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Átadták az M86-ost
Október 25-én délután adták át 
az M86-os gyorsforgalmi út be-
fejező szakaszát. Az ünnepélyes 
átadón részt vett Áder János, Ma-
gyarország köztársasági elnöke. 

Vas és Győr-Moson-Sopron 
megyéből is érkeztek vendégek, 
köztük Ágh Péter, térségünk or-
szággyűlési képviselője, Kondora 
István, Sárvár polgármestere és 
Máhr Tivadar, Sárvár alpolgár-
mestere a beledi leágazónál szer-
vezett ünnepségre. 

A 33,4 kilométer hosszúságú 
szakasz átadásával sikerült Szom-
bathelyt és Sárvárt is bekötni a 
hazai gyorsforgalmi úthálózatba, 
a fejlesztésnek köszönhetően 91,7 
kilométeren 2x2 sávon épült ki 
gyorsforgalmi út Győr és Szom-
bathely között, a teljes beruházás 
összköltsége meghaladta a 158 
milliárd forintot. 

Az új gyorsforgalmi út teher-
mentesíti a régi 86-os főút mentén 
fekvő településeket az átmenő 
forgalomtól, és a vasi megyeszék-
helyről az M1-es autópálya hasz-
nálatával két óra alatt elérhetővé 
teszi Budapestet.

Folytatás a 3. oldalon

A sárvári képviselő-testület 
októberi ülése rövid ünnepség-
gel kezdődött. Kondora István 
polgármester és a testület tagjai 
köszöntötték címzetes főjegy-
zővé történt kinevezése alkal-
mából dr. Szijártó Valériát.

Orbán Viktor miniszterelnök 
2016. július 1-jei hatállyal ne-
vezte ki címzetes főjegyzővé dr. 
Szijártó Valériát. Az erről szóló 

oklevelet szeptember 30-án 
vehette át a Belügyminisztéri-
umban a helyi önkormányzatok 
napján, így hivatalosan most 
gratulálhatott Kondora István 
polgármester és a testület a 
kinevezéshez.

Dr. Szijártó Valéria címze-
tes főjegyző mondandójának 
kulcsszava a köszönet volt. Mint 
mondta, ha újra kezdhetné, 
végigjárná és végigélné még 

egyszer a hivatali éveket, de csak 
akkor, ha a kollégái, a testület 
tagjai ugyanúgy jelen lennének. 

Kondora István polgármester 
köszöntőjében úgy fogalma-
zott, hogy dr. Szijártó Valéria a 
legsárváribb nem sárvári kollé-
gánk, hiszen nem itt született, 
nem itt lakik, de itt él 24 órában, 
mert álmaiban és álmatlanságá-
ban is Sárvárral foglalkozik, a 
városért aggódik. 

Új útburkolat a Kinizsi utcában 
80 millió forintból újul meg a Kinizsi Pál utca teljes útfelülete. 

A jelenleg is zajló munkálatok során az aszfaltozott burkolat 
szélesebb lesz a jobb közlekedés érdekében. Tovább folytatódnak 
városunkban a tervszerű útfelújítások. Az Alkotmány úti ga-
rázssor után most a Kertvárosba költöztek a munkagépek, hogy 
a Kinizsi Pál utca útburkolata is megújulhasson. A felmart régi 
aszfalt újrahasznosításával készülő, költséghatékony technológi-
ával megvalósult utcák sorában ez már a nyolcadik. 

Folytatás a 3. oldalon

Advent a Posta téren
Sárvár idén is a Posta téren állítja fel adventi vásárát, ahol a 

mézeskalács és a forralt bor hamisítatlan illata lengi be majd a 
teret, és adja meg már november 27-től a karácsony fénybe öl-
töztetett ünnepi hangulatát. Fellép többek között Balássy Betti és 
Varga Feri, Tóth Vera, a Fourtissimo együttes. Az adventi koszorú 
gyertyáit helyi civil szervezetek képviselői gyújtják meg. A tér 
nem csak a vásározás helyszíne lesz, de kiváló lehetőséget kínál 
arra, hogy barátainkkal találkozzunk.

Részletes program következő lapszámunkban

Tartalomból:
Testületi ülés  ............................  2.
Szlovén megemlékezés  ...........  4. 
Danubius Hotel  .......................  7.
Reformáció 500 emlékév  .......  9. 

Köszöntötték a címzetes főjegyzőt

Máhr Tivadar alpolgármester és Kondora István polgármester a város polgárai valamint a képviselő-testület 
hálája és megbecsülése jeléül egy díszoklevelet adott át dr. Szijártó Valériának címzetes főjegyzővé történt 
kinevezése alkalmából
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. évben minden 
hónap utolsó péntekén, NOVEM-
BER HÓNAPBAN NOVEMBER 
25-ÉN, 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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NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

Az októberi képviselő-testületi 
ülésen beszámoló hangzott 
el a Sárvári Járás munkájá-
ról és Sárvár munkaerőpiaci 
helyzetéről is. A fő napirend 
az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési tervezete volt, 
amelyet egyhangú döntéssel 
fogadtak el a képviselők.

A testületi ülés hivatalos része 
Dr. Galántai György járási hiva-
talvezető tájékoztatójával kez-
dődött. 2013. január 1-jén jöttek 
ismét létre a járások. A sárvári-
hoz 42 település tartozik, jelenleg 
hét osztállyal működik, amelyek 
közül három illetékességi terü-
lete más járásra is kiterjed. A 
sárvári önkormányzat támoga-
tásának köszönhetően nagyon jó 
körülmények között kezdhették 

meg a munkát. Jövőre pedig egy 
uniós támogatás révén kívülről is 
megújulhat a Várkerület 3. szám 
alatti épület. Az idei évben egy új 
jogszabálynak köszönhetően ál-
lami tisztviselővé váltak a járások 
dolgozói, ennek köszönhetően 
illetményük 30–50%-ot megha-
ladó mértékben emelkedett.

Sárvár mukaerőpiaci hely-
zetéről Németh Zsolt, a Fog-
lalkoztatási Osztály vezetője 
számolt be. A munkaerő iránti 
keresletnek köszönhetően Sár-
vár városában továbbra is 2% 
alatti a munkanélküliség. 

A testületi ülés fő napirendi 
pontja az önkormányzat 2017. 
évi költségvetési koncepciója 
volt, amelynek főösszege mint-
egy 2,5 milliárd forint. Kondora 
István leszögezte, hogy az elvek 

idén sem változtak. A cél, hogy 
a költségvetés stabil legyen, a 
bevételek és a kiadások egyen-
súlyban maradjanak. Felújítá-
sokból és fejlesztésekből annyit 
terveztek, hogy a stabilitás meg-
maradjon. Ezen túl nem csak 
megőrizni szeretnék a tartaléko-
kat, de növelni is a jövő évben. 
A testület egyhangú döntéssel 
fogadta el a koncepciót.

Határoztak önrész biztosítá-
sáról a jelenlegi piac helyén épí-
tendő sport és kulturális központ 
építési engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítéséhez.

Az adóztatási tevékenységről 
dr. Szijártó Valéria címzetes fő-
jegyző számolt be. 1322 iparűzési 
adót és 146 idegenforgalmi adót 
fizető adóalanya van a városnak. 
Kondora István polgármester 

ezt azzal egészítette ki, hogy a 
legkisebb adózó is fontos a vá-
rosnak, hiszen az önkormányzat 
költségvetési bevételének 50%-a 
az adókból származik.

Máhr Tivadar alpolgármester 
arról adott tájékoztatást, hogy 
elkészült a város polgárainak és a 
turistáknak a biztonságát szolgáló 
új közterületi térfigyelő rendszer. 

Döntöttek arról, hogy pályázik 
az önkormányzat a Várparkban 
és a Kossuth téren álló első 
világháborús emlékművek fel-
újítására, és egy könyv kiadására.

Az ülés végén jelentette be 
Kondora István polgármester, 
hogy sikeresen pályáztak a Ná-
dasdy iskola tornacsarnokában 
található vizesblokkok felújítá-
sára a TAO pályázat keretében.

-fr-

Egyhangúlag fogadták el a 2017. évi költségvetési tervezetet

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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BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Novemberi ülés
A sárvári képviselő-testület november 24-én, csütörtökön 

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

Folytatás az 1. oldalról
Az átadó ünnepségen részt 

vett a csornai születésű Áder 
János köztársasági elnök is, aki 
elmondta: az M86-os része lesz a 

Balti-tengert Rijekával összekötő 
európai közlekedési folyosónak.

