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Év elejei tájékoztató
a városházán
Igazgatói értekezletet tartott 
Sárvár polgármestere a város-
házán. Az összejövetelen többek 
között a most megvalósuló pá-
lyázatokról is tájékoztatást adott 
a polgármester.

Hagyomány, hogy a város in
tézményeinek vezetőit munkaér
tekezletre hívja Kondora István 
polgármester minden év szep
temberében. Annyi a változás az 
előző évekhez képest, hogy ebben 
az évben az állami fenntartásba 
vett intézmények vezetőit már 
csak együttműködő partnerként 
hívta meg a polgármester. 

Az igazgatók tájékoztatást kap
tak a folyamatban lévő beruházá
sokról, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve érintik az intézménye
iket, az oda járó diákokat, azok 
szüleit, vagy az ellátottakat.

Kondora István végezetül el
mondta, hogy az idei évben is 
biztosított, stabil mind az önkor
mányzati, mind az állam intézmé
nyek működése.

Október 6-i megemlékezés  
Sárvár Város Önkormányzata a Nemzeti Gyásznap alkalmából 

2017. október 6án 18.00 órától tartja a Batthyányemléktáblánál 
(Sárvár, Batthyány u. 29.) a városi megemlékezését. Beszédet 
mond Rozmán László tankerületi igazgató, műsort ad a Sárvári 
Nádasdy Tamás Általános Iskola diáksága. A nemzeti gyásznapon 
az 1848–49es forradalom és szabadságharc leverését követően 
Aradon kivégzett tizenhárom vértanúra és a Pesten kivégzett 
Batthyány Lajosra, Magyarország első felelős miniszterelnökére, 
Sárvár országgyűlési képviselőjére emlékeznek.

Új burkolatot kapott az Akácfa utca 
Egy belügyminisztériumi pályázati támogatásnak köszön

hetően teljesen új burkolatot kap az Akácfa utca. A kivitelezés, 
amelynek költsége közel 60 millió forint, várhatóan szeptember 
végéig tart, addig az úttesten korlátozottan vagy egyáltalán nem 
lehet közlekedni. Az új út a terramixes technológiával készül, 
először teljesen felmarták a régi útburkolatot, majd új és szélesebb 
alapot készítettek, erre került az aszfaltréteg. Az eredeti keskeny 
út helyett a jövőben már több mint négy méter széles lesz az út.   

Folytatás a 2. oldalon

Újabb pihenőparkkal bővül Sárvár

Kondora István polgármester rendszeresen ellenőrzi a Hild park kivitelezési munkálatait
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Jó ütemben halad a Hild park 
kivitelezése. A beruházás 
megvalósítása mintegy 300 
millió forintba kerül, a Terü-
leti Operatív Program kereté-
ben 235 millió forintot nyert 
az önkormányzat a projekt 
megvalósítására.

Nagy erőkkel dolgoznak a 
munkagépek a Hild park te
rületén. A kivitelezés szinte 

folyamatos, még a csapadékos 
idő sem nagyon hátráltatja a 
munkálatokat. Elkészült az 
alapozás, bizonyos részeken a 
betonozás is. Zajlik a szökőkút 
alapzatának elkészítése. 

– A munkálatok ott tarta
nak, hogy 50%os készültséget 
tudtam a napokban igazolni, 
a földmunkák jelentős része 
megtörtént, a térkövezés talán 
egy egyszerűbb feladat lesz. A 

befejezési határidő egyébként 
2018. április 30a, van azonban 
egy olyan szóbeli megállapo
dásunk a kivitelezővel, hogy 
amennyiben sikerül, akkor a 
Simon–Júdás vásár idején már 
lehet közlekedni a téren.

A mintegy 65 millió forintos 
önerő a Várkerület 33. szám 
alatti épület északi oldalának 
felületi rendbetételét is tartal
mazza.
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TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,

8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.

AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK 
2017. OKTÓBER 15-TŐL NOVEMBER 15-IG TART.

