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Elkészült az ország 
első Fenntartható 
Energia és Klíma 
Akcióterve
Az Energiaklub készítette el 
Magyarországon az első Fenn-
tartható Energia és Klíma Ak-
ciótervet, melyet Sárvár képvi-
selő-testülete már el is fogadott. 

A már ismerős SEAP (Fenn-
tartható Energia Akcióterv) 
módszertanát a Polgármesterek 
Szövetsége 2016-ban újította meg, 
így immár az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás legfontosabb 
helyi kérdéseivel is foglalkoznia 
kell a települési akcióterveknek. 
Sőt, az üvegházgáz-kibocsátást 
is igen ambiciózus mértékben, 
legalább 40%-kal kell csökken-
tenie a településeknek 2030-ig. 
Magyarországon Sárvár elsőként 
vállalta fel önként ezeknek a gran-
diózus céloknak a megvalósítását, 
a konkrét akciók meghatározásá-
hoz pedig az Energiaklub szakér-
tői voltak segítségükre.

Folytatás a 11. oldalon

Sárvár az ország második legjobb fürdője  
Az Év Fürdője közönségszavazást idén is a termalfurdo.hu 

szervezte a Magyar Fürdőszövetség szakmai támogatásával. A 
versenyben közel 200 hazai fürdő mérettette meg magát. Az Év 
Fürdője szavazáson a Sárvárfürdő a 2. helyen végzett. Sárvárt csu-
pán Hajdúszoboszló előzte meg, a többi nagyhírű magyar fürdőt 
mind maga mögé utasította a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő a 
fürdővendégek voksai alapján. Vancsura Miklós, a Sárvárfürdő 
igazgatója elmondta, hogy a sikerhez a folyamatos fejlesztések, 
a minőség és a jó ár-érték arányú szolgáltatás is hozzájárultak.

Véget ért az „Örökítsd meg Sárvárt!” játék 
Három sárvári szálloda szolgáltatásait próbálhatták ki és közel 

húsz helyi programon vehettek részt az „Örökítsd meg Sárvárt!” 
játék nyertes családjának a tagjai. Az, hogy ez megvalósulhatott, 
a sárvári turisztikai szolgáltatók egyedülálló összefogásának 
köszönhető. A Sárvár Tourist és TDM Nonprofit Kft. júniusban 
hirdetett egy játékot, amire olyan videóval lehetett nevezni, ami-
ben a résztvevőknek azt kellett elmondaniuk, mit próbálnának ki 
Sárváron. Ehhez ötleteket a Sárvár.hu oldalon találtak. 

Folytatás a 10. oldalon

Átadási ünnepség a Nádasdyban

A kis elsősök és mögöttük a megye, a város és az iskola vezetősége – középen Ágh Péter országgyűlési képviselő 
– a tornacsarnok öltözőrendszerének avatási ünnepségén

Tartalomból:
Kínai delegáció  ........................  4. 
Fotópályázat  ......................... 6-7.
Templomok éjszakája  .............  9.
Íjász nap  .................................  13.

Befejező szakaszához ér-
kezett a Sárvári Nádasdy 
Tamás Általános Iskola épü-
letének felújítása. A torna-
csarnok öltözőrendszerének 
korszerűsítése 120 millió 
forintból valósulhatott meg. 
Az ünnepélyes átadásra au-
gusztus 31-én, a tanévnyitó 
ünnepséggel egy időben 
került sor. 

A Nádasdy Tamás Általá-
nos Iskola épületegyüttese több 
ütemben, mintegy 422 millió 
forintból újulhatott meg az el-
múlt években. A modernizálás 
a tornacsarnok padozatának 
cseréjével vette kezdetét, melyet 
2011-ben a főépület teljes körű 
felújítása követett. A beruházás-
sal többek között az épület hőszi-
getelésére, a fűtéskorszerűsítésre, 

valamint a nyílászárók cseréjére 
is sor került.

Az épületenergetikai munkálatok 
2015-ben a tornacsarnok korszerű-
sítésével folytatódtak, idén nyáron 
pedig egy újabb vágy valósulhatott 
meg. A tornacsarnok öltözőrend-
szerének modernizálásával az is-
kola a 21. század követelményeinek 
megfelelő infrastruktúrával várja a 
diákokat. Folytatás a 3. oldalon
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 

Az építési-bontási hulladékot 
(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2017. évben minden 
hónap utolsó péntekén, SZEP-
TEMBER HÓNAPBAN SZEP-
TEMBER 29-ÉN, PÉNTEKEN 
12.00 órától 18.00 óráig a Kemény 
István u. 1. szám előtt (Lafuma 
után) elhelyezett konténerekhez 
maga elszállíthatja, és ott 1 m3/
háztartás/év mennyiségben díj-
mentesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍ-
TÁS:

A lakosság a házhoz menő lom-
talanítást a bejelentést követő 10 
munkanapon belül, a Közszolgál-
tatóval előre egyeztetett napon, 
évente egy alkalommal, maximum 
2 m3 mennyiségben díjmentesen 
veheti igénybe. Az igénybejelentés 
során szükséges megadni a lomhul-
ladék várható mennyiségét, a 2 m3 
feletti lomhulladék csak a díjköteles 
lomtalanítás díjának megfizetése 

mellett szállítható el. A ki nem 
használt lomtalanítási alkalom a 
következő évre nem vihető át. A 
házhoz menő díjmentes lomtala-
nítás július és augusztus hónapok 
kivételével egész évben igénybe 
vehető, kivéve a vis maiort, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben.

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebomló 
díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár 
családi házas ingatlanainál. A 
gyűjtés igénybevételéhez szükséges 
60 literes előnyomott gyűjtőzsák 
társaságunk ügyfélszolgálatán 21 
db/háztartás/év mennyiségben 
féléves bontásban vehető át, felté-
ve, hogy az ingatlanhasználónak 
tartozása nem áll fenn, vagy azt 
igényléskor megfizeti. A kertvá-
rosi városrészben már kihelyezett 
biokukák továbbra is használatban 
maradnak, aki biokukával rendel-
kezik díjmentes gyűjtőzsák igény-
bevételére nem jogosult.

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-
RADOZÁSUKAT NAGYON KÖ-
SZÖNJÜK.

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 
2017. szeptember-október
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2017 januárjától kezdődően 
216 Vas megyei települést érin-
tő változás indult el. A kom-
munális és a szelektív hulladék 
kezelésére az STKH Sopron és 
Térsége Nonprofit Kft.-t jelölte 
ki fővállalkozóként az NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. A terület nagysága miatt az 
STKH jelenleg, alvállalkozók be-
vonásával végzi a közszolgáltatási 
feladatok ellátását. Hírlevelünk-
ben információkkal, gyakorlati 
tudnivalókkal adunk segítséget 
a Vas megyében is megvalósuló 
korszerű rendszerhez való kap-
csolódás megkönnyítésére.

Egyes településeken tapasztal-
hatták Ügyfeleink, hogy áttértünk 
a heti rendszerességű hulla-
dékgyűjtésre. Ezzel a 16/2002. 
(IV.10.) EüM rendelet előírása 
szerint járunk el. A járatrend 
megváltoztatása nem hozza ma-
gával a közszolgáltatási díj változ-
tatását. Bizonyos településeken 
– az átszervezés miatt – a gyűjtési 
nap is változott. Előfordulhat, 
hogy az ürítés eddig megszokott 
időpontja is módosult vagy a 
véglegesítés során módosul, ezért 
kérjük Ügyfeleinket, mindenkép-
pen vegyék figyelembe, hogy a 
kukák kihúzását reggel 6 óra előtt 
kell megtenniük.

A csomagolási hulladék szelek-
tív gyűjtési rendszerében egyre 
több településen valósul meg a 
házhoz menő gyűjtés, melyhez a 
gyűjtőzsákokat a hulladékkezelést 
végző szolgáltató biztosítja. Az 
üveghulladék gyűjtése továbbra 
is az ún. szelektív szigeteken 
valósul meg.

Zöldudvarok (hulladékudva-
rok) működtetését kezdte meg 
cégünk Vas megyében: Bük, 
Körmend, Pankasz, Rábahíd-
vég, Répcelak, Szombathely, 
Szentgotthárd településeken. A 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társuláshoz tartozó 
127 település lakossága szállíthat 
be a háztartásban felhalmozó-
dott, szétválogatott hulladékot. 
A tagok listája elérhető a www.
westhull.hu oldalon.

