 
általános és középiskolás spor-
tolókat köszöntöttek a városhá-
za nagytermében. A diákoknak 
Máhr Tivadar alpolgármester 
adott át oklevelet elért sport-
teljesítményükért. 

Az alpolgármester köszöntő-
jében elmondta, hogy a tanárok 
és a sportvezetők mellett a csa-
ládokon, a szülőkön is múlik, 
hogy minden évben ilyen szép 
eredmények születnek. Az elért 
eredmények azt is jelentik, hogy 
példaképpé válnak a gyerekek 
barátaik, iskolatársaik előtt.

I. MDSZ által rendezett di-
ákolimpiai versenyeken kiváló 
eredményeket elért diákspor-
tolók:

Diákolimpiai labdarúgó-baj-
nokságon a Sárvári Nádasdy 
Tamás általános Iskola fiúcsapa-
ta II. korcsoportban Vas Megye 
Bajnoka címet nyert. 

A csapat tagjai: Horváth Erik, 
Radó Máté, Horváth Benedek, 
Kiss Roland, Németh Gergő, Ba-
ranyai Dániel, Horváth Kornél, 
Szabó Mátyás, Szlámer Kornél, 
Wieder Márton, Fülöp Máté, 
Horváth Csongor. Felkészítő: 
Csontos László, az SFC edzője.     

Horváth Csongor amellett, 
hogy a győztes fiú focicsapat 
tagja, II. kcs-ban, országos at-
létika többpróba bajnokságon 
hárompróba egyéni összetett 
versenyszámban Magyar Köz-
társaság Diákolimpia Bajnoka 
címet nyert, valamit a Varsó-
ban rendezett XI. Nemzetközi 
Gyermek Atlétikai Versenyen 1. 
helyezést ért el 60 m síkfutásban. 
Felkészítő: Tóth Csaba. 

A Sárvári Nádasdy Tamás 
általános Iskola fiú csapata 
a megyei atlétikai többpróba 
bajnokságon III. kcs-ban 2. he-
lyezést ért el. 

A csapat tagjai: Tóth Dávid, 
Csatlós Martin, Akóts Dániel, 
Szalai Kevin, aki a fenti helye-
zésen kívül még 60 m síkfutás-
ban is országos résztvevő volt, 
továbbá Vajda Mátyás a fenti 
helyezésen kívül még kislabda 
hajításban is országos résztvevő 
volt, Süle Máté, aki a fenti he-
lyezésen kívül 60 m síkfutásban 

Vas Megye Bajnoka címet nyert 
el, illetve a megyei tanulmányi 
versenyeken is helyt áll: Ki a  
mester kétkeréken versenyen 
megyei egyéni II. helyet szerzett. 
Felkészítő: Máthé Csaba. 

Dénes Hanna, a Sárvári Ná-
dasdy Tamás általános Iskola 
tanulója megyei egyéni atlétikai 
bajnokságon 60 m síkfutásban 
Vas Megye Bajnoka címet nyert. 
Felkészítő: Máthé Csaba.    

Megyei egyéni atlétikai baj-
nokságon kislabda hajítás ver-
senyszámban elért eredményük-
kel meghívást kaptak az országos 
döntőbe a Sárvári Nádasdy 
Tamás általános Iskola tanulói, 
Horváth Emma, Viganó Vik-
tória, Szabó Eszter. Felkészítő: 
Máthé Csaba és Tóth Csaba.   

Nagy Benedek, a Sárvári Gár-
donyi Géza általános Iskola 
tanulója megyei úszó bajnok-
ságon 100 m mell és 100 m hát 
versenyszámokban Vas Megye 
Bajnoka címet nyert. Felkészítő: 
Berkovics Klaudia.   

Vider Martin, a Sárvári Gár-
donyi Géza általános Iskola 
tanulója a megyei úszó bajnok-
ságon 100 m gyors verseny-
számban Vas Megye Bajnoka 
címet nyert.Felkészítő: Berkovics 
Klaudia.   

Nagy Katalin, a Sárvári Gárdo-
nyi Géza általános Iskola tanu-
lója a megyei úszó bajnokságon 
100 m hát és 50 m mell verseny-
számokban Vas Megye Bajnoka 
címet nyert, 50 m mellen az or-

szágos döntőben 3. helyezést ért 
el. Felkészítő: Berkovics Klaudia.   