Tasó lászló, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium közlekedésfejlesz-
tésért felelős államtitkára kiemelte, 
tizenkét település lélegzik fel a 92 
kilométernyi autóút megépíté-
sével. 2000-ben még mindössze 
530 kilométernyi gyorsforgalmi 

útja volt Magyarországnak, a 
hálózat sűrűsége kevesebb, mint 
az egyharmada volt az európai át-
lagnak, az elmúlt 15 évben viszont, 
köszönhetően a hazai és uniós 

forrásoknak, 947 kilométernyi 
úthálózat, benne 507 kilométer 
gyorsforgalmi út készült el.

Ágh Péter az átadó ünnepség 
után arról szólt, hogy Sárvár 
számára egy újabb kitörési lehe-
tőséget jelent az M86 elkészülte, 
ami újabb gazdasági és turisztikai 
lehetőségeket hozhat. 

– Ebben a ciklusban adtuk át a 
várost az M86-ra rávezető felújí-
tott utat, mostanra pedig elkészült 
a teljes négysávos út, így részesei 
lettünk az Európát behálózó négy-
sávos utak rendszerének. Ennek 
létrejöttéért sokat kellett dolgozni, 
hiszen 2010-re az ígéretek szerint 
ennek el kellett volna készülnie, 

azonban a szocialisták csak be-
széltek erről. Az Orbán-kormány 
támogatásával azonban a tettek 
következtek, így megvalósulhatott 
az ország és térségünk legnagyobb 

közlekedés-fejlesztése. Ezzel több 
település megszabadult az elvisel-
hetetlen átmenő forgalomtól és 
megvalósult Vas megye és Buda-
pest négysávos, biztonságos, gyors 
összeköttetése. Megtiszteltetés volt 
közreműködni az útért folytatott 
harcban, és felemelő volt a sár-
vári városvezetéssel és a Sárvári 

Koncertfúvószenekarral együtt 
részt venni az átadáson, mely 
választókerületem legnagyobb 
fejlesztésének befejezését jelentette 
– szögezte le Ágh Péter.

Átadták az M86-os gyorsforgalmi út utolsó szakaszát

Folytatás az 1. oldalról
A már jól bevált terramix 

eljárással, a régi burkolatot is 
felhasználva készült el a Kinizsi 
utca útburkolatának alapja. 
Erre jön az új aszfaltburkolat, 
a módszerrel két hét alatt elké-
szülhetnek a munkálatok. Az 
önkormányzat és a Belügymi-
nisztérium pályázati forrásából 
finanszírozott beruházás révén 
szélesebb lesz az új aszfaltré-
teg, ami javítja a közlekedés 
feltételeit. A minisztériumtól 
30 millió forintot nyertünk, ezt 

egészítettük ki 52 millió forint-
tal – adott tájékoztatást Máhr 
Tivadar alpolgármester, a körzet 
önkormányzati képviselője.

A városban jövőre is foly-
tatódik az út-járda felújítási 
program, a feladatokra közel 
százmillió forint áll rendelkezés-
re Sárvár jövő évi költségvetési 
koncepciójában. Az önkormány-
zat önerős pénzforrásai mellé 
2017-ben is számol pályázati 
plusz támogatásokkal, ahogy ez 
történt eddig is, például a Kinizsi 
Pál utca felújítása esetében is.

Munkában az aszfaltozó gép a Kinizsi utcában

Új útburkolatot kapott a Kinizsi utca

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2016. november 16-án (szer-

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

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. november 29-én, ked-

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

Ágh Péter és Gyopáros Alpár országgyűlési képviselők, Áder János köztársasági 
elnök, valamint Hende Csaba országgyűlési képviselő a szalagátvágás után 
(Fotó: Benkő Sándor)

Az avatóünnepségen a Sárvári Koncertfúvószenekar működött közre (Fotó: 
Unger Tamás)
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Sajtótájékoztatót tartottak az 
MSZP–Híd a Jövőnkért Egye-
sület önkormányzati képviselői 
az októberi testületi ülés után. 

Szabó lajos önkormányzati 
képviselő az adóztatási tevé-
kenységről szóló testületi be-
számolóval kapcsolatban a helyi 
adózással kapcsolatos veszélyek-
ről és lehetőségekről szólt, mivel 
Sárvár költségvetési bevételének 
50%-a ebből származik. 

– Az iparűzési adót 1322 adó-
alany fizeti Sárváron, de csak 50 
fizeti az iparűzési adó 80%-át. 

Ebből is látszik, hogy mekkora 
jelentősége van a nagy termelő 
cégeknek Sárvár életében, de az 
is látszik, hogy mekkora 
veszélyt hordoz ez az 
elcsúszott arány, mert 
ha ebből az ötvenből 
csak 4-5 kiesik, akkor 
jelentősen csökkenhet 
az iparűzési adóbevétel.  
Ezért nagyon fontos oda 
figyelni arra, hogy mint 
önkormányzat hogyan 
foglalkozunk ezekkel a 
cégekkel, illetve milyen 
lehetőségeket teremtünk 

a nagy cégeknek arra, hogy Sár-
várra tudjanak jönni – mondta 
Szabó lajos, aki az idegenfor-

galmi adóval kapcsolatban is 
hasonló veszélyekre hívta fel a 
figyelmet.

Az MSZP–Híd a Jövőnkért 
Egyesület önkormányzati kép-
viselői is támogatták a 2017. évi 
költségvetési koncepció elfo-
gadását. Szabó lajos kiemelte, 
hogy Sárvár az elmúlt másfél 
évtizedben felhalmozott egy 
1,2 milliárd forintnyi tartalékot, 
megteremtve ezzel a további 
fejlesztések alapjait. Ezt szerinte 
pályázati önrészként kell hasz-
nálni, például a régóta vágyott 
multifunkcionális sportcsarnok 

építése esetén is, nem ebből 
kell a beruházás teljes egészét 
finanszírozni.

Németh Zsolt önkor-
mányzati képviselő azt 
hangsúlyozta, hogy azért 
támogatták a költségve-
tési koncepciót, mert a 
lehetőségekhez mérten 
jobbat nem lehetett el-
fogadni.  

– Kritikaként és jelentős 
problémaként éljük meg, 
hogy a város az adóerő 
képessége kapcsán nagyon 
rosszul jött ki az adósság-

konszolidációból. Ettől a várostól 
több mint 350 millió forintot 
évente már elvontak, és a műkö-
dési költségek vonatkozásában 
ez jövőre folytatódik, mintegy 80 
millió forintos nagyságban. Ez a 
tendencia negatív és rossz hatáso-
kat vázol fel – szögezte le Németh 
Zsolt, aki szerint a költségvetési 
tervezet néhány elemét meg kell 
vizsgálni, így az országzászló 
vásárlásának ügyét, a városházi 
nagyterem felújításának kérdését 
vagy az idegenforgalmi adóala-
nyok számát.

-fr-

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

                                                  2+1 akció november 14-től 16-ig!
Vásárolj nálunk két darab szilikon hátlapot, és 

mi egy harmadikkal megajándékozunk!

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!

Halottak Napjának közeledté-
vel, október 24-én városunkban 
a II. világháború idején egykor 
volt internálótábor több száz 
áldozatának sírjaihoz hozta el 
egy szlovén delegáció a megem-
lékezés koszorúit.

A hivatalos küldöttség tagjai, 
közt volt Metka lajnšček, a 
Szlovén Köztársaság megha-
talmazott minisztere és Branko 
Šumenjak, a Szlovén Köztársa-
ság Államtanácsának alelnöke. 
A kegyeleti hagyomány szerint 
a szlovén küldöttség megkoszo-
rúzta az internáltak emléktáb-
láját a volt selyemgyár falánál, 
majd a sárvári köztemetőben 
lévő áldozatok emlékművét. A 
szlovén delegáció mellett Kon-
dora István, Sárvár polgármes-
tere, Máhr Tivadar alpolgár-
mester és Sütő Károly aljegyző 
városunk nevében helyeztek el 
koszorút az emlékműnél. 