Célunk, hogy a működési kri-
tériumok teljesülése esetén a 
lehető legrövidebb időn belül 
fogadni tudjuk a lakosság részéről 
a hulladékot.

Az ügyfélszolgálati rendszer az 
egész Vas megye területén meg-
valósuló egységes működés felé 
mozdul. Az NHKV négy, azonos 
eszközrendszerrel felszerelt iroda 
működését írja elő: Szombathe-
lyen, Sárváron, Körmenden és 
Szentgotthárdon. A személyes 

ügyintézés továbbra is ezekben 
az irodákban fog folyni.

Változás a szerződéskötés 
adminisztrációjában van: szer-
ződéskötéssel kapcsolatos kérdé-
sekben az STKH központi Ügy-
félszolgálati Irodája jár el. Tehát 
új szerződéskötés, tulajdonos-
váltás, edényméret-módosítás 
esetén az írásbeli – levélben vagy 
e-mailben – értesítési cím: 9401 
Sopron, Pf. 101., vagy ugyfelszol-
galat@stkh.hu. Szabályozásunk 
szerint, Ügyfeleinkre 15 napon 
belüli bejelentési kötelezettség 
vonatkozik. A bejelentett válto-
zásokat minden hónap 1-jétől 
vagy 15-étől tudjuk rendszerbe 
állítani. 

A törvényi előírások szerint, 
a zöldudvarok 20 km-es kör-
nyezetében a lakosság számára 
biztosítva van a lomhulladék 
elhelyezése. Azonban a települési 
önkormányzat megkeresése alap-
ján a szolgáltató végezhet „hagyo-
mányos” lomtalanítást, ebben az 
esetben az ügyfél-tájékoztatást az 
önkormányzat végzi.

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díj beszedésére 
kizárólag az NHKV jogosult. 
Számlainformáció a közszolgál-
tatótól továbbra is kérhető. Rész-
letfizetési kérelemért az NHKV 
ügyfélszolgálatához lehet for-

dulni. 1300 Budapest, Pf. 333., 
ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Saját tulajdonú kuka beszerzése 
esetén fontos tudnivaló, hogy a 
törvény szerint a közszolgáltatást 
igénybe vevő ingatlanhasználónak 
olyan ürítésre alkalmas edényt kell 
biztosítania, ami a szolgáltatást 
végző járművek ürítő szerkeze-
téhez illeszkedik. Beszerzésnél 
javasoljuk a jó minőségű kuka 
választását, mert anyag-élettar-
tamban és kialakításában ez bizto-
sítja a hosszú távú elégedettséget. 
Az edénytörést az ürítést végző 
alvállalkozónak kell bejelenteni.  

Lakatlansági bejelentés csak 
valóban nem lakott ingatlan 
esetében tehető legkevesebb 1 
hónapra, legfeljebb 1 év időtar-
tamra. Az 1 év leteltét követően, 
fogyasztást nem mutató, más 
közüzemi szolgáltató által kiál-
lított éves elszámoló számlával 
(áram, víz) igazolható az ingatlan 
lakatlansága. Igény esetén további 
1 évre meghosszabbítható a lakat-
lansági bejegyzés.

Üdülőhelyi ingatlanok ese-
tében a teljes közszolgáltatási 
paletta igénybe vehető a hulladék-
gazdálkodási díj legalább 50%-os 
megfizetésével. A kommunális 
hulladékgyűjtési járatok rend-
szeresen április 1-től szeptember 
30-áig állnak rendelkezésre.

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hírlevele
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Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2017. szeptember 19-én (ked-

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Szeptemberi ülés
 A sárvári képviselő-testület szeptember 28-án, csütörtökön 
16 órakor tartja soros ülését.  

Beszámoló hangzik el a Sárvári Gyógyfürdő Kft. 2017. I. 
félévi pénzügyi helyzetéről, az önkormányzat 2017. I. félévi 
költségvetési gazdálkodásáról. Módosítják az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet. A 
Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár 
alapításával összefüggő döntéseket is meghozzák.

A Nádasdy iskola tanévnyitó 
ünnepsége után foglalta ösz-
sze azokat az intézkedéseket 
Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő, amelyekkel a tanév-
kezdést szeretné a kormány 
megkönnyíteni.

– A polgári kormányzás óta 
igyekszünk minden eszközzel 
segíteni a családokat, hogy mi-
nél kisebb teherrel járjon az is-
kolakezdés. Ez most is így van. 
Soha annyi gyermek nem jutott 
még ingyenes tankönyvhöz és 

gyermekétkeztetéshez, mint 
ebben a tanévben fog. Minden 
eddiginél több, már több mint 
1 millió gyermek kap ingyen 
tankönyvet.  Jövőre 79 milliárd 
forintot fordítunk gyermekét-
keztetésre, ez a rendszerváltás 
óta a legnagyobb összeg és 
csaknem háromszorosa a 2010 
előttinek. Közel 50 településen 
zajlanak iskolafejlesztési prog-
ramok: tantermek, tanuszodák, 
tornatermek és komplett isko-
lák épülnek országszerte, így 
az én választókerületemben is. 

Egy másik fontos segítség a 
szülőknek, hogy 2018-tól az 
első nyelvvizsgát az állam állja 
a vizsgázóknak. A pedagógu-
sok számára a rendszerváltás 
óta a legnagyobb béremelési 
programot hajtjuk végre, 2013 
és 2017 között átlagosan 50%-
kal emelkednek a pedagógus 
bérek. Most szeptembertől 
átlagosan újabb 3,5%-kal nő-
nek a bérek.  

Minden szükséges eszközt 
ig yekszünk megteremte-
ni ahhoz, hogy a magyar 

gyermekek jobb oktatásban 
részesüljenek és jobb körül-
mények között tanuljanak. A 
kormány 2010 óta folyama-
tosan pótolja az oktatásba 
az előző kormányok által 
korábban elvett pénzeket. 
2018-ban 117 milliárd fo-
rintot fordítunk oktatásra, 
ami 572 milliárd forinttal 
több, mint a baloldal által 
utoljára benyújtott, 2010-es 
költségvetésben – sorolta a 
kormányzati intézkedéseket 
Ágh Péter.

Folytatás az 1. oldalról
Ünneplőbe öltözött kiselsősök 

várakoztak a Nádasdy Tamás 
Általános Iskola tornacsarnoká-
ban, hogy előadásukkal mosolyt 
csalhassanak az ünneplő tömeg 
arcára. A tanévnyitó ezúttal nem 
csak nekik hozott újdonságot, a 
diákok és szüleik most először 
tekinthették meg a tornacsarnok 
felújított öltözőblokkját.

A Nádasdy Tamás Általános 
Iskola 43. tanévét Lakat Attila 
igazgató nyitotta meg. Ünnepi 
beszédében kiemelte, az iskola 
önmagában csak egy üres épület, 
melyet a gyermekek töltenek 
meg élettel.

Korántsem mindegy azonban, 
hogy milyen körülmények kö-
zött tudják fogadni a diákokat 
az oktatási intézmények. A Ná-
dasdy Tamás Általános Iskola 
ebből a szempontból jelentős 
előrelépést tett az utóbbi évek-
ben. Az eredmények nem csak 
látványosak, hanem számokban 
is kimutathatók. – A korábbi 
beruházásoknak köszönhetően 
2016-ban 50%-kal kevesebb 

távhő energiát fogyasztott az 
épületegyüttes, mint az előző 
években – hangsúlyozta Lakat 
Attila intézményvezető.

A mostani fejlesztéssel a tor-
nacsarnok felújítása is teljessé 

vált. A beruházás keretében a 
csarnokban modern lámpa-
testek kerültek felszerelésre; a 
kiszolgálóhelyiségek, folyosók 
és az öltözők új burkolatot kap-
tak; minden fűtés-, vízvezeték, 

szennyvízcső kicserélésre került; 
valamint modern biztonsági be-
rendezésekkel látták el az iskolát. 

A felújítás nagyrészt a sportcél-
ra felajánlható társasági adóból, 
a TAO-támogatásból került 

finanszírozásra. A beruházás 
Sárvár Város Önkormányza-
tának támogatása mellett, a 
Sárvári Kinizsi Sportegyesület 
Kézilabda Szakosztályának, he-
lyi vállalkozók, és szponzorok 

összefogásának eredményeként 
jöhetett létre, melyért Lakat At-
tila külön köszönetet mondott 
avatóbeszédében. 