Varju Dorottya, a Sárvári 
Gárdonyi Géza általános Iskola 
tanulója a megyei úszó bajnok-
ságon 50 m gyors és 50 m hát 
versenyszámokban megyei 2. 
helyezést ért el. Felkészítő: Ber-
kovics Klaudia.   

Koltai László József, a Szent 
László Katolikus általános Is-
kola tanulója a megyei úszó 

bajnokságon 50 m mell verseny-
számban Vas Megye Bajnoka cí-
met nyert, az országos döntőben 
3. helyezést ért el. Felkészítő: 
Berkovics Klaudia.   

A Szent László Katolikus ál-
talános Iskola leány csapata a 
megyei mezei futóbajnokságon 
3. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Farkas Johanna, Németh Anna, 
Pásti Fanni, Németh Zsuzsanna. 
Felkészítő: Kiss Szabolcs.

Győrvári Bálint, a Tinódi Se-
bestyén Gimnázium és Idegen-
forgalmi, Vendéglátói Szakképző 
Iskola tanulója a megyei úszó 
bajnokságon 100 m mell ver-
senyszámban 3. helyezést ért el.  
Felkészítő: Berkovics Klaudia.   

Papp András, a Szombathe-
lyi Szolgáltatási SZC Barabás 

György Műszaki Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája 
tanulója a megyei asztalitenisz 
bajnokságon Vas Megye Bajnoka 
címet nyert, az országos döntő-
ben 6. helyezést ért el. Felkészítő: 
Pártli János.   

A Szombathelyi Szolgáltatási 
SZC Barabás György Műszaki 
Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája leány csapata a megyei 
amatőr kézilabda-bajnokságon 

Vas Megye Bajnoka címet nyert. 
A csapat tagjai: Szabó Barbara, 
Rövid Ivett, Rövid Réka, Térpál 
Martina, Sztojka Piroska, Varga 
Vivien, Kókai Vivien, László Ge-
orgina. Felkészítő: Pártli János.   

II. Szakszövetségi Diákolim-
pián kiváló eredményeket elért 
diáksportolók:

Molnár Kornél, a Sárvári Nádas-
dy Tamás általános Iskola tanulója 
és a Sárvári Kinizsi SE versenyzője 
a megyei tájfutó bajnokságon Vas 
Megye Bajnoka címet nyert. Felké-
szítő: Gömbös Gyula.                                              

Gömböcz Zsófia, a Sárvári 
Nádasdy Tamás általános Iskola 
tanulója és a Sárvári Sakk Club SE 
versenyzője országos Sakk Baj-
nokságon országos 5. helyezést 
ért el. Felkészítő: Gergácz Balázs.

A legkiválóbb diáksportolókat köszöntötték a városházán

A legkiválóbb általános és középiskolás sportolók felkészítőikkel és Máhr Tivadar alpolgármesterrel
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MIKE PARKER’S TRIO THEORYVALAMI JAZZ SÁRVÁRON USA / LENGYELORSZÁG

2016. NOVEMBER 2. (szerda) 19.00 •  SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme •  BELÉPŐDÍJ (kizárólag a helyszínen váltható): 1500,- Ft
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2016. NOVEMBER 2. (szerda) 19.00 • SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme
BELÉPŐDÍJ (kizárólag a helyszínen váltható): 1500 Ft

A Nádasdy Ferenc Múzeum október végi nyitva tartása:
Sárvári nyugdíjasoknak tartott 
a rendőrség balesetmegelőzési 
előadást. A kerékpárral érke-
zők biciklire szerelhető kosa-
rakat és láthatósági mellényt 
is kaptak a biztonságosabb 
közlekedés érdekében.

A kerékpáros balesetek elke-
rüléséről tartott időskorúaknak 
tájékoztatót Vargáné dr. Kovács 
Veronika rendőr alezredes, a 

Sárvári Rendőrkapitányság Ren-
dészeti Osztály, Közlekedésren-
dészeti Alosztályának vezetője a 
Sárvári Gondozási és Gyermek-
jóléti Központban. 