A sárvári köztemetőben lévő 
sírokhoz ez alkalommal is ér-
keztek a Szlovén Internáltak 
Szövetségének tagjai, köztük 

olyanok, akik még emlékeznek 
az internálótáborra. A múlt 
emléke erős gyökereket ad a mai 
együttműködéshez is. 

– A tavaly Sárváron tartott szlo-
vén–magyar házelnöki találkozó 
a napokban Szlovéniában foly-
tatódik. Ezek a találkozók mind 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a két 
nép barátsága még tovább szélesed-
jen – fogalmazott Metka lajnšček, 
Szlovénia budapesti nagykövete.

– Az országaink közti már 
meglévő együttműködés jövő-
beni bővítésén dolgozunk. Ez 
a koszorúzás is az emlékezés 
mellett ezt a célt szolgálja. A 
közös Európánk határait fesze-
gető válság is erősítheti közös 
szándékainkat, ha az unió ve-
zetői képesek lesznek éles eszű 
megoldást találni a bevándorlók 
okozta gondok enyhítésében – 
nyilatkozta Branko Šumenjak, a 
Szlovén Köztársaság Államtaná-
csának alelnöke.

– Sárvár számára is fon-
tos a déli szomszédunkkal 
való együttműködés az ottani 
magyarság szempontjából is. 
Sárvár, lendva és a Muravidék 
kapcsolata fejlődő pályára állt. 
A két nép közös feladata a to-
vábbiakban is, hogy a fiatalabb 
generációk is tudjanak a II. 
világháború idején történtek-
ről – mondta Kondora István 
polgármester.

Szlovén–magyar közös emlékezés az egykori internáltakra

Az adóztatásról és a költségvetésről szólt az ellenzék 

Branko Šumenjak, a Szlovén Köztársaság Államtanácsának alelnöke (balra) 
is lerótta kegyeletét az egykori internáltak sírjainál

Németh Zsolt                        Szabó Lajos
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Az '56-os forradalom 60. év-
fordulójára jelent meg Törté-
net apámról és rólam – 1956 
Sárvár címmel Szélesi Jánosné 
Mezőfi Ágnes könyve. A kötet 
Mezőfi Géza, a felkelők mellé 
állt sárvári rendőrtiszt sorsát 
mutatja be.

Egyperces néma főhajtással 
adóztak a könyvtárban a ren-
dezvény résztvevői az '56-os 
forradalom mártírjai előtt. 
Majd Kondora István polgár-
mester köszöntőjében arról 

szólt, hogy a történelem vizsgá-
lata, és tényeinek megismerése 
sohasem fejeződhet be, hiszen 
egy esemény minden részle-
tének megismerése végtelen 
megközelítési mód. Példaként 
a polgármester a forradalmi év-
forduló kapcsán előkerült, két, 

Ausztria felé indult debreceni 
diák történetét idézte, akiket 
1958-ban a karhatalmisták a 
Farkaserdőnél agyonlőttek. Az 
ő sorsuk és a most megjelent 
könyv is Mezőfi Gézáról egy-

egy darabja a város még feltá-
ratlan teljes múltjának – szólt 
Kondora István.

A kötetbemutatón Kutszegi 
István beszélgetett a szerzővel. 
Szélesiné Mezőfi Ágnes úgy 
fogalmazott: nagyon zavart 
'56 kapcsán, hogy nem azok 
koszorúznak, akiknek kel-
lene és nem azokat, akiket 
kellene. Ez motiválta, hogy 
megírja édesapja történetét, 
aki rendőrhadnagyként dol-
gozott a sárvári rendőrségen a 
forradalom kitörésekor, majd 

a felkelők mellé állt, amiért a 
megtorlás elől emigrálnia kel-
lett. Többször is próbálkozott 
édesapja emigrációban töltött 
éveinek és 2002-es rehabili-
tációjának a megírásával, de 
most az évforduló adta a le-
hetőséget. Azzal, hogy október 
23-án ezentúl koszorú kerül az 
én édesapám sírjára is, talán 
rendben lesz minden – fejezte 
ki reményét a sárvári forra-
dalmi események kiemelkedő 
személyének lánya,  Szélesiné 
Mezőfi Ágnes.

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.

Október 23-án Rábasömjénben 
Mindszenty József bíboros 
szobránál tartottak megemlé-
kezést. 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulóján 
Bodorkós Imre, jánosházi plé-
bános koncelebrált misét a Szent 
Márk-templomban az ’56-os 
forradalom idején a magyar egy-
házfői tisztet betöltő Mindszenty 
emlékére. 

Ezt követően a szokásnak 
megfelelően a templom mel-
letti Szent Márk téren, a bí-
boros szobránál folytatódott 
a rendezvény. A Vas megyei 
születésű hercegprímás szob-
rát 2011-ben Pintér lászló, a 
rábasömjéni templom kántora 
faragta fába, melyet a szobrot 
ál líttató Vadvári lászló és 
családja a templom mellett, a 
műemléket idéző neoromán 
környezetben helyeztetett el. 
Azóta minden évben sor kerül 

az ’56-os megemlékezésre a 
szobornál.

A forradalom 60. évfordu-
lójára készült hivatalos dal-
lal és Tóth Kira szavalatával 

kezdődött az ünnepség. Ezt 
követően dr. Vörös Ferenc, a 
Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központjának 

nyelvésze idézte meg ünnepi 
beszédében Mindszenty József 
alakját. 

Ezután vitéz lovag Kovács 
Jenő, a Vitézi Rend Vas-Zala 

megyei törzskapitánya osztotta 
meg gondolatait a jelenlévők-
kel. Kiemelve, hogy ő valóban 
a forradalom gyermeke. Hisz 

csendőrtiszt édesapja a forrada-
lom idején szabadulhatott csak 
ki a váci börtönből, és találkoz-
hatott 12 év után a feleségével 
és családjával. így születhettem 
én meg 1957 nyarán – hangsú-
lyozta a törzskapitány. Édesapja 
példájával mutatta be a kommu-
nista rendszer embertelenségét. 
1945-től hat év orosz fogság után 
hozták haza, és onnét rögtön 
munkatáborba került, ahol egy 
bányába ítélték kényszermunká-
ra, majd vitték át Vácra.

A szervezők nevében Vadvári 
lászló köszönte meg a közre-
működőknek és a hallgatóság-
nak a jelenlétet. Végül trombi-
taszóló hangjaira koszorúzták 
meg Mindszenty szobrát. Sárvár 
önkormányzata nevében Varga 
Károly önkormányzati képvi-
selő helyezte el az emlékezés 
babérjait, majd a városrész egy-
házi és civil szervezetei rótták 
le kegyeletüket a hercegprímás 
emlékművénél.

A rábasömjéniek is megemlékeztek az ’56-os forradalomról

Sárvár múltjának egy újabb darabja tárult fel

Kondora István polgármester köszöntőjében arról szólt, hogy a történelem 
vizsgálata, és tényeinek megismerése sohasem fejeződhet be

Vörös Ferenc nyelvész, Vadvári László szervező és Kovács Jenő, a Vitézi Rend 
tagja a megemlékezésen
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 „Simon Júdás hóval dudál, jaj, 
teneked pőre gatyás!” – Ezzel 
a mondókával fogott kézen 
gyermekkoromban, úgy a het-
venes évek elején, nagyapám, és 
indultunk el a mainál nagyság-
rendekkel kisebb vásárba, mely 
akkor a téglagyár mellett, a mai 
piac területén helyezkedett el. 

Kisgyermekként elsősorban a 
versike dallama tetszett, később 
aztán a múlt század elején szü-
letett felmenőm elmagyarázta 
a jelentését is: Simon és Júdás 
napja amolyan időjós nap is volt 
régen, ekkor már nemegyszer 
havazott, a mainál jóval hide-
gebb volt, ezért úgy tartották, 
hogy aki a vásárban nem szerzi 
be a meleg, téli holmit, arra ne-
héz napok várnak. Nos, meleg 
holmi azért idén is akadt, ám 
az elmúlt évtizedek során sok 
minden megváltozott a vásár-
ban. A nyolcvanas évek elejének 
átmeneti válságát, agonizálását 
követően a Néptánckör Kultu-
rális Egyesület mentette meg 

a rendezvényt, ezt a városunk-
ban több mint hatszáz éves 
hagyományt. Időközben aztán 
a kirakodók által igénybe vett 

terület is kibővült, egész pon-
tosan a vásár visszatért eredeti 
helyszínére, Sárvár főutcájára, 
illetve központjába. 