Kondora István polgármester 
kiemelte, bár az iskolákat nem az 
önkormányzat üzemelteti, a vá-
ros vezetése továbbra is érdekelt 
sikeres működésükben. Ennek 
oka – azon túl, hogy a vagyontár-
gyak továbbra is a város tulajdo-
nában vannak – elsősorban az, 
hogy a mi gyermekeink járnak 
ezekbe az intézményekbe.

– Nagyon komoly munka 
kezdődött el annak érdekében, 
hogy Sárváron minden egyes 
oktatási intézmény megfelelő 
színvonalú szolgáltatást tudjon 
nyújtani – szólt Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő. Hangsú-
lyozta, az iskolák a gyermekek 
második otthonaként szolgál-
nak, ezért nagyon fontos hogy 
az intézmények felújításra ke-
rüljenek. Ehhez kapcsolódóan 
bejelentette, a Sárvári Tanke-
rület hamarosan újabb jelentős 
támogatáshoz jut.

Czupor Szilvia

Újabb beruházással vált teljessé a Nádasdy iskola modernizálása
A tornacsarnok öltözőrendszerének ünnepélyes átadására a tanévnyitó ünnepséggel egy időben került sor

Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz

Közös öröm – Ágh Péter a tornacsarnok öltözőrendszerének avatása után a nem-
zeti szalag egy darabját nyújtja át Molnár Miklósnénak, az 1.c osztály tanítójának
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Jelentkezés:
Balogh István

vadászati szakértőnél
+3670/702-5506

Web: effpont.hu/vadaszkepzes
E-mail: foldesurkft@gmailcom

Vadásztanfolyam kezdődik 
Sárváron a Nádasdy-várban 

szeptembertől. 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, Rákóczi utcában, a fürdő 
közvetlen közelében épülő 
lakások értékesítése elkezdődött. 
Fektessen értékálló ingatlanba 
visszabérlési lehetőséggel, 
üzemeltetési szolgáltatással.

A Fidesz vasi országgyűlési 
képviselői szerint a Jobbik 
vasi vezetői jobban tennék, 
ha bocsánatot kérnének a 
Vona Gábor által megsértett 
nyugdíjasoktól, így véli ezt 
Ágh Péter, térségünk országy-
gyűlési képviselője is.

– Vona Gábor, a Jobbik el-
nöke tűrhetetlen és elfogad-
hatatlan stílusban sértegette 
az időskorú embereket. Egy 
Facebookon tett bejegyzésével 
sikerült hárommillió időskorút 
megsértenie, és az önbecsülé-
sükbe gázolnia. Vona Gábor 

azt mondta például a magyar 
nyugdíjasok egy jelentős 
részéről, hogy a „szájukból 
a szennyvíz folyik”, a „szeme-
ikben gyűlölet lobog” – húzta 
alá Ágh Péter, aki hozzátette, 
Vona Gábor elárulta magát, 
megismerhették az emberek, 
hogy a Jobbik elnöke valójá-
ban hogyan gondolkodik a 
nyugdíjasokról. – Ahogy a 
szép korúak többsége, úgy 
a nagyszüleim is végigszen-
vedték a 20. századot, majd 
kemény munkával újraépí-
tették az országot.  Ezért 
is tartom felháborítónak, 

hogy Vona Gábor nem kér 
bocsánatot félresikerült mon-
datai miatt, hanem továbbra 
is magyarázkodik – mondta a 
Fidesz képviselője. Szavai sze-
rint pártszimpátiától függet-
lenül elítélendő, ha valaki egy 
társadalmi csoportot sérteget. 
– A Fidesz és több nyugdíjas 
szervezet felháborodott és 
bocsánatkérésre szólították fel 
az elnököt, aki azonban ennek 
a kérésnek nem tett eleget, 
ezért úgy vélem, a Jobbik vasi 
vezetőinek kellene itt helyben 
megtennie ezt – hangsúlyozta 
Ágh Péter.

A Fidesz vasi képviselői bocsánatkérésre szólítanak fel

Ágh Péter szerint tűrhetetlen és elfogad-
hatatlan stílusban sértegette az időskorú 
embereket Vona Gábor

Magas szintű kínai delegáció 
tárgyalt Sárváron. Vas megye 
kínai Guangxi testvértarto-
mányából érkezett küldöttség 
aktuális megbeszéléseik mellett 
többek közt a sárvári Erdészeti 
Tudományos Intézet tevékeny-
ségével is megismerkedett.

A Guangxi testvértartomány-
ból érkezett Zhang Xiulong 
alelnök vezette küldöttségben 
részt vettek a kínai mezőgazda-
sági minisztérium illetékesei is, 
mert a látogatás egyik témája 
a Sárváron működő Erdészeti 
Tudományos Intézet tevékenysé-
gének a megismerése volt.

A Nádasdy-vár dísztermében 
tartott tárgyaláson dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés 

alelnöke úgy fogalmazott, hogy 
sikeres lehet az egyetemi diák-
csere program és a turizmus 

terén is jó az együttműködés. 
Zhang Xiulong úgy értékelte 
a 2011-ben aláírt partnerségi 

megállapodást, hogy az eltelt 
idő alatt megfelelő mélységig 
megismerték egymást a felek. 

Dr. Kondora Bálint, a Vas 
Megyei Közgyűlés alelnöke is 
előremutatónak nevezte a kínai  
testvérmegyével való együttmű-
ködést. A kínai kapcsolatokra 
más szemszögből kell tekinteni, 
mint a város meglévő és jól mű-
ködő testvérvárosi viszonyrend-
szerére – mondta Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere.

Kínai részről kiemelt figyelmet 
kap a kooperáció, hisz még ritka 
az ilyen kezdeményezés. – Most 
érkezett el a konkrétumok ideje, 
amelyben az agrárium terén 
hosszú távú  gyümölcsöző kap-
csolat jöhet létre –  fogalmazott 
a Guangxi tartomány alelnöke.

Kínai delegáció látogatott Sárvárra

Máhr Tivadar alpolgármester, dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Köz-
gyűlés alelnöke, Dr. Borovics Attila, az ERTI főigazgatója és Takács 
Zoltán múzeumigazgató a kínai küldöttséggel
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A Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) Sárvár településen 
önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételt 
hajt végre 2017. szeptember 
1. és 2018. április 30. közötti 
időszakban. 

A felvétel megnevezése: az 
OECD Felnőttek Képesség- és 
Kompetenciamérési Programja 
(PIAAC). A kikérdezés a 16 és 
65 év közötti felnőtt lakosság 
munkavégzés és hétköznapi 
tevékenységek során használt 

készségeit és kompetenciáit, 
valamint ezek oktatásban és 
foglalkoztatásban való haszno-
sulását egyaránt vizsgálja.

Az adatgyűjtés 250 településen 
zajlik. A mintavétel reprezenta-
tív, a címek kijelölését véletlen-
szerű kiválasztással hajtották 
végre. Az adatgyűjtés során 
a KSH megbízásából a Statek 
Kft. fényképes igazolvánnyal 
rendelkező kérdezői keresik fel 
a válaszadókat.

A mérés kizárólag statisztikai 
célból történik. Az egyedi ada-
tokat bizalmasan kezelik, azok 
mások számára nem hozzáfér-
hetőek. Az adatgyűjtés során 

a statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény, valamint az infor-
mációs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírása-
inak megfelelően járnak el.

A lakosság és az önkormányzat 
részére hétfőtől csütörtökig 8:00 
és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 
14:00 óra között a 06 (80) 200 766 
telefonszámon, vagy a piaac@ksh.
hu e-mail címen adnak további 
felvilágosítást. Az adatgyűjtéssel 
és eredményekkel kapcsolatosan 
a kutatás hazai (https://piaac.
nive.hu/) és nemzetközi hon-
lapja (http://www.oecd.org/site/
piaac/) nyújt tájékoztatást.

Sárvár, Sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)
Tel.: 95/323-547    www.drboda.hu

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos

Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófi a

fogszabályozó szakorvos

A Sárvári Védőnői Szolgálat 
szeptember elsején köszöntötte 
az édesanyákat az anyatejes 
világnap alkalmából. Az ün-
nepségen a jubiláló sárvári 
védőnők elismerésére is sor 
került.

Az anyatejes világnap alkal-
mából évről évre együtt ünne-
pelhetjük azokat az édesanyákat, 
akik anyatejjel táplálják gyerme-
keiket. 