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, amennyi
ben tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍ-
TÁS:

A lakosság a házhoz menő 
lomtalanítást a bejelentést követő 
10 munkanapon belül, a Közszol
gáltatóval előre egyeztetett napon, 
évente egy alkalommal, maximum 
2 m3 mennyiségben díjmentesen 
veheti igénybe. Az igénybejelentés 
során szükséges megadni a lom
hulladék 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. 

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebom-
ló díjmentes hulladékgyűjtés 
Sárvár családi házas ingatlana-
inál. A gyűjtés igénybevételéhez 
szükséges 60 literes előnyomott 
gyűjtőzsák társaságunk ügyfél
szolgálatán 21 db/háztartás/év 
mennyiségben féléves bontásban 
vehető át, amennyiben az ingat
lanhasználónak tartozása nem áll 
fenn. A kertvárosi városrészben 
már kihelyezett biokukák tovább
ra is használatban maradnak, aki 
biokukával rendelkezik díjmentes 
gyűjtőzsák igénybevételére nem 
jogosult.

Lakossági eredetű ÖSSZEKÖ-
TÖZÖTT ág, metszési nyesedék 
házhoz menő gyűjtése 2017. 
OKTÓBER 18-ÁN, SZERDÁN, 
ág maximum 5 cm átmérőig, 
maximum 1 m hosszúságúra 
vágva helyezhető ki. 

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYENEK 
RÉSZT A VÁROS EGÉSZ TERÜ-
LETÉN ELÉRHETŐ HÁZHOZ 
MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉK-
GYŰJTÉSBEN. FÁRADOZÁSU-
KAT NAGYON KÖSZÖNJÜK.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 

Ikervári u. 23.

Nyitvatartás: KEDD: 7.0019.00, 
CSÜTÖRTÖK: 12.0016.00

Tel./fax: 0695520172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
Email: info@sarvarizoldpont.hu

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2017. október‐november.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

BIO 

ÁG

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

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

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

4. SZERDA SZERDA1. BIO BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE

25. SZERDA

SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
15.

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

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

BIO 29. SZERDA

BIO 

SZERDA8.11. SZERDA

SZERDA SZERDA

BIO zsák, kuka:

18.
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Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2017. október-november.

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

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

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

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

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.
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Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.  

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

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

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. szeptember, október.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

BIO 

ÁG

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

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

SZERDA

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

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

7. SZERDA SZERDA5. BIO BIO 

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

28. SZERDA

BIO 
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

19.

26. SZERDA

14. SZERDA SZERDA12.

21. SZERDA

ÁG:

Elmarad a rendelés
Háziorvosi továbbképzés miatt október 11-én a háziorvosi 
rendelések elmaradnak!

Sürgős, illetve a következő háziorvosi rendelésig nem ha
lasztható esetben orvosi ügyelet áll a betegek rendelkezésére 
szerda reggel 7:30tól másnap reggel 7:30ig a Sárvár, Széche
nyi u. 7. szám alatti rendelőben. Tel.: 95/323323.

Folytatás az 1. oldalról
Az Akácfa utcában élőknek 

régi vágya volt, hogy a rossz 
állapotú útburkolat felújításra 
kerüljön – mondja Szabó Zol
tán, a körzet önkormányzati 
képviselője.

– Egy sikeres pályázat ered
ménye, hogy végre fel tudjuk 
újítani az utcát. Nagy öröm 
számunkra, hogy ez a harmadik 
sikeres belügyminisztériumi 
pályázata az önkormányzatnak, 
ami a kertvárosi utcák megújí
tását szolgálja. Azért esett az 
Akácfa utcára a választásunk, 
mert egyrészt az útburkolata 
rendkívül leromlott állapotban 
volt, és nagyon szűk is volt, a 
kivitelező pedig vállalta, hogy 
jelentősen megszélesíti. Az 
eddigi három méter széles út

burkolatot 120 centiméterrel 
kiszélesítették, a padkát kimé

lyítették, és új alapot kapott az 
út a terramixes technológiának 

köszönhetően, és erre került 
az aszfalt, így hosszú távon 

biztosított lesz a biztonságos 
közlekedés az utcában – mondta 

el Szabó Zoltán, aki hozzátette, 
az új út ugyanolyan magas, mint 
a régi, így nem ér a szigetelések 
fölé az útburkolat teteje.