Az utóbbi évtizedekben pe-
dig már a helyi folklór részévé 
válva, gyakorlatilag kétnaposra 
bővült a Simon–Júdás-napi 

Országos Kirakodóvásár. Pén-
teken délutántól, hivatalosan 
18 órától főként a helyiek vet-
ték birtokba idén is a terepet, 

elsősorban a vendéglátó egy-
ségek sátrait, hogy áldozzanak 
a „forraltbor-gasztronómia” 
oltárán. A vár előtti parkolóban 
szórakoztató műsorok – idén 

többek között Kis Grófo – 
várták a mulatozni vágyókat. 
A hajnalig tartó vigadalmat 
követően szombat reggeltől 
ezúttal is autóáradat lepte el 
Sárvár mellékutcáit. Gyakor-
latilag az összes, forgalom elől 
le nem zárt városrész egyetlen 
monumentális parkolóvá vált. 

A helyiek jó része már évek 
óta ki sem mozdul ilyenkor ott-
honról, viszont átveszik a terepet 
a hazai és külföldről érkezett 
vendégek, turisták, alkalmi lá-
togatók. Gyakorlatilag minden 
kapható, ami szem szájnak inge-
re, amire csak szüksége lehet az 
embernek. Sőt, a pultokon olyan 
holmi is van bőven, amit nagy 

valószínűség szerint életünk 
végéig nem fogunk használni.  
Nem baj, jó, ha van! 

 A régi korok hangulatát 
leginkább a „kézművesek ut-
cája” idézte fel, ahol valóban 
minőségi termékekkel lehetett 
találkozni. Érdekes módon 
talán itt volt a legkisebb tumul-
tus. Az egykori állatvásárok 
négylábúira pedig a pónilovak 
emlékeztettek, igaz őket nem 
lehetett megvásárolni, viszont a 
gyerekek felülhettek rájuk. 

Manapság ugyan nem általá-
nos, ám az emberiség történel-
me során nem egyedi, újszerű 
jelenség, hogy toborzásra is 
felhasználják a sokadalmat. így 
tettek a Vas Megyei Rendőr-fő-
kapitányság standjánál is, ahol 
határvadászokat kerestek.

De a szórakozni vágyók sem 
unatkoztak szombaton sem, 
mert a színpadon sárvári fel-
lépők váltották egymást a nap 

során. A vásár ezúttal megle-
hetősen későn zárult, hiszen 
már régen besötétedett, amikor 
a legkitartóbb árusok még 
mindig, igaz ekkor már csak-
nem félpénzért, de kínálgatták 
portékájukat. A vásárlók is jól 
jártak, ha kitartottak, hiszen 
amellett, hogy jókora kedvez-
ményt kaptak, még áldomást 
is ihattak, ugyanis a vendég-
látós sátraknak is sokáig volt 
forgalmuk. 

A 2016-os Simon–Júdás vásár 
aztán este nyolc óra után végül 
szépen csendben, minden kü-
lönösebb probléma nélkül, egy 
évre álomba szenderült.

-Csonka-

Több száz árus és több tízezer látogató a vásárban

SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Akciós téli gumik
már 

10.000 Ft/db-tól

» Műszaki vizsgáztatás 19.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «

» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

A rendőrök is kitelepültek a vásárba, határvadászokat toboroztak

Vásári forgatag a városközpont
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A több mint három évtizede 
átadott szálloda a vezetés üzleti 
filozófiájának köszönhetően 
mára már a város szerves részé-
vé vált, ahova bátran léphetnek 
be a sárvári polgárok is.

 A Danubius Health Spa Re-
sort Sárvár 2015 nyarán ün-
nepelte megnyitásának 30. év-
fordulóját. Amint az akkori 
születésnapi ünnepségen Katz 
Péter igazgató elmondta, az eltelt 
harminc év alatt sosem volt mód 
a ház teljes felújítására, hiszen 
a 136 szobás épületben csak a 
szobák felújítása nagyjából 1 
milliárd forintba kerülne. Kisebb 
karbantartásokat, „ráncfelvar-
rásokat” azonban rendszeresen 

végeznek a házon belül: egy ilyen 
felújítás zajlik jelenleg is, ami a 
gyógyászati hallból nyíló 54 szo-
ba bútorzatának, szőnyegpadló-
jának cseréjét és festését jelenti. 
A munka nagyjából decemberig 

tart, és mindezt természetesen 
úgy végzik el tízes blokkonként, 
hogy a vendégek nyugalmát a 
legkevésbé se zavarják.

A város felé való nyitás fontos 
állomása volt évekkel ezelőtt a 

Danubius Pódium beszélgetés 
sorozatának elindítása is. A 
mára nagyon népszerűvé vált 
rendezvény keretén belül az 
elmúlt években számtalan híres 
emberrel, zenésszel, színésszel, 
íróval, művésszel találkozhat-
tak így az érdeklődők. 

 A gasztronómia iránt érdek-
lődőket pedig a hotel legújabb 
„nyitott kapus” akciója, a Ná-
dor Étterem vasárnaponkénti 
„Sunday Brunch” – exkluzív 
vasárnapi ebéd – kínálata vár-
ja, amelynek során egy fix 
összeg ellenében, négyfogásos 
ebéddel, korlátlan étel- és ital-
fogyasztással várják a vendé-
geket. 

-CSL-

Tárt karokkal várja a sárváriakat is a Danubius Hotel

A Danubius felújított szobáinak egyike (Fotó: Gerencsér Katalin)

Október 22-én a Danubius 
Hotel halljában nyílt meg Dr. 
Kereszty Gábor fotókiállítása. 
A Sárvári képeslapok címet 
viselő tárlaton látható fény-
képek összeállításánál egy szó 
vezérelte a fotóst, legyen szép.

A kiállításnak otthont adó 
szálloda nevében Gerencsér 
Katalin marketing menedzser 
köszöntötte a megjelenteket. 
Hangsúlyozva, hogy a Danubi-
us Szálloda aktív részese kíván 

lenni a város kulturális életének, 
így már több alkalommal adtak 
bemutatkozási lehetőséget sár-
vári alkotóknak. 

A kiállításon feltűnnek a 
láthatatlan városok, idézte pár-
huzamként Italo Calvino olasz 
Nobel-díjas író művét a tárlatot 

megnyitó Pajor András fotó-
művész. Ahogy a könyvben a 
szavak kötik össze a látható nyo-
mokat a láthatatlan dolgokkal, 
a vágyott, vagy vélt dolgokkal. 
Úgy Kereszty Gábor esetében 
a képek azok, amik hidat ké-
peznek a látható és a felületes 
szemlélő számára láthatatlanul 
maradó dolgok között. 

A kiállított képek sejtelmesek, 
néha csak tükröződések és áttű-
nések jelzik, hogy milyen helyszí-
nen járunk. A templomtorony és 

a szélkerekek például együtt ábrá-
zolják a szél és a szellem erejét az 
Energiák című képen. A képeket 
a pontos megfigyelés és az egysze-
rűségre törekvés jellemzi – szólt 
Pajor András megnyitója.

Dr. Kereszty Gábor úgy fo-
galmazott, hogy a képek kivá-

lasztása során nem fototech-
nikai bravúrok vagy művészi 
ambíciók vezérelték, hanem 
csak az a szó, hogy szép! A sár-
vári alkotó hosszú évtizedekig 
fotózott analóg gépekkel, szá-

mára is nagy változást hozott a 
digitális technika megjelenése. 
Ám továbbra is a látottak to-
vábbadása, bemutatása vezérli 
a városi fotográfust képei köz-
readásakor.

Sárvári képeslapok a Danubiusban

danubiushotels.hu/sarvar

SUNDAY BRUNCH LIBAÉTELEK
a Danubius Health Spa Resort Sárvár szálloda 

Nádor Éttermében, élő gitárzenével, 

november 13-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!

Asztalfoglalás a 06 95 888 400, 

vagy 422 –es telefonszámon.

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Gerencsér Katalin marketing menedzser, Dr. Kereszty Gábor kiállító és 
Pajor András AFIAP fotóművész a megnyitón
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A Szent lászló 

● November 11-én, péntek este 17:45-
kor a katolikus iskola diákjai lampionokkal 
vonulnak a nagytemplomba. Az első 
osztályosok ekkor veszik át „Talentum” 
oklevelüket.