Az idei rendezvényen a jelen-
lévők tanúi lehettek annak az 
ünnepélyes pillanatnak is, mi-
kor két jubiláló sárvári védőnő 
számára Kondora István pol-
gármester és Dr. Wächter Walter 
járási tisztifőorvos átnyújtotta 
Balog Zoltán emberi erőforrá-
sok miniszterének elismerését, 
mellyel a hosszú éveken át ki-

fejtett szakmai tevékenységüket 
jutalmazták.

Süle Ernőné Kovács Éva 50 éve 
szerezte meg védőnői oklevelét, 
melyért arany oklevelet nyújtot-
tak át számára, Szabó Elemérné 

Balogh Emília hat évtizedes 
munkáját gyémánt oklevéllel 
köszönték meg.  

Az Anyatejes Világnap alkal-
mából megrendezett ünnepségen 
Dr. Wächter Walter járási tisztifő-

orvos köszöntötte az édesanyákat, 
beszédében kiemelte az anyatejjel 
való táplálás előnyeit. 

Kondora István polgármester 
hangot adott abbéli örömének, 
hogy egyre több édesapa vesz 
rész a rendezvényen. 

A szoptatás nem csak biológia-
ilag fontos, hiszen az anya-gyer-
mek kapcsolatnak meghatározó 
alapja, hangsúlyozta Dr. Horváth 
Magdolna gyermekorvos.

A védőnők ajándékkal kedves-
kedtek a gyermekeknek, Kondo-
ra István és Dr. Wächter Walter 
egy-egy szál virággal köszöntötte 
az édesanyákat. A rendezvé-
nyen a Sárvári Csicsergő Óvoda 
Bocskai úti részlegének ovisai is 
közreműködtek, majd Gerbert 
Judit Ringató foglalkozása zárta 
a programot.

Czupor Szilvia

Tájékoztatás
A Szent László Katolikus Általános Iskola tájékoztatja Önö-

ket, hogy a kormány támogatásának köszönhetően az iskola 
új épületrésszel és tornacsarnokkal bővül, ezért területén 
szeptember hónaptól kezdődően több hónapon keresztül 
bontási, majd építési munkálatok folynak. 

A Gárdonyi Géza utcában és a Dózsa György utcában 
élőknek-közlekedőknek számítaniuk kell a zajszint megemel-
kedésére, a teherforgalom megnövekedésére. 

A munka időtartama alatt minden érintett megértését, 
türelmét kéri és köszöni:

A Szent László Katolikus Általános Iskola Közössége

Lakossági adatfelvétel Sárváron

Anyatejjel a gyermekek egészségéért

A rendezvényen a Sárvári Csicsergő Óvoda Bocskai úti részlegének ovisai 
is közreműködtek
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Immár hetedik alkalommal 
hirdette meg a Sárvári Média 
Nonprofit Kft. a városi fotópá-
lyázatot. Az eredményhirde-
tésre és a legjobb alkotásokból 
összeállított kiállítás megnyitó-
jára szeptember 3-án került sor.

A „Sárvár – Kristálytiszta Él-
mény 2017” fotópályázat ered-
ményhirdetésén megjelenteket 
Pajor András AFIAP fotóművész, 
a szervező Sárvári Média Kft. 
munkatársa köszöntötte. Mint 
mondta, 24 alkotó 93 műve ér-
kezett az idei pályázatra, amely 
ebben a formában utoljára került 
kiírásra, ugyanis a város 50 éves 
jubileuma alkalmából megújul a 
fotópályázat is. A tárlatot Kondora 
István polgármester nyitotta meg, 
aki méltatta az alkotókat és további 
fotózásra, a pillanatok megörökí-
tésére biztatta a város lakóit. 

A Spirit, a Danubius és a 
Park Inn hoteleknek, a Nádasdy 
Ferenc Múzeumnak, a Nádas-
dy-vár Művelődési Központ 
és Könyvtárnak, Sárvár Város 

Önkormányzatának, valamint a 
Sárvári Média Kft.-nek köszön-
hetően értékes díjazásban ré-
szesültek az alkotók. Különdíjat 
vehetett át Kiss-Somogyi Judit: 
Mikor nyit a strand című alko-
tásáért, Auer Gábor a Lidércfény 
című fotójáért, Makrai Tamás: 
Vihar előtt című alkotásáért és 
Szakonyi Eszter: A titkok ajtaja 
című pályaművéért.

 Az Élményfotó kategória díját, 
a fürdő előtt sétáló elefántjával 
Horvát Lilla: Jöttem csobbanni! 
című alkotásával nyerte el. A 
pályázat legjobb alkotása: Takács-
Reichardt Gabriella: A három 
grácia című fotója lett, amely egy-
ben a Tradíció kategória díját is 
elnyerte. Gabi évek óta rendszeres 
résztvevője a városi fotópályázat-
nak, eddig négyszer nevezett és 
mindig valamilyen díjjal, oklevél-
lel távozott a versenyről.

A fotópályázat további kiállí-
tott képeinek alkotói oklevélben 
részesültek. A tárlat szeptember 
végéig tekinthető meg.

Sárvár Kristálytiszta Élmény 2017
fotópályázat díjazott képei

Élményfotó kategória díja
Horvát Lilla: Jöttem csobbanni!

A pályázat legjobb alkotása, Tradíció kategória díja
TakácsReichardt Gabriella: A három grácia

Különdíj
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Nemrégen még nagy újdonság-
nak számított, hogy gyermekek 
tanulnak programozni, ma 
meg az egész országban már 
jelen van a Logiscool, egyre 
többen vesznek részt az okta-
tásban. 

Hihetetlen mértékben elter-
jedt a mindennapokban az in-
formatika, a mobil technológia, 
illetve az automatizálás. A fejlő-
dés e téren egyre gyorsuló, szinte 
nincs olyan nap, amikor ne 
jelenne meg valami hír egy újabb 
fejlesztésről, új technológiáról. 
A jövő munkaerőpiaca és min-
dennapjai meg fogják követelni a 
programozás alapvető ismeretét.

Szerencsére az oktatásban is 
jelentős fejlődés történt az évek 
során. A Logiscool oktatási mód-
szere játékossá teszi a tanulást, 
így szinte észrevétlenül jutnak 
a gyerekek olyan ismeretekhez, 
ami még pár évvel ezelőtt is kicsit 
misztikusnak és bonyolultnak 

tűnt. Ez az élményalapú oktatás 
teszi lehetővé, hogy a gyer-
mekek élvezettel tanulnak. A 
programozás elemei 
be vannak „csoma-
golva” kis blokkokba, 
ezáltal úgy tanulnak, 
mintha kockákkal 
építenének. Minden 
alkalommal egy mű-
ködő kis programot 
készítenek, ami egy-
úttal azt az élményt 
is biztosítja számukra, 
hogy a maguk által 
létrehozott progra-
mot, játékot tudják 
használni. Az életkor-
tól függ ezek bonyo-
lultsága, a nagyobbak 
már egészen komoly 
rendszereket alkal-
maznak. Az oktatás 
során tanulják meg az összefüg-
géseket és egyre összetettebb, 
bonyolultabb rendszerek alkal-
mazását.

Szombathelyen már 2016 óta 
működik a Logiscool progra-
mozó suli, az általános iskolások 

minden korosztályából vannak 
hallgatók, akik az életkoruknak 
megfelelő szinten tanulhatnak 
fiatalos, modern környezetben. 

A tanulók több mint 10%-a volt 
lány, de a tapasztalat szerint 
tudásuk, ügyességük alapján 
sokkal többen lennének képesek 
ezt megtanulni és használni.

A program nem egyéves, akik 
elkezdik, több éven át tudják 
fejleszteni tudásukat, hosszabb 
távon hagyományos program-
nyelvek alkalmazásához is el-
juthatnak. Az átmenetet egy 
mix rendszer biztosítja, ahol 
párhuzamosan alkalmazzák az 
egyszerűbb blokkos rendszert a 
már nehezebb „írott” program-
nyelvvel. 