A szabályváltozások megisme-
résén túl a kerékpározási szoká-
sok és a szemlélet változására is 
szükség volna a biztonságosabb 
közlekedés érdekében. Sárváron 
nem a rossz baleseti statisztikák, 
hanem az elővigyázatosság indo-

kolta az időseknek tartott biciklis 
tréninget. Az akciót az érintettek 
jól fogadták. Az előadás végén a 
résztvevők egy írásos tesztet is ki-
töltöttek, mely kitűnőre sikerült. 

A figyelem és a körültekintés 
vezesse a közlekedőket még ak-
kor is, ha elsőbbségük van egy-
egy forgalmi helyzetben. Külön 
kiemelték, hogy kerékpárral 
a gyalogátkelőhelyen csak azt 
tolva szabad átkelni.    

Az átadott hasznos informáci-
ók mellett gazdára talált néhány, 
a balesetmentes közlekedést 
elősegítő, kerékpárra szerelhető 
kosár, amelyeket a helyszínen 
fel is szereltek. A nyugdíjasok a 
kosarakon kívül fényvisszaverő 
bevásárló táskát, karpántot, 
láthatósági mellényt, prizmát és 
biciklilámpákat is kaptak aján-
dékba a rendőröktől a biztonsá-
gosabb közlekedés érdekében.

A biztonságosabb közlekedésért

Vargáné dr. Kovács Veronika rendőr alezredes az idősek körében

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2016. november 4-én (pénteken) 17 órára 

a könyvtárba,

Ivánkovics Zoltán
„ÁTRAJZOLT VALÓSÁG” 
című emlékkiállításának megnyitójára. 

A kiállítást megnyitja
Horváth Judit – Zoltán párja és 

a Látom az Életed blog írója – Theodorovits Andrea
A kiállítás megtekinthető 2016. november 26-ig 

a könyvtár nyitvatartási idejében.

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja 
Önt, barátait és ismerőseit 2016. november 6-án (vasárnap) 
11 órára a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe

Németh József
festőművész
emlékkiállításának 
megnyitójára

A tárlatot megnyitja
Torjay Valter
festőművész

A kiállítás megtekinthető
2016. december 4-ig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig

Három zenekar koncertje az AZK-ban

Időpont: 2016. október 28. (péntek) 20:30. Helyszín: Nádasdy-vár, 
Pinceklub. Fellépnek: Patrick Walker Trio (UK), PaprikaPaprika, Meztelen 
Diplomaták. Belépődíj: 1000 Ft
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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

 november 3-án  és 10-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. október 28. és november 12. 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 24.  

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

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 29., november 5. és 12.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Október 28. (péntek) 19.00 Emlékezés Passauban az ’56-os magyar 
forradalomra
November 4. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Élet Forrás – katolikus magazin:
November 12. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 4. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35

Ha INFLUENZA, akkor VÉDŐOLTÁS
Az influenza a téli hónapokban támadó, járványt okozó, ví-

rusos fertőző betegség.
Cseppfertőzéssel, köhögéskor, tüsszentéskor a légutak váladé-

kaival terjed. Magas lázat, fejfájást, izomfájdalmat, levertséget, 
torokfájást és száraz köhögést okoz. Az egészséges szervezetűek 
néhány nap alatt meggyógyulnak, de az időseknél, tartós be-
tegségben szenvedőknél súlyosabb lefolyású is lehet a fertőzés.

Az influenza megelőzhető: VÉDŐOLTÁSSAL!
A járványos időszak előtt adott védőoltás csökkenti a betegség 

előfordulását, enyhíti a tüneteket. Minden évben új oltóanyag 
készül, a védelemhez új oltás szükséges.

Az oltást már október–november hónapban, a járvány kezdete 
előtt ajánljuk beadatni. A védettség két hét múlva alakul ki. Az 
oltás helyén rövid ideig tartó fájdalom, pír keletkezhet. Komoly 
mellékhatás nagyon ritkán fordul elő, gyakorisága elenyésző az 
influenza szövődményeihez képest.

A védőoltással nem csak magát, hanem környezetét is védi a 
fertőzéstől.