● November 12-én, szombaton 10:00-
kor a szombathelyi székesegyházban Bábel 
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mond 
koncelebrációs szentmisét egyházme-
gyénk védőszentje, Szent Márton tiszte-
letére. Ez lesz a Szent Márton Jubileumi 
Év (316–2016) lezárása.

● A szentmise az a kincs, amelyben 
Jézus Krisztus érted és értem, vagyis 
értünk ajánlja fel önmagát az Atya-
istennek. Az igazi áldozatos szeretet 
iskolája, amelyben általa és vele együtt 
imádkozhatunk önmagunk és mások 
szükségleteiért. Élő és elhunyt szerettein-
ket azzal ajándékozhatjuk meg, hogy jeles 
évfordulókon szentmisét mondatunk 
értük. Irodai szolgálat a plébánián: mun-
kanapokon délelőtt 9-12 óráig. „Szent és 
üdvös dolog a halottakért imádkozni” 
(2Makk 12,45). Az irgalmasság cseleke-
deteiből: halottakat eltemetni, élőkért és 
holtakért imádkozni.

● Előreje lzés :  fe lnőtt  f iata lok 
számára katekumenátus és házas-
ság-előkészítő beszélgetés kezdődik 
november 26-án, szombaton 9.00-kor 
a plébánián.

Szent Miklós Plébáni

● November 11-én, pénteken Szent 
Márton püspökre, Egyházmegyénk fő-
védőszentjére emlékezünk az esti szent-
misén.

● November 12-én, szombaton az egy-
házmegyei Kormányzó Úr szeretettel várja 
a Híveket a szombathelyi székesegyházba 
a Szent Márton-ünnepre.

● A felnőtt katekézisekre szerdánként 
18.45 órára szeretettel várom az érdeklő-
dőket a plébánia közösségi termébe!

● November 19-én, szombaton Árpád-
házi Szent Erzsébet ünnepe lesz. Este 18 
órakor ünnepi szentmise.

● November 20-án, a vasárnapi szent-
miséken Szent Erzsébet segítőszeretetét 
követve a Karitász Szeretetszolgálat javára 
lesz országos gyűjtés.

● Minden csütörtökön az esti szent-
mise előtt 17.30 órától papokért, papi és 
szerzetesi hivatásokért továbbra is imád-
kozzuk a rózsafüzért.

● Vasárnaponként 16 órakor a litániát 
a kertvárosi kápolnában imádkozzuk a 
családokért és a hit megerősödéséért. A 
hónap utolsó vasárnapján a litánia a Sári 
templomban van.

● A Szent Mónika közösség kéthetente 
hétfőn az esti szentmise után a kitett Oltá-
riszentség előtt imádkozik a gyermekekért. 
A közösséghez bármikor csatlakozhatnak 
az édesanyák.

● A következő gitáros szentmisék 
november 13-án és 27-én, vasárnap a 10 
órás nagymisén lesznek.

● A plébánia részletes programjai, 
szentmisék szándékai, ünnepi események-
ről fotógaléria, heti templomi hirdetések 
a www.sarvarsari.hu internetes oldalon 
olvashatók.

● A Mária Rádió értéket közvetítő 
műsorait FM.95.2 az érdeklődők szerető 
figyelmébe ajánlom.

A SÁRVÁRI EVANGÉlIK

● Gyülekezeti Munkatárs Képző: 
November 11-13. között Piliscsabán foly-
tatódik az elmúlt évben Sárváron tartott 
Gyülekezeti Munkatárs Képző tanfolyam. 

● Dunántúli Férfi Nap: November 12-
én, szombaton a kőszegi egyházközség ter-
meiben és területén kerül megrendezésre 
a dunántúli férfiak találkozója. íjászattal, 
valamint az előadásokban a kiemelkedő 
férfiak szerepével ismerkedhetnek meg 
a résztvevők. 

● Szupplikáció: November 13-án, 
Sárváron és Rábapatyon végez igehirdetési 
szolgálatot az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem küldötte. Ezen az alkalmon 
imádságaikkal, és perselyadományukkal 
támogathatják a hívek a lelkészképzést.

● Konfirmandus nap: November 19-
én, szombaton Kőszegen kerül megren-
dezésre a Vasi Evangélikus Egyházmegye 

gyülekezeteihez tartozó konfirmandusok 
ez évi találkozója.

● Teológiai Nyílt nap: November 23-án, 
szerdán egész nap nyílt programokra várja 
az érdeklődőket az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem Budapesten. Az intézmény 
épületével, és a felsőbb évfolyamosok 
életével, valamint az előadások témáival 
ismerkedhetnek a lelkészi pályára készülők.  

● Templomszentelés: November 27-én, 
ádvent első vasárnapján 15 órai kezdettel 
tervezzük a felújított 180 éves sárvári evangé-
likus templomért a hálaadást. A felszentelés 
szolgálatát Szemerei János püspök úr fogja 
végezni. Az ünnepségen előadásra kerül 
Szokolay Sándor Antifónája – Sylvester János 
„Az magyar Nípnek” című műve, az Újtes-
tamentum magyar nyelvű megjelenésének 
475. évfordulója tiszteletére.

Előadja a Szombathelyi Művészeti 
Szakközépiskola kórusa Paulik Ákos kar-
nagy úr vezetésével, Hirschberg Henrik 
zongoraművész kíséretével. 

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

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

● Minden hónap utolsó vasárnapján 
megterítjük az Úrasztalát.

● Egyházközségünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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A Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ október 
17-e és 20-a között szervezte 
meg az idősek hete rendezvény-
sorozatát.

A nyitórendezvény Hámori 
Sándor viseletgyűjtő kiállítása 
és előadása volt, aki idén a 
gyimesi viseleteket mutatta be. 
A hagyományos idősek napi 
ünnepségen Kondora István 

polgármester és Orbán István 
kanonok köszöntötte az időse-
ket. Közreműködött Horváth 
Róbert versmondó, a Sárvári 
Néptánckör és a Ma’ Mint’ Ti 
Színjátszó Csoport. A hét folya-
mán az ostffyasszonyfai hadifo-
goly temetőbe és Weöres Sándor 
csöngei szülőházába is kirándul-
tak az idősek. A gyógyteákról 
szóló előadás és teakóstoló zárta 
a programsorozatot. 

A Reformáció 500 emlékév 
eseménysorában új köztéri 
szoborral gyarapodott Sárvár. A 
Hild parkban került felállításra 
Sylvester János emlékműve, 
amely a sárvári származású 
Gaál Tamás, Munkácsy-díjas 
szobrászművész alkotása. 

Ritka pillanat, hogy egy új, 
jelentős köztéri alkotással gyara-
podik a város. Sárváron a Nádas-
dy-vár hídjával szemben került 
felállításra Sylvester János szobra. 
Az első magyar nyelvű Biblia for-
dítója 1536-ban érkezett Sárvárra, 
és kezdte meg az Új Testamentum 
fordítását. 1541-ben jelent meg 
az Új Testamentum, mely az első 

magyar nyelvű könyv, 
amelyet Magyarországon 
nyomtattak. Ez a jeles 
esemény tette Sárvárt a 
reformáció európai váro-
sává. Az 500 éves jubile-
um pedig alkalmat adott 
a szobor elkészítésére.

A négytonnás süttői 
mészkőből készült alko-
tást a sárvári származású 
Munkácsy-díjas szob-
rászművész, Gaál Tamás 
álmodta meg. Az ötlettől 
a megvalósulásig évek 
teltek el. Az előkészítésre 
több időt kellett fordítani, 
hisz a faragást a mű-
vész csak augusztusban 

kezdte el. – Nem maradt 
fenn Sylvester Jánosról 
képi ábrázolás, így a legna-
gyobb feladat a történelmi 
személy anonim portréjá-
nak a megformálása volt 
– mondta  Gaál Tamás 
szobrászművész.

A Hild park tavaszra 
tervezett teljes felújításáig 
és a Posta térrel való lát-
ványos összekötéséig az 
emlékművet letakarták, 
ami addig óvja a téli fa-
gyoktól is a kompozíciót. 
Az evangélikus templom 
előtti tér avatására jövőre, 
a Reformáció 500 emlékév 
keretében kerül sorra.