Ez év szeptemberétől már 
Sárváron is elérhetőek a Lo-
giscool programozó kurzusai. 
Nyílt napokon a gyermekek 
belekóstolhatnak a programozás 
élményébe (jelentkezni a www.
logiscool.com honlapon lehet), 
a szülők pedig betekintést kap-
hatnak a tanfolyam részleteibe. 
Szeptember 18-án pedig indul 
az új tanév. (x)

Új tanév a Logiscoolban 
Élményalapú programozás oktatás Sárváron

Idén is közel száz pályamű érkezett a fotópályázatra

A „Sárvár – Kristálytiszta Élmény 2017” 
fotópályázat kiállított alkotásai:

Benkőné Szabó Kati: Fénycseppek, Auer Gábor: Angyaltánc, Dr. 
Kereszty Gábor: Átnézet – Galeria Arcis, Dr. Kereszty Gábor: Hosszú 
lépés, Mészáros Zsanett: Keresztre feszítés, Horváth Judit: Az első 
sugarak, Hegedűs György: Egyszerre, Hegedűs György: Egy csipetnyi 
Ciprus, Hőbér Szabolcs: Hóesésben, Keresztes Petra Zsófia: Allah se-
gedelmével, Kiss-Somogyi Judit: Reggel, Kolonics-Varga Ágnes: Árny-
játék, Makrai Tamás: Csillagösvény, Pup Vilmos: Környezet-védelem, 
Pethőné Zsuzsa: Élmény-fürdő, Soós Szilvia: Bonyolult, Tóth Krisztina: 
Ízek, imák, szerelmek 1-3, Takács-Reichardt Gabriella: Háttérmunka.

Takács-Reichardt Gabriella fotója lett a pályázat legjobb alkotása – A díjat, 
az oklevelet és a virágot Kondora Istvántól, dr. Fonyó Robertától és Máhr 
Tivadartól vehette át
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A Szent László Pléb

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

● Szeptember 24-e Szentírás vasárnapja. 
Templomunkban, a város közepén minden 
reggel és este a szentmiséken felhangzanak 
az isteni olvasmányok.

● Mint minden hónap 25-én, így hétfő 
reggel 7 órakor is templomunk Prágai Kis 
Jézus szobránál imádkozunk boldogabb csa-
ládokért, kallódó gyermekek megtéréséért. 

● 27-én, szerdán a katolikus iskola kápolná-
jának védőszentjei: Szent Vince és Szent Lujza 
közbenjárásával a katolikus nevelőkért fohász-
kodunk. Az irgalmas nővérek sárvári áldozatos 
munkájának hagyományát követve a Vincés 
család lelkületét folytatjuk: szeretet-misszó!

Szent Miklós 

 
● Megkezdődött a hitoktatás a sárvári 

iskolákban. Tisztelettel kérem a jó Szülőket, 
hogy megkeresztelt gyermekeiket járassák 

hittanra, ahogy azt a keresztség szentségének 
kiszolgáltatásakor megígérték. A családokat 
minden vasárnap szeretettel várom a szent-
misére! Katolikus család nem élhet vasárnapi 
szentmise nélkül! „Közeledjetek Istenhez és 
Ő is közeledni fog Hozzátok.”

● Elérkezett a harmadik negyedév, tisz-
telettel kérem azokat a katolikusokat, akiket 
illet, hogy a 2017. évi egyházi adójukat a 
Plébánia Hivatalban szíveskedjenek befizet-
ni! A közteherviselés legyen lelkiismeretbeli 
kötelességünk! Hivatalos órák: hétfő-szerda-
csütörtök-péntek délelőtt 9–11 óráig. Kedd-
csütörtök délután 16–17-ig.

● Szeptember 23-án, szombaton szent 
Pió atyát ünnepli az egyház.

● Szeptember 24-én, vasárnap Szent 
Gellért püspök közbenjárásával imádko-
zunk a katolikus tanítókért és nevelőkért a 
szentmiséken.

● Szeptember 24-én Szentírás vasárnapja 
lesz. Legyünk Bibliát olvasó és annak szel-
lemében élő katolikus keresztények.

● Már jó előre jelzem, hogy a Kertvárosi 
kápolna búcsúja, és az egész napos szentség-
imádás  október 1-én, vasárnap lesz a délelőtt 
9 órakor kezdődő ünnepi szentmisével.

● Október 1-én, a vasárnapi szentmi-
séken tartjuk a Sári templomban a hittanos 
gyermekek befogadó katekumenátusát.

● Vasárnapi miserend a Sári templomban: 
szombaton előeste 18.30 órakor – vasárnap 

reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor. Vasárnap 
délután 16 órakor litániát imádkozunk a kert-
városi kápolnában. A hónap utolsó vasárnapján 
a litánia rózsafüzérrel a Sári templomban van.

● Állandó gyónási lehetőség a Sári temp-
lomban: hétfőtől szombatig este 18.00–18.15 
óráig és vasárnap reggel 7.00–7.45 óráig.

● A Szentföldre induló plébániai za-
rándoklat részletes programja a plébánia 
honlapján olvasható.

Jelentkezni személyesen a plébánián vagy 
a szentmisékkel kapcsolatosan a templomban 
Roland atyánál lehet.

 

A SÁRVÁRI EVANGÉLIK

● Bibliai üzenet: Akiket Isten elhívott, azo-
kat meg is igazította. „Áldjad lelkem az Urat, és 
ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Zsolt 103, 2

● Szavunk Istenhez: „Korán reggel 
irgalmadat éneklem. Jóvoltodról éjjel is elmél-
kedem. Felségedhez lelkemet felemelem, és 
eltölti szívemet szent félelem. Ev. Ék. 47/2. vsz.

● Nőegyleti kirándulás: Szeptember 
16-án, szombaton Kaposvárra utaznak 
Nőegyletünk tagjai, viszonozva az ő tavaszi 
látogatásukat. 

● Lelkészértekezlet: Szeptember 18-án, 
hétfőn a Vasi Evangélikus Egyházmegye 

lelkészi kara Kissomlyón tartja havi mun-
kaértekezletét. 

● Ifjúsági találkozó: Szeptember 21-én, 
csütörtök este Budapesten az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen tartják a jövő 
évi, Bükön rendezendő Szélrózsa Ifjúsági 
Találkozó felkészítő programját. 

● Férfiegylet: Szeptember 26-án, kedden 
este 18 órai kezdettel rendezi meg havi össze-
jövetelét a gyülekezet férfiegylete.

● Reformációi kirándulás: Szeptember 
30-án, szombaton és október 1-én, vasárnap 
kerül sor 3 reformációi gyülekezet – Budavár, 
Sárvár és Sopron – közös felvidéki kirándulá-
sára. Úti cél: Kassa–Eperjes–Lőcse–Késmárk 
reformációi emlékeinek felkeresése. 

● Hasonmás Bibliák: Szeptember hónap-
ban kapjuk kézhez az MTA kiadásában meg-
jelenő Sylvester Újtestamentum, és a Perényi 
féle illusztrált Biblia hasonmás példányait. 
Akik rendeltek ezekből a könyvritkaságokból, 
hamarosan átvehetik lelkészi hivatalunkban. 

● Vasárnaponként 10 órától istentiszte-
letet és – ezzel egy időben – gyermek-isten-
tiszteletet tartunk. 

● A közös éneklésre vágyókat szerdánként 
este fél hat órára várjuk a dalárda próbáira. 

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
EgyházközségSzent Miklós

Plébánia

Augusztus 26-án került megren-
dezésre az 1Úton Nemzetközi 
Zarándoknap, amelyet a Mária 
Út önkéntesei több, mint 150 
különböző zarándokszakaszon 
szerveztek meg. A zarándoklat 
Sárvárt is érintette. 

Idén a zarándoklatot a gyermek-
re várókért ajánlották fel, őértük 
imádkozott az országosan közel 
tízezer részvevő. A több szakaszra 
bontott Mária úton Csényétől 
Celldömölkig tartott a Sárvárt is 
érintő etap. A zarándokcsoport 
kora délelőtt érkezett Sárvárra az 
Újmajori Szűz Mária lourdes-i 
megjelenése kápolna érintésével 

a Szent László-templomhoz. Ahol 
Orbán István esperes-kanonok 
és Máhr Tivadar alpolgármester 
köszöntötte a menetet, akikhez 
városunkból is sokan csatlakoztak.

A Szent László király templom-
ban Orbán István vezetésével a 
Prágai Kis Jézus szobránál imád-
koztak közösen a gyermekáldásra 
várókért. Máhr Tivadar pedig 
köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy minden apró lépés, ami jó 
irányba halad, az mindig elvisz 
a célig. Hozzátette: hogy Sárvár 
szívesen fogad minden ideérkezőt. 
Ugyanis aki itt van, az érzi, hogy 
már valahová célba ért. Ez most 
egy lelki úti cél is egyúttal.