Időben oltassa magát! Védje magát és környezetét!
Az influenza elleni védőoltást térítésmentesen kérhetik a 

háziorvostól: a krónikus betegek, a 60 év felettiek (egészségi 
állapotuktól függetlenül), valamint a kockázati csoportba tartozó 
egyének, várandósok.

Az influenza védőoltással kapcsolatban forduljon bizalommal 
a háziorvosához!

            Sárvári Járási Hivatal
         Népegészségügyi OsztályAz összes biztosító ajánlata, terméke és 

ügyintézése egy helyen!
Takarítson meg akár 30–50%-ot 
meglévő szerződései díjából!

Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!

INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D. 

(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442

Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!

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!*
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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

Fenti ajánlataink 2016. november 30-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Új számítógép akciónk folytatódik! 
AMD X2 DualCore 3,7GHz 
számítógép konfi guráció 

fantasztikus áron!
Még mindig csak 64.900 Ft-ért 

FM2/4GB RAM/500GB HDD/DVD-RW/
HKC ház + 430W tápegység.

Kiváló teljesítmény alacsony áron 
ingyenes LINUX operációs rendszerrel!

Műholdas és kábeltévés vételtechnikai 
eszközökkel is várjuk kedves vásárlóinkat! 

Mindig TV antennák már 3.990 Ft-tól!  

Akciós ajánlatunk:

JÁTÉKOSOK fi gyelem!
Egerek, egérpadok, játékvezérlő konzolok, 

mikrofonos fejhallgatók, billentyűzetek 
széles választékban!

Gamer egerek 2.900 Ft-tól, 
billentyűzetek 4.900 Ft-tól.

Tizenharmadik alkalommal 
került megrendezésre szep-
tember 24-én, Sárváron a Sas-
lövő 7x7 Nyílt Íjászbajnokság. 

A különleges versenyforma 
egyre népszerűbb, már nem-
csak a Magyar íjász Szövetség 
hivatalos versenyprogramjába, 
hanem a honi íjászok térké-
pére is felkerült ez a Sárváron 
kitalált, és csak itt bonyolított, 
7 métereként a lőlaptól egy-

re távolodva lövéseket leadó 
technikájú íjászkodás. Az in-
dulók számának lassan csak 
a várpark adottságai szabnak 
határt.  Rabotka György, a 
Saslövő 7x7 íjászat kitalálója 
úgy érzi, azért is népszerű a 
saslövő bajnokság, mert itt 
alapjában az íjásznak önmagát 
kell legyőznie. A sárvári sas-
lövő versenyen a legtöbb, 793 
pontot Takács Zoltán karbon 
vesszős íjával érte el.

Íjászverseny a várparkban
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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
Az akció időtartama: 2016. nov. 1-től nov. 30-ig

 (részletek az üzletben)

Gondoljon időben 
a karácsonyra!

Karácsonyi ékszerkészítés
Karikagyűrű készítés

-10%

Női és férfi  
márkás órák

Igazgyöngy ékszerek

-10%

Törtarany és ezüst 
beszámításakor

-20%

Brill eljegyzési 
gyűrűk.

Ha, megtaláltad az igazit...

Most: -10%

Arany ékszerek 

-5%
Ezüst ékszerek 

-10%

Bennünket a név kötelez!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

33. éve az Önök szolgálatában

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

Ez alkalommal is egy új tartalmú 
őszi étlappal várjuk kedves 

Vendégeinket! Találja meg új 
kedvencét őszi-téli kínálatunkból.

Borbarátok figyelem!
2016.november 11-én, pénteken 
19 órától kerül megrendezésre 

a 47. borgasztronómiai gálasorozatunk!
A nagy sikerre való tekintettel most egy 

különleges borgálát tartunk!
Márton napján új bor kóstoló és az 

elengedhetetlen liba párosa lesz a főszereplő!

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.

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

ŐSZI ÍZEK KAVALKÁDJA:
2016. november 11–20-ig
Márton napi Libaságok!
Rendeljen előre egészben sült 
libát – ajándékba adunk 
hozzá egy üveg ÚJBORT!  
Ugye, hogy megkívánta?

Továbbra is minden kedden: PIZZA KEDD!
2016. október 17 -től 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!

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

www.tinodihotel.hu