Közösen emlékeztek reformátusok és evangélikusok
Közös istentiszteletet tartott 
a sárvári református temp-
lomban a város református és 
evangélikus egyházközössége. 
A reformáció napja ezúttal az 
500. évforduló sárvári kezdetét 
is jelentette. 

A két gyülekezet közös isten-
tiszteletével és a Várparkban 
álló Sylvester János emlékmű 
megkoszorúzásával kezdődött 
Sárváron a reformáció emlék-
éve. A reformáció hónapja ok-
tóber, amelynek utolsó napján, 
október 31-én világszerte arról 
emlékeznek meg, hogy luther 
Márton német Ágoston-rendi 
szerzetes, a reformáció megin-
dítója 1517-ben ezen a napon 
tűzte ki 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára. Az ál-
tala vezetett új irányzat lett az 
evangélikus, míg a Kálvin János 

vezette irányzat a református 
egyház alapja. 

A közös protestáns eseményen 
a két egyház lelkészei beszéltek a 
múlt örökségének őrzéséről és a 

hívő emberek mai tennivalóiról. 
Szentgyörgyi lászló református 
lelkész úgy fogalmazott, hogy a 

reformáció adott magyar nyelvű 
Bibliát a hívőknek.

– Az emlékévre megújul az 
evangélikus templom kívül és 
belül is. Havonta lesz egy-egy 

nagyobb esemény, ám sokan a 
Sárváron nyomtatott Új Szövet-
ség egy példányának városunkba 

érkezését várják. Ez egy szép 
reménység – jegyezte meg Gyar-
mati István evangélikus lelkész. 

Az emlékév következő rendez-
vénye egy nemzetközi bélyegki-
állítás megnyitója volt november 
6-án, melyen egyedi képeslappal 
és alkalmi bélyegzéssel is várták 
az érdeklődőket az evangélikus 
gyülekezeti terembe. 

– A 16. századi magyar kultú-
rának és szellemi életnek olyan 
központja volt Sárvár, amelynek 
emlékei a szakrális és kulturális 
életben, illetve a hétköznapokban 
a mai napig jelen vannak. Ezek 
az emlékek tették lehetővé, hogy 
Sárvár elnyerje a reformáció eu-
rópai városa címet. Az emlékek 
bemutatása képezte az emlékév 
megszervezésének az alapját, a 
munkálatok 24. órájában vagyunk 
– szólt az emlékév szervezéséről 
Máhr Tivadar alpolgármester. 

Új köztéri szoborral gyarapodott Sárvár

Máhr Tivadar alpolgármester és a gyülekezetek képviselői megkoszorúzzák 
Sylvester János régi emlékművét a Várparkban

Az alkotó Gaál Tamás szobrászművész és Kondora 
István polgármester egyeztet az új Sylvester János 
emlékmű felállításakor

Idősek hete a gondozási központban

Hámoriné Németh Edit intézményvezető fontosnak tartja a mindennapi 
gondoskodás mellett a lelki törődést is az idősekkel
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Mifelénk a jó dolgok

sokáig tartanak

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott 
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem 
rendelkeztek előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, 
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as 
számon vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

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

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

16
115

1-
B
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GYERMEKVILAG
BABA- ES GYERMEKRUHABORZE
GYERMEKVILAG

KÍNÁLATUNK:

• használt, de jó minőségű téli RUHA, CIPŐ
• babafelszerelések
• könyvek, játékok…

Az otthon már feleslegessé vált, de árusítani nem kívánt holmikat 
(ruha, cipő, játék, könyv… stb.) a börze idején, a hagyományokhoz 

hűen, továbbra is összegyűjtjük és azokat a sárvári védőnők 
segítségével a rászorulókhoz eljuttatjuk. 

Előre is köszönjük!

 Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár 
a NÁDASDY-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR!

További információ: 95/320-063

2016. NOVEMBER 12-ÉN (SZOMBATON) 9:00–11:30
SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERME

•

2016. NOVEMBER 12-ÉN (SZOMBATON) 9:00–11:302016. NOVEMBER 12-ÉN (SZOMBATON) 9:00–11:30
SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERME

árusítani nem kívánt holmikat
(ruha, cipő, játék, könyv… stb.) a börze idején, a hagyományokhoz (ruha, cipő, játék, könyv… stb.) a börze idején, a hagyományokhoz 

 azokat a sárvári védőnők  azokat a sárvári védőnők  azokat a sárvári védőnők 

bababorze_november_2016.indd   1 10/19/16   9:19:44 AM

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. E-ON KÁRTYA FELTÖLTÉSE ÜZLETÜNKBEN.

NOVEMBERI MENÜAJÁNLATUNK:

Várjuk megrendeléseiket:
Irodánkban – érthető emberi hangon, nem robot operátoroktól! 

És/vagy Weboldalunkon – www.pbasarvar.hu

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

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
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• 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, nyereményjátékokért               !  
facebook.com/pbasarvar

Az összes biztosító ajánlata egy helyen, NÁLUNK!

A. Tudatos Kötelező biztosítás váltás 2017. évre
Annak, aki:  tavaly is váltott; már régen váltott; számtalan 
kiegészítő biztosítás közül válogatna, egyáltalán nem váltott 
még; kárt okozott ebben az évben.

B. A legjobb nyugdíjbiztosítást keresi? Mi segítünk!
Azoknak, akik: 25-55 év közöttiek, fontosnak tartják, hogy 
gondoskodjanak idős napjaik  biztonságáról, vállalkozók 
és nem szeretnének minimálnyugdíjasok lenni, személyre 
szabott tanácsadást szeretnének.

C. Fizessen kevesebbet lakásbiztosítása után!
Azoknak, akik: legértékesebb vagyona a ház vagy a lakás, 
már régen váltottak; számtalan kiegészítő biztosítás közül 
válogatnának, egyáltalán nem váltottak még; káruk volt, de 
szinte semmit vagy keveset fizetett a biztosító.

Ruhaválogatás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ mun-

katársai 2016. november 14-én és november 15-én (hét-
fő, kedd) 8 órától ingyenes ruhaválogatást szerveznek. 
Helyszín: Sárvár, Nádasdy u. 26. Érdeklődni: 95/326-011, 
95/320-148. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Belépődíj: 1000,- Ft http://www.azk.hu

2016. november 11. (pé), 20:30

SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR
PINCEKLUB

THE BEANSA GÁTNÁL

DOPE CALYPSO

A koncertek megvalósulását az NKA Zenei Kollégiuma támogatja.
A koncertek szerepelnek a Cseh Tamás Program által támogatott évad műsorában.

2016_AZK_november11.indd   1 11/2/16   3:17:24 PM
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Onyx Garden 9600 Sárvár, Rákóczi u. 32
Asztalfoglalás: 06203602428, 06203607642 • etterem@onyxgarden.hu • www.onyxsarvar.hu

Ajánlatunk:
Libatepertő, libamáj, liba rilette, 
ropogós focaccia, saláta 1990 Ft

Liba esszencia, libamáj galuskával, 
roppanós zöldségekkel 990 Ft

Libatál 2 személyre: libacomb, libamáj, libamell, 
hagymás törtburgonya, almás párolt káposzta 

6490 Ft
Konfi tált libacomb burgonyapürével, 

pincés meggyel, almás párolt káposztával
1 db: 2290 Ft 2 db: 3390 Ft

Rozé libamell juhtúrós polentával, 
vörösboros körtével, zellerpürével 2390 Ft

Onyx Garden Lúdláb tortája 990 Ft
Lelovits Tamás Villányi Portugieser 2016  

2990 Ft

Márton napi libaságok 
az Onyx Garden Étteremben!

2016. 11. 11. - 2016. 11. 13.

Márton nap alkalmából libából készült ételekkel várjuk kedves Vendégeinket!
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A Sárvári Csicsergő Óvodában 
október 14-én a méheké és 
a mézé volt a főszerep. Erős 
György méhész egy méhészfe-
leséggel, Inokainé Vincze Tí-
meával együtt tartott méhészeti 
előadást a gyerekeknek.  

A kicsik végigkövethették, 
hogyan lesz a növényi nektárból 
méz, megnézhették, hogy milyen 
egy méhkas, hogy hova gyűjtik 
össze a mézet a méhészek, illetve 
megismerkedhettek a méhészek 
munkájával, azzal a folyamattal, 
amíg a kaptárokból az üvegekbe 
kerül a méz. A gyerekek a mé-

hészek védőruháját is magukra 
ölthették. 