Nemzetközi zarándoknap Sárváron

Máhr Tivadar alpolgármester és Orbán István esperes-kanonok köszöntötte 
a zarándokokat

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

 
 
  

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

2017. szeptember 27-én (szerdán) 17 órára
a könyvtárba, ahol az Egészségklub keretén belül

Lovász Adrienn

Tudatos Jelen-lét: út az egy helyben maradáshoz
címmel tart előadást

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Biztosítás
hipp-hopp!

Nem bonyolítjuk, iNtÉzzÜK!

VEGYE FEL VELÜNK 
A KAPCSOLATOT MOST!

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, biztosítás-közvetítés, 
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

Gondja van a jelenlegi biztosításával? 
Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne? 

Az ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN! 
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

Biztosítás-közvetítő rutinunk, kapcsolatrendszerünk 
garancia rá, hogy Önnek: Ne kelljen időrabló 

ügyintézéssel bajlódnia! Problémás esetekben is 
gyors, hatékony megoldást találjon!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

1Az OnStar opcionális felszereltség. A szolgáltatás aktiválásához az OnStar Europe-nál létrehozott fiók szükséges. A próbaidőszak után a szolgáltatás díjköteles.  
A szolgáltatások használatához mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. Kombinált használat esetén az új Opel Crossland X átlagfogyasztása (vegyes)  
5,2-5,1 l/100km, CO2 kibocsátása 116-114 g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási 
adatok kizárólag a többi gépjármű típussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális 
kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagymértékben befolyásolnak.
A képen levő kiegészítők felszereltségi szinttől függően opcionálisak.

OPEL DEALER   Dealer address, Telefon: +36 12/345-678, opel@dealer.hu, www.dealer.hu

CROSSLAND
  Visszagurulás-gátló 

  7”-os színes érintőképernyő

   Automatikus baleseti riasztás1

Új Opel

NYÍLT HÉTVÉGE: SZEPTEMBER 22-23.

OPEL SZOMBATHELY 
 Szombathely, Vásártér u. 3. • Telefon: 20/214-1109 • www.opelszombathely.hu

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

Kertvárosban épülő 60 lakásos 
társasházban – a Sárvár-Ház Kft. 
által üzemeltetett fi x havi bérleti 
díjas konstrukcióval – 
lakások értékesítése
elkezdődött.
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ÁLLÁSAJÁNLAT
Legyen tagja az év ötcsillagos szállodájának választott sárvári 
Spirit Hotel Thermal Spa*****superior sikeres, dinamikusan fejlődő 
csapatának!

BÁRTENDER · Elvárások: szakmai tapasztalat, német és/vagy 
angol nyelvtudás

SZAUNAMESTER · Elvárások: szaunamesteri végzettség, alapfo-
kú német és/vagy angol nyelvtudás, szakmai tapasztalat

USZODAMESTER · Elvárások: úszó-vagy uszodamesteri végzett-
ség, alapfokú német és/vagy angol nyelvtudás, szakmai tapasztalat

CUKRÁSZ · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapaszta-
lat, kreativitás

SZAKÁCS · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztala-
ta, igényes munkavégzés

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletraj-
zát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelent-
kezni lehet a +36 70 636 3293-as telefonszámon.

Folytatás az 1. oldalról
Nagyjából húsz értékelhető 

alkotás érkezett a pályázatra, 
amik közül a szakmai zsűri 
választotta ki a nyertest. A 
szerencsés pedig a családjával 
együtt egy álomnyaralásra 
érkezhetett Sárvárra. 

A nyertes család tagjainak 
nem volt más dolga, csak ki 
kellett próbálniuk a lehető 
legtöbb sárvári szolgáltatást, 
amiket aztán videós és fotós 
postokon keresztül  kel lett 
bemutatniuk a közösségi fe-
lületeken. 

A játék nyertese Peresztegi 
Hanna és családja lett. A nya-
ralásuk pedig augusztus utolsó 
hetében vette kezdetét. Első-
ként a Spirit Hotelben szálltak 
meg, majd a Park Inn követke-
zett, végül a Danubius Health 
Spa Resort Sárvár Hotel.

Hannáék amel lett ,  hog y 
élvezhették a helyi szállodák 
szolgáltatásait, számos sárvári 
programon is részt vehettek. 
Közel húsz attrakció kipró-
bálására nyílt lehetőségük. 

Jártak a fürdőben – több al-
kalommal is –, próbára tették 
a bátorságukat a kalandpark-

ban, megtapasztalták, milyen 
lóháton ülni, körbenéztek a 
Nádasdy-várban lévő múze-
umban, tettek egy nagy sétát 
az arborétumban, részt vettek 
egy hidegterápiás kezelésen 

és több sárvári étteremben is 
étkeztek – ez csak pár program 
a sok közül.

Arról pedig, hogy mennyire 
élvezték mindezeket,  több 
száz Facebook fotó és videó 
tanúskodik. No, meg Hanna 
édesanyjának, Richter Ingrid-
nek szívhez szóló, szintén a Fa-
cebookon megosztott köszönő 
levele is.

– Ez a több elemében is 
egyedülálló kampány nem va-
lósulhatott volna meg, ha nincs 
az a példaértékű összefogás, 
amit a sárvári szolgáltatók ez-
úttal is tanúsítottak – mondta 

Haller Ferenc, a Sárvári TDM 
ügyvezetője, a kampány öt-
letgazdája. Majd hozzátette: a 
kampánynak két célja is volt. 
Egyrészt a promóciós időszak-
ban szerettük volna bemutatni, 
mi minden várja a Sárvárra 
érkezőket. Másodsorban pedig 
azt igyekeztünk elérni, hogy az 
utazók ne csak egy marketing 
anyagról értesüljenek a fürdő-
város kínálta lehetőségekről, 
hanem olyan emberektől is 
halljanak Sárvárról, akikkel 
sokkal jobban tudnak azono-
sulni. Egyszóval: átlagemberek-
től. Ez utóbbi célt a beküldött 
videók és a nyaralás során 
készített postok is teljesítették.

Haller Ferenc kiemelte to-
vábbá, hogy a nyári kampány 
során a játék megismertetésére 
három Youtuber csapatot is 
felkértek, akik a helyszínen 
mutatták be a követőiknek, 
mennyi élmény várja a Sárvárra 
érkezőket.

– Külön büszkék vagyunk 
arra, hogy ezeket a videókat 
közel 70 ezren nézték meg. 
Az egész kampány során pe-
dig több százezer emberhez 
sikerült eljuttatnunk Sárvár 
üzenetét. Mégpedig azt, hogy 
Sárvár ma már több mint egy 
„kétnapos” város. Itt akár egy-
két hét is tartalmasan eltölthető 
– mondta Haller Ferenc.

Véget ért az „Örökítsd meg Sárvárt!” nyereményjáték

Haller Ferenc, a Sárvári TDM ügyvezetője, a kampány ötletgazdája és a 
nyertes, Peresztegi Hanna és családja

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.

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*
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Folytatás az 1. oldalról
Sárvár Fenntartható Energia 

és Klíma Akcióterve a 2030-ra 
kitűzött célok elérésének érde-
kében javaslatokat fogalmaz meg 
az energiahatékonyság javítása, a 
megújuló energiaforrások hasz-
nosítása és az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás kapcsán.

Sárvár teljes energiafelhasz-
nálása a bázisévnek választott 
esztendőben, 2007-ben 383,3 
GWh volt, amely azóta 10%-kal 
csökkent. A végső energiafo-
gyasztás tekintetében 2007-ben 
a lakóépületek (34%), valamint a 
szolgáltató és ipari szektor (40%) 
képviselték a legnagyobb arányt.

Sárvár szerencsés helyzetben 
van abból a szempontból, hogy 
számos beruházás, fejlesztés 
már megvalósult, illetve terv-
ben van. Kiemelendő, hogy 
2015-ben megvalósult a város 
közel teljes közvilágítás-cseréje: 
ma már modern, energiataka-

rékos LED-es utcai világítással 
rendelkezik Sárvár. A több is-
kolán és óvodán is megvalósult 
épületkorszerűsítések nem 
csak az energiamegtakarí-
tás fontos eszközei, de jó 
példaként szolgálhatnak az 
iskola tanulói számára is – a 
minket követő nemzedék 
környezettudatosságának 
növelésének, a hosszú távú 
kibocsátás-csökkentésnek ez 
az egyik legjobb módja.

A legjelentősebb kibo-
csátási megtakarításokat 
napelemes beruházások, 
szélturbinák és energiaha-
tékonysági intézkedéseknek 
köszönhetően lehet elérni. 
Mindezek mellett nagy jelentő-
ségük ellenére gyakran feledésbe 
merülnek, ám a sikerhez jelentő-
sen hozzájárulnak a szemlélet-
formálással, tájékoztatással, zöld 
közbeszerzéssel, zöld infrastruk-
túrával és életmódváltással (pl. 

szelektív hulladékgyűjtés) kap-
csolatos intézkedési javaslatok 
is. Számítások szerint mindezek 

segítségével Sárvár elérheti a 
vállalt 40%-os CO2-kibocsátás-
csökkentést 2030-ra 2007-hez 
képest.

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás témájának kidol-
gozása a város sérülékenységi 

vizsgálatán alapult. Az adaptációs 
intézkedés javaslatok fókusza 
az intenzív csapadékok és a hő-

hullámok kezelése, melyek 
várhatóan gyakrabban és 
erőteljesebben fogják befo-
lyásolni a sárváriak életét. 
Elsősorban az épületek, köz-
terek és a sérülékeny társa-
dalmi csoportok védelmére 
koncentrálnak, kiegészülve a 
tudatformálás és képzés te-
rén szükséges tennivalókkal.

A Fenntartható Energia 
és Klíma Akcióterv segí-
ti Sárvár városát abban, 
hogy hatékonyabban, ki-
sebb energiafogyasztással 
működjön a helyi gazdaság, 

csökkenjen az intézmények 
és az otthonok rezsiköltsége, 
a megújuló energiaforrások 
használatával a település füg-
getlenebbé váljon és felkészülten 
tekinthessen az éghajlatváltozás 
okozta kihívások elé.

Elkészült az ország első Fenntartható 
Energia és Klíma Akcióterve

Ezekhez az értékekhez képest akarja 40%-kal csök-
kenteni a szén – dioxid kibocsátást Sárvár 2030-ra
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Az ingyenes látásellenőrzés 2017. szeptember 1-től 30-ig tart előzetes bejelentkezés alapján, 
az optikák kapacitásának határáig az akciót tartó üzletekben. Az Opticnet zöldkártya 2017. 
december 31-ig beváltható kedvezményt tartalmaz, amely kizárólag az azt kibocsájtó optikában 
váltható be, az azon szereplő feltételek szerint. Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

zöldkártya Ajándék
opticnet zöldkártya!

AZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ LEGKÖZELEBBI PARTNER OPTIKA:

 Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
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Az Íjászat Napja egy olyan íjá-
szat és hagyományőrzés köré 
fonódó nemzetközi családi 
nap, ahol a középpontban a 
szórakozás áll. Ezen a napon 
bárki kezébe veheti és megis-
merheti az íjászat eszközeit. 

Szeptember 30-án remek al-
kalom kínálkozik arra, hogy 
bárki megismerkedhessen az 
íjászattal. A Nádasdy-vár terüle-
tén nem csak nézelődni, hanem 
közvetlenül kapcsolatba is lehet 
kerülni az íjakkal. Át lehet élni a 
céltábla eltalálásának örömét, sőt 
akinek van kedve még a versen-
gést is. A program egyik kiemelt 
eseménye az az Íjászpárbaj, 
ahol hazánk legjobb sportíjászai 
méretkőznek meg egymással. A 
felállított hatalmas LED-falon 
azok is élvezhetik a versenyt, 
akik nem közvetlen közelről 
szeretnék szemlélni az eseményt. 
Az Íjászat Napján a Sárvári 
Íjászok Saslövő Bajnokságára 
is sor kerül, ami szintén egy  
izgalmas és látványos esemény. 

Ezenkívül tüzes nyílvesszők 
röptét szemlélhetik, és a lovasí-
jászok ügyességén ámulhatnak 
a vendégek. A gyerekversenye-
ken megtapasztalhatják, hogy a 
legkisebbek milyen ügyesen és 
fegyelmezetten képesek bánni 
ezzel a hajdani harci eszközzel. 
Azok, akik pihentetnék egy ki-
csit a húrfeszítésben megfáradt 
karjaikat, kézműves-foglalkozá-
sokon vehetnek rész, vagy meg-
látogathatják a vásáros bódékat. 
Akik kíváncsiak arra, hogy mit 
tudnak kezdeni a bográccsal 
Magyarország különböző régió-
iból érkező íjászcsoportok, azok 
kukkantsanak be a húrfeszítők 
főzőversenyére.

A programjainkon az íjászat 
eszközeinek megismerésén túl e 
sportot átjáró ősi szellemiséget is 
megtapasztalhatják a látogatók. 
Honfoglaló őseink élete volt 
az íjászat, gyere el és éld át azt, 
amit ők érezhettek egy nyílvesz-
sző kilövése során! A Magyar 
Íjász Szövetség szeretettel vár 
mindenkit!

Izgalmas családi program
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2017. szeptember 15. és 30. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

szeptember 21-én és 28-án,
csütörtökön 17 órakor

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
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Tördelés: Gyulavári Csaba
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06 30/4575 035
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Nyomtatás: 2017. szeptember 11. 

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

Szeretettel várnak a szervezők: Városi sportegyesületek és Sárvár Város Önkormányzata

SPORT-VÁR 2017.

Helyszín: Sárvár, Várkerület 1.  

Nádasdy-vár hídja, parkja

10 órakor a rendezvényt megnyitja  

Máhr Tivadar alpolgármester

2017. szeptember 23. SZOMBAT 1000-1400
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Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2. 
  Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00        Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00 

  Vasárnap: 07:00 – 18:00         Vasárnap: 07:00 – 12:00 
PÜNKÖSD VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN:  ZÁRVA  

 
 

Arany Fácán dobozos sör 0,5l  169 Ft/db  338 Ft/l 
Krusovice dobozos sör 0,5l  259 Ft/db  518 Ft/l 
Soproni Radler  0,5l   209 Ft/db  418 Ft/l 
Heineken dobozos sör 0,5l  259 Ft/db  518 Ft/l 
Soproni dobozos sör 0,5l  195 Ft/db  390 Ft/l 
Soproni Radler  0,4l   177 Ft/db  442 Ft/l 
Gösser  Radler  0,4L   189 Ft/db  472 Ft/l 
Pepsi cola 2,5l  350 Ft/db  140 Ft/l 
Steffl dobozos sör 0,5L  179 Ft/db  358 Ft/l 
Kőbányai dobozos sör 0,5l  179 Ft/db  358 Ft/l 
Rákóczi dobozos sör 0,5l  145 Ft/db  290 Ft/l 
Stella Artois dobozos sör 0,4l  227 Ft/db  567 Ft/l 
Beck’s dobozos sör  0,4l  198 Ft/db  495 Ft/l 
Löwenbräu dobozos sör 0,5l  179 Ft/db  358 Ft/l 
Borsodi dobozos sör 0,5l  190 Ft/db  380 Ft/l 
Staropramen dobozos sör 0,5l  251 Ft/db  502 Ft/l 
Riesenbrau dobozos sör 0,5l  140 Ft/db  280 Ft/l 
Dreher dobozos sör 0,5l  225 Ft/db  450 Ft/l  

Coca cola és Topjoy termékek.  Áraink 2017. június 30-ig    
Tippmix feladás zárásig.                        érvényesek! 
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Laktanya u. 2.
H.-sz.: 6:00 – 20:00

V.: 07:00 – 12:00

Tinódi  u. 32.
H.-p.: 7.00 – 17.00

Sz.: 7.00 – 14.00, V: ZÁRVA

Alkotmány u. 4.
H.-sz.: 6:00 – 22:00

V.: 07:00 – 18:00

Coca-Cola és Topjoy termékek. 
Tippmix feladás zárásig.

E-on és gázegyenleg feltöltés 
a kertvárosi lott ózóban!

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

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

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

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 16., 23. és 30. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Szeptember 15., 22. és 29. (péntek) 19.00 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Szeptember 22. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
Szeptember 16. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10
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Szeptember közepén kezdi 
meg bajnoki szereplését a 
Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es 
női kézilabdacsapata.

Augusztus elején, akkor még 
terem hiányában, szabadtéri 
alapozással kezdte a bajnoki 
szezonra való felkészülést a 
Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es 
női kézilabdacsapata. Ezt kö-
vetően, augusztus huszadika 
után már a Nádasdy iskola 
felújított tornacsarnokában 
folytatták az edzésmunkát, az 
utolsó ciklushoz érve pedig 

edzőmérkőzések sorát játszot-
ták a lányok. Összecsaptak 
a Körmenddel, a Bükkel, a 
Hegykővel, a Szombathelyi 
KKA junior gárdájával, illetve 
egy szlovák csapattal is. 