Természetesen az előadá-
sokból nem maradt ki a méz 
jótékony hatása sem, amelyet 
hosszasan sorolhatnánk. Nagy 
az energiatartalma, de köny-
nyen emészthető, fertőtlenítő, 
tisztító hatású, nyugtat, tonizál, 
csökkenti a fájdalmat, enyhíti a 
gyomor- és a kiválasztószervi 
panaszokat, csökkenti a megfá-
zás tüneteit (torokjáfás, köhögés, 
láz), és segíti a szervezetet a 
méregtelenítésben. Mindezek 
mellett a méz megőrzi az eredeti 
növény gyógyhatásait is.   

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság Országos Baleset-
megelőzési Bizottsága az idei 
tanévben is meghirdette a 
„SuliMoped” programot. A 
Vas megyében immár negyedik 
alkalommal megvalósuló kép-
zés keretében a 14. életévüket 
betöltött fiatalok ingyenesen 
szerezhetnek segédmotoroske-
rékpár-vezetői engedélyt. 

Október 24-én a Sárvári Ná-
dasdy Tamás Általános Iskolában 
gyűltek össze azok a 14. életévüket 

betöltött sárvári diákok, akik az 
Országos Rendőr-főkapitányság 
által meghirdetett „SuliMoped” 
programban szeretnék a segéd-
motorkerékpár-vezetői engedélyt 
megszerezni. Az ingyenes tan-
folyammal a hátrányos helyzetű 
és/vagy kiemelkedő tanulmányi 
eredménnyel rendelkező általános 
iskolásokat célozták meg. A ren-
dezvény ünnepélyes megnyitója 
után a diákok elméleti, majd gya-
korlati tudásukról adtak számot. 

Fekete Géza rendőr alezredes-
től, a Sárvári Rendőrkapitányság 

vezetőjétől megtudtuk, hogy 
33-an jelentkeztek az ingyenes 
képzésre, amelyet idén 15 főnek 
tudnak biztosítani. A program-
ban most a Szent lászló Katoli-
kus Általános Iskola és a Sárvári 
Nádasdy Tamás Általános Iskola 
diákjai vesznek részt városunk-
ban. Ez utóbbi intézményben 
már harmadik éve zajlik a „Suli-
Moped” program.

Az ingyenes kismotor jogosít-
vány megszerzésével kettős célja 
van a rendőrségnek. Egyrészt 
az ingyenesség nagy segítség a 

családoknak, hiszen egy ilyen 
jogosítvány megszerzése kö-
rülbelül 70 ezer forintba kerül. 
Másrészt a tanfolyam alatt elsa-
játított tudást nemcsak a moped, 
hanem a gyalogos és kerékpáros 
közlekedéskor is hasznosítani 
tudják a gyerekek. 

A 33 tanuló az írásbeli KRESZ-
teszt után kerékpáros tudásáról 
adott számot. A programnak 
köszönhetően közülük 15-en 
később kismotorra cserélhetik 
majd a kerékpárjukat.

-tsz-

Elindult a „SuliMoped” program

Október 22-én, szombaton dél-
után a Vas Megyei Kerékpáros 
Szövetséggel közösen Szombat-
helyről induló kerékpártúrát szer-
vezett a Sárvári Kerékpár Egylet.

 Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kitörésének em-
lékére a nyugati határszakaszon 
46 km-t tekertünk. Utunk során 
meglátogattuk a felsőcsatári 
Vasfüggöny Múzeumot is. A 
tulajdonos, Goják Sándortól 
megtudtuk, hogy az 1956-os 
eseményeket követő napokban 
– a taposóakna-mentes időszak-
ban – megközelítőleg 300 ezer 
magyar, üldözött honfitársunk 
kényszerült elhagyni hazánkat a 
zöldhatáron. Az áldozatok em-
lékére koszorút is elhelyeztünk 
a kápolnában. A kerékpáros 

kirándulással a forradalom már-
tírjaira is emlékeztünk.

Az időjárás kegyes volt hozzánk. 
Csodálatos napsütésben és az ősz 
színes köntösébe öltözött alpok-

aljai tájon, páratlan természeti 
környezetben, remek csapattal 
kerekeztünk. A Sárvári Kerékpár 
Egyletet kilencen képviseltük, 
szombathelyi, körmendi, kőszegi 

és nemesrempehollósi bringás 
barátainkkal igazi Vas megyei 
„kerekes” közösséget alkottunk.     

Wawrzsák Zsolt
elnök

Történelmi kerékpáros emléktúra a Vas-hegyre

Egy kis „méhész” mellett Erős György méhész tart előadást

Mézről és méhekről az óvodában
Vas megyei kerékpárosok a Vasfüggöny Múzeumnál (Fotó: Németh László)
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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 17-én és 24-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. november 11. és november 26. 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. november 7.  

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

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.

Mindennapi életünk során aka-
ratlanul is belebotlunk az egyre 
szélesebb körben terjedő otthoni 
illegális hulladékégetésbe. A 
falvakban, kis- és nagyvárosok 
kertvárosi részein sétálva az 
égett műanyag édeskés, orrfa-
csaró bűzét viszi szét a szél, mely 
különösen a fűtési időszakban 
jellemző, de a lomtalanítások 
napjaiban szintén megfigyelhető 
jelenség. Van, aki a lakását fűti a 
hulladékkal (műanyagot, gumit 
és műszálas ruhákat, cipőket, 

festett/műgyantával ragasztott, 
műanyaggal bevont fát éget) tu-
datlanságból vagy nemtörődöm-
ségből, de vannak bűnözők is, 
akik kábelek szigetelését égetik 
le. Minden esetben rendkívül 
mérgező vegyületeket juttatnak 
a levegőbe, rombolva ezzel a 
felnőttek és gyermekek egészsé-
gét, testi épségét. Halálesetek is 
előfordultak hazánkban ennek 
következtében, a műanyagége-
tésnek a kályhából a lakótérbe 
jutó füstje okozta már több ember 
halálát. A háztartási hulladékok, 
műanyag tárgyak égésekor olyan 
erősen mérgező anyagok szaba-
dulnak fel, amit az első világhá-
borúban harci gázként vetettek 
be, például a foszgén vagy a 
vinil-klorid, dioxinok, cianidok. 
A mérgező égéstermék porként 
is lerakódik a környezetben a 
talajra, a növényekre, és így a 
táplálékláncba is bejut.

A következmények lehetnek: 
daganatos megbetegedések, 
magzatkárosodás, máj- és ve-
sekárosodás, májrák, légzési 
elégtelenség, tüdőbetegségek, 

impotencia, vérsejt-károsodás, 
idegrendszeri károsodás, halál.

A jogszabályok tiltják és ke-
ményen szankcionálják ezt a 
tevékenységet. A levegő védel-
méről szóló 306/2010. (XII. 
23.) kormányrendelet alapján 
100.000 Ft vagy 300.000 Ft 
bírságot is kiszabhat a járási hi-
vatal, a bíróság pedig a büntető 
törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény alapján akár 5 év 
letöltendő szabadságvesztésre is 
ítélheti az elkövetőt. 

Sárvár gyógyhely, a levegőmi-
nőség romlása a város hosszú 
távú fejlesztési érdekeit és ezzel 
mindannyiunk érdekeit is ve-
szélyezteti.

Mit tehetünk, ha valaki a kör-
nyezetünkben éget hulladékot? 

Fel kell hívni a figyelmét, 
hogy ne tegye, tájékoztatni kell 
ennek veszélyeiről, mely rá és 
családjára, környezetére nézve 
egyaránt fennáll.

Fordulhatunk bejelentéssel az 
első fokon eljáró levegőtiszta-
ság-védelmi hatósághoz, a járási 
hivatalhoz, amely köteles eljá-
rást indítani bejelentés esetén, 
súlyosabb esetben rendőrség is 
eljárhat a Btk. 281/A. §-a alapján.

A veszély tudatosításának 
segítségével családi, baráti, 
munkatársi és ismerősi körben 
visszaszorítható ez a fajta visel-
kedésmód.

Készült: a Levegő Munkacso-
port „Méreggel a didergés ellen?” 
című kiadványának felhaszná-
lásával.                       