– A csapat játékoskeretében 
a nyáron jócskán történt vál-
tozás: Pataki Gyöngyi az idei 
évben inkább játékvezetőként 
próbál szerencsét, Horváth 
Cintia Egerbe költözött, a ka-
pus, Jurik Petra visszament a 
Szombathelyi KKA csapatába, 
Szondy Noémi pedig mun-
kahelyi és családi elfoglaltság 

miatt nem tudta vállalni a 
játékot – mondta el Rozmán 
Gergő edző.

 Szerencsére az érkezési ol-
dalon is több játékos neve 
szerepel: – Korábbi játékosa-
ink közül Földi Anna pár éves 
pihenő után tért vissza, míg 
Doncsecz Dorinát a Haladás 
NB I/B-s csapatából igazoltuk 
át. Cser Dóra, aki szintén az NB 
I/B-s Szombathelyi KKA játé-
kosa, kettős igazolással játszik 
nálunk ősszel. Szóbeli megálla-
podás alapján nálunk folytatja 
pályafutását a Győri VKLSE-
ből a rutinos, balkezes Kokas 
Viktória, valamint a jelentős 
nemzetközi tapasztalattal is 
bíró, NB I-es magyar bajnok és 
kupagyőztes, sokszoros junior 
és egyszeres felnőtt válogatott 
kapus, a 190 cm magas, Pet-

róczy Viktória is. Nagy öröm 
számunkra, hogy a sárvári 
születésű, egykor, a Nádasdy 
iskolával diákolimpiai döntőig 
jutó, később kétszeres junior 
EB ezüstérmes, a román első 
osztályban bronzéremig, az 
osztrák első osztályban pedig 
ezüstig és bronzig jutó, Jenőfi 
Katalin hazatért, és a Sárvár-
fürdő Kinizsiben folytatja. Az 
utánpótlásból  Horváth Emma, 
Farkas Liza, Horváth Dalma és 
Tóth Rebeka került fel a felnőtt 
csapat keretébe, akik közül 
többen már az előkészületi 
meccseken is sikeresen bemu-
tatkoztak. A csapat első hazai 
mérkőzését szeptember 24-én, 
vasárnap, 16:00-tól játssza a 
Mosonszolnok ellen, a Nádas-
dy iskola tornacsarnokában.
 -Senior-

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 
belvárosi, zöldövezeti sorházak 
II. ütemének kivitelezése és 
értékesítése elkezdődött. 
A 64 és 82 m2-es 
lakások vásárlásához 
CSOK igénybe vehető.

 
ÁLLÁSAJÁNLAT 

Millennium Health and Leisure Travel Kft. 
Spirit Hotel Thermal Spa*****superior szállodába történő munkavég-
zésre az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

SZOBAASSZONY · Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáál-
lás, megbízhatóság ápolt megjelenés

TAKARÍTÓNŐ · Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, 
megbízhatóság és ápolt megjelenés

TAKARÍTÓ (kisegítő, napi 8 órás) · Elvárások: szorgalmas, gya-
korlatias hozzáállás, megbízhatóság és ápolt megjelenés

 
Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletraj-
zát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu,
vagy jelentkezni lehet a +36 70 636 3293-as telefonszámon.

A Magyar Kupa főtáblájára és 
a megyei I. osztályú bajnokság 
tabellájának élére is bravú-
ros győzelmekkel került fel a 
Sárvár FC, amely bajnokesé-
lyeshez méltón kezdte az őszi 
szezont. 30 gólt rúgott az ősz 
folyamán és mindössze egyet 
kapott.

A Sárvár FC sikeresen vette a 
Magyar Kupa selejtező mérkő-
zéseit. Az első fordulóban 4–0-s 
győzelmet aratott a Gersekarát 
csapata ellen. A 2. fordulóban a 
Sárvár a Celldömölkkel mecs-
cselt, és 3–0-s győzelmet ért 
el hazai pályán. A harmadik 

fordulóban 4–0-s győzelemmel 
zárta a Sárvár FC a Büki TK  
elleni mérkőzést, így feljutott 
a Magyar Kupa főtáblájára. 
Lapzártánkig még nem történt 
meg a sorsolás, így nem tudjuk, 
hogy ki lesz a következő ellenfél.

A megyei I. osztályban a 
Sárvár FC a Schott Lukácsháza 
ellen hazai pályán kezdte az 
őszi szezont, és 6–0-s győzel-
met ért el. 5–0-s győzelmet 
aratott csapatunk a Jánosháza 
vendégeként a 2. fordulóban. 
A harmadik forduló hozott 
szorosabb eredményt, 2–1-es 
győzelmet harcolt ki a Sárvár a 
Rum csapata ellen. A szeptem-

ber 9-i negyedik fordulóban a 
Sárvár FC hazai pályán a Király 
SZE-vel játszott. A végered-
mény kiütéses győzelem, 6–0 a 
Sárvár javára.

A szezonkezdetet Kovács 
László vezetőedző értékelte: 
– Amíg a tavalyi évünk a vé-
dekezésről szólt, addig most 
a támadójátékra helyezzük a 
hangsúlyt. Az első számú moti-
váció a győzelem, és igyekszünk 
is minél több győzelmet elérni 
– mondta Kovács László.

A játékoskeret erősödött a ta-
valyi évhez képest, és különösen 
a támadójátékban jöttek olyan 
emberek, akik meghatározóvá 

váltak. A cserejátékosok között 
is olyan játékosok vannak, akiket 
bátran be lehet vetni a pályán, 
ha valakinek éppen nem megy 
a játék. – Én szeretem a csere-
lehetőségeket kihasználni, hogy 
mindenkinek adjak bizonyítási 
lehetőséget, amely által akár a 
kezdőcsapatba is bekerülhetnek 
– hangsúlyozta a vezetőedző, aki 
már a következő hazai meccs 
ellenfelére, a Celldömölkre kon-
centrál. A mérkőzésre szeptem-
ber 23-án 16 órától kerül sor a 
Sárvár FC telephelyén, de előtte 
még idegenben, a Vép ellen ját-
szik a Sárvár.

-fr-

Továbbra is veretlen a Sárvár FC

Új játékosokkal erősítettek kézilabdázóink
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 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •        ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Őszi Akciók!

2017. 09. 01-10. 01. 
(részletek az üzletben)

Újítsd meg a kollekciód!
Modern, divatos arany ékszerek, új árukészlet.
Most: –20% beszámítás esetén 

ARANY ékszerek
-5% kedvezmény

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most: –10% a munkadíjból 

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

Most: –10% kedvezmény

EZÜST ékszerek
-20% kedvezmény beszámítás esetén

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. • Tel.: 00 36 95/320 685
www.gyorvarioptika.hu

ami tartalmazza a szemész szakorvosi 
vizsgálatot, próbalencsét, betanítást és 

az ápolószert 4500 Ft-os áron! 

Próbálja ki a kontaktlencse viselést most! 

Kérjen vizsgálati időpontot telefonon!

Kontaktlencse 
KEZDŐCSOMAG

danubiushotels.hu/sarvar

Sunday Brunch
a danubius health Spa resort Sárvár
szálloda nádor éttermében
Szeretettel várunk mindenkit 
zenés Sunday Brunchunkra, 
SzeptemBer 24-én
12.00 és 14.00 óra között.

Korlátlan étel és italfogyasztás  
3990 Ft + 10 % szervízdíj áron.
Korlátlan italfogyasztás a szálloda által megadott italokból.

Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes, 
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk. 
asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

(A kép illusztráció, az aktuális menüsort keresse 
szállodánk Facebook oldalán!)

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

TINÓDI „HÍRMORZSÁK”
2017. szeptember 19-től október 17-ig

minden kedden: PIZZA KEDD! Délután 3 órától 
22 óráig minden helyben fogyasztott

pizza árából 30% engedményt adunk!
Az ajánlat kizárólag helyben fogyasztásra érvényes!

Költse el nálunk étkezési utalványát!
Hideg- és meleg tálakra 
megrendelést felveszünk!
Ingyenes kiszállítás Sárváron

Éttermünkbe szakácsot és 
konyhai kisegítőt felveszünk, 

hosszú távra és alkalmanként is! Jó csapat, 
korrekt munkabér! Érd: +36309466689