Vas Megyei Kormányhivatal 
Sárvári Járási Hivatal

Méreggel körülvéve 
novembertől márciusigHírek Hétkor közéleti magazinműsor

November 12., 19. és 26. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
November 11., 18. és 25. (péntek) 19.00 
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 18. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Testületi ülés
November 24. (csütörtök) 16.00/élő
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NB III-as labdarúgócsapa-
tunk az edzőváltást követően 
– Takács Gábort Kovács László 
váltotta a vezetőedző posztján, 
a negyedik forduló után – pont-
gyűjtögetésbe kezdett, és így öt 
mérkőzéssel az első felvonás 
vége előtt, egy győzelemmel, 
négy döntetlennel és nyolc ve-
reséggel a tizennyolc fős tabella 
tizenhatodik helyén áll. 

Az egykori zalaegerszegi lab-
darúgóval a kispadon a Sárvár 
FC egy győzelmet aratott – ide-
genben a Komárom ellen – és 
négy döntetlen mellett négy 
vereséget szenvedett, ami 25%-
os teljesítményt jelent.

 Az eddig lejátszott mérkőzé-
seket tekintve világosan látszik, 
hogy a Sárvárra a szervezett 
védekezés jellemző, általában 
öt védővel állt fel a csapat. A 
Kovács lászlóval eddig lejátszott 
9 mérkőzésen mindössze 11 gólt 
kaptunk, ám ebből ötöt mindjárt 
az edzőcserét követő első mér-
kőzésen, a listavezető Érd ellen. 
Ha ezt nem számítjuk, akkor a 
legutóbbi nyolc meccs kapott 
gólátlaga: 0,875, azaz kiváló. 
Sajnos ehhez mindössze – csak 

ezt a nyolcmeccses szakaszt 
figyelembe véve – 4 rúgott gól 
járul, ami 0,5-es átlag, ez viszont 
katasztrofálisan gyenge. 

A Sárvár FC-nél kevesebb 
gólt senki sem szerzett eddig, az 
utolsó helyezett Veszprémnek 

van a mieinkkel megegyezően 
öt találata. A sárvári csapat házi 
góllövő listáján nincs kétgólos já-
tékos, öten szereztek 1-1 találatot. 
A statisztika a lapzártánk után 
lejátszott Ajka mérkőzés eredmé-
nyét nem vette figyelembe.

 A taktika tehát mindaddig 
működött – legalább egy pontra 
jók voltunk –, amíg nem kap-

tunk gólt. Sajnos azonban a gól-
szerzéssel mi hadilábon álltunk, 
ha az ellenfél vezetést szerzett, 
arra az esetek nagy részében nem 
tudtunk válaszolni, még akkor 
sem, ha egyébként a ziccereink 
megvoltak. Három alkalommal 

szenvedtünk balszerencsésnek 
mondható egygólos vereséget 
úgy – III. Kerület és Diósd ide-
genben, Puskás Akadémia II. 
itthon –, hogy tulajdonképpen 
mi játszottunk fölényben, sőt a 
helyzeteink is megvoltak, ám a 
védelem egyetlen(!) megingását 
vereséget jelentő góllal büntette 
az ellenfél. 

Azt Kovács edző is elmondta, 
hogy sajnos támadásban sokat 
kell még fejlődni, itt az egyéni 
képességek és a meccsrutin 
nagyon sokat számít, mivel a 
pillanat tört része alatt kellene 
helyes döntést hozni. (lásd 
Kenesei Krisztián ellenünk lőtt 
utolsó perces találata!)

Az őszi szezonból még hát-
ralevő mérkőzéseken, plusz a 
tavaszról előrehozott, Csepel 
elleni meccsen meg kell próbál-
ni minél több pontot gyűjteni, 
ebben az esetben a Sárvár FC 
nem szakad le nagyon a még 
bennmaradást jelentő helyektől 
– e sorok írásakor gyakorlatilag 
nyolc pont választja el a 13. 
és hat a 14. helyezéstől, ami 
nem tűnik behozhatatlannak. 
Ehhez persze a téli szünetben 
– elsősorban a támadó szekci-
óban – meg kellene erősíteni a 
keretet! A jelenlegi kiírás szerint 
ugyanis a bajnokság végén az 
NB III 14-18. helyezett csapa-
tai, valamint a három csoport 
legrosszabb teljesítményt nyújtó 
13. helyezettje esik ki. Nos, gon-
dolom, hogy ezek között nem 
szeretnénk ott lenni!

-Csonkalaci-

Öt bajnoki mérkőzésen van 
túl az őszi szezonból a Sárvár-
fürdő Kinizsi. A mérleg nem 
túl imponáló, hiszen egy győ-
zelem mellett négy vereséget 
tudhat be Rozmán Gergő edző 
csapata, amelyik így 2 ponttal, 
127 lőtt és 125 kapott góllal a 
12 fős tabella 9. helyén áll, ami 
20%-os teljesítményt jelent. 

– A csapat nagyon nehéz szé-
riát tudott le, hiszen 3 idegen-
beli mérkőzés mellett – Győri 
ETO III., Győri SZESE, Veszp-
rémi Egyetemi SC – kétszer 
játszott hazai pályán. Itthon 
a veretlen listavezető, tavaly 
még NB I/B-s volt válogatott 
kapussal felálló Győri VKlSE 
ellen szenzációs hangulatú, vé-
gig szoros mérkőzésen maradt 
alul, míg a sereghajtó Tapolcát 
végig meggyőző játékkal verte 
37–15-re.

Sajnos a felnőttek játékoske-
rete nagyon szűkös, a nyárra 
tervezett erősítések az utolsó 

pillanatokban, különböző ma-
gánéleti okok miatt elmarad-
tak. Ennek ellenére a Kinizsi, 
az igazi csapatteljesítménynek 
köszönhetően, eddig minden 

mérkőzésén helyt állt. A lányok 
egyetlen összecsapáson sem 
játszottak alárendelt szerepet, 

az utolsó másodpercekig kiéle-
zett meccseket szurkolhattak 
végig a nézők. Sajnos azonban 
eddig egyetlen alkalommal sem 
tudott teljes létszámban megje-

lenni a felnőtt keret – értékelt 
Rozmán Gergő edző.

– Az önkormányzatnak és a 
támogatóknak köszönhetően 
az anyagi háttér is biztosított, 
a felkészülés és versenyeztetés 
zavartalan, az amatőr szint-
hez képest megfelelő hátteret 
tud biztosítani a különböző 
korosztályos csapatoknak is 
a szakosztály vezetése – tette 
hozzá Csonka lászló szakosz-
tályvezető.

 A Sárvárfürdő Kinizsi NB 
II-es női kézilabdázói a követ-
kező hetekben komoly megyei 
rangadók elé néznek. lapzártánk 
után, november 5-én a Szombat-
helyi KKA II. ellen játszottak, 
majd 12-én, szombaton 17 órától 
a Celldömölköt fogadják a Ná-
dasdy iskola tornacsarnokában. 
A csapat várja a szurkolókat, a 
belépés ingyenes!

-senior-

Elkerült az utolsó helyről a Sárvár FC

Az őszi szezon félidejénél járnak NB II-es kézilabdázóink

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapata a tabella 9. helyén áll

A Sárvár FC első gólja a szezonban, amit Kaposvár ellen lőtt
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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

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

ÚJ NYITVATARTÁS! 

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-21.00

vasárnap 6.00-20.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Áraink november 27-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

33. éve az Önök szolgálatában

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

Hagyományainkhoz híven 2016.11. 08-tól, keddtől 
ismételten megújult választékkal, 

új őszi-téli étlappal kedveskedünk vendégeinknek!  

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ A VÁRKAPU VENDÉGLŐBEN!
Tartsa nálunk baráti vagy 

céges rendezvényeit!
Élőzenét és kedvezményes menüsorokat biztosítunk!

Foglaljon már most asztalt!

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon már most nálunk asztalt 

az élőzenés szilveszteri programunkra!
Zenél: LACKÓ!

Előfoglalási kedvezmény!!!

MÁRTON-NAPI LIBAÉTKEK 
A VÁRKAPU VENDÉGLŐBEN!

November 11-től, péntektől próbálja ki Márton-napi 
libából és libával készült ételeinket, 

amelyeket ÚJBORKÓSTOLÓVAL koronázunk meg!

 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%