Az Akácfa utca kivitelezése 52 
millió 950 ezer forintba kerül, 
melyet 50%ban támogatott 
a Belügyminisztérium hazai 
forrásból. 

Szabó Zoltán örömmel szá
molt be arról is, hogy az Ungvár 
utcai közvilágítás korszerű
sítésének második üteme is 
befejeződött, valamint folyama
tosan zajlanak a Kertvárosban a 
járdafelújítások. – Az idei évben 
is teljesítettük a vállalt kötelezett
ségeinket, így egyre kevesebb az 
olyan utca, amely nem aszfaltos 
burkolattal bír – zárta gondola
tait a képviselő.

-fr-

Új burkolatot kapott az Akácfa utca

Horváth János, a kivitelező cég ügyvezetője és Szabó Zoltán önkormányzati 
képviselő közösen tekintették meg az útépítést 
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Öt éve ápol Sárvár hivatalos 
kapcsolatokat a csehorszá-
gi Uherské Hradiště-vel. A 
testvérvárosi együttműködési 
megállapodás aláírásának év-
fordulójára Josef Botek önkor-
mányzati titkár által vezette 
delegáció látogatott Sárvárra.

Sárvár Város Önkormányzatá
nak képviselői szeptember 7én 
a Nádasdyvárban fogadták az 
Uherské Hradištěből érkező 
cseh delegációt. A testvérvárosi 
okmányt a két település 5 évvel 
ezelőtt, 2012. szeptember 9én 
írta alá. 

A vendégeket Kondora István 
polgármester köszöntötte a Ná
dasdyvár dísztermében. 

– Nagyon fontos a testvér
városi kapcsolatok ápolása, 
főképpen azért, mert egy kicsit 
meg tudjuk magunkat mutat
ni – fogalmazott a város első 
embere. A látogatás valóban jó 
alkalmat adott arra, hogy Sárvár 
újabb nemzetekkel ismertesse 
meg a város épített és természeti 
kincseit, hiszen a cseh város 
két másik testvértelepülésének 
küldöttségét is magával hozta. 

Csehország mellett Francia
országból, valamint a német
országi Mayenből érkeztek a 
delegáció tagjai.

Kondora István örömmel tu
datta, hogy októberben Sárvár 

önkormányzata viszonozza a 
látogatást. – Számomra nagyon 
fontos, hogy október közepén 
mi is megyünk Csehországba 
Kondor János kiállításával egye
temben, és a csehországi test
vérváros 700 éves születésnapját 
közösen fogjuk megünnepelni 
– nyilatkozta a polgármester.

Josef Botek, a cseh város ön
kormányzati titkára elmondta, 
nagy örömükre szolgált, hogy 
Sárvár elfogadta a felkérésüket 5 
évvel ezelőtt. Kiemelte, hogy az 
évek során rengeteg hasonlóságot 

fedeztek fel Uherské Hradiště és 
Sárvár között, és a nyelvi különb
ségek ellenére is jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani városunkkal. 

– A két város kapcsolatának 
alapja a folklór, maga a nép
tánc, valamint a fúvószenekarok 
megjelenése Sárváron. Mióta 
az uherské hradištěi lakosok 
értesültek a testvérvárosi kap
csolat létrejöttéről, rengetegen 
felkeresték a várost, nagyon szí
vesen járnak vissza a kultúra és 
természetesen a gyógyvíz miatt 
is – tette hozzá Josef Botek.

A cseh testvérváros jegyző
je előrebocsátotta, a jövőben 
lehetőség nyílhat arra, hogy a 
visegrádi négyek együttműködé
sén keresztül a két testvérváros 
európai uniós források lehívá
sával hozzon létre újabb közös 
fejlesztéseket.

Az egynapos villámlátogatás 
során a vendégek számára Ta
kács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Ferenc Múzeum igazgatója tar
tott tárlatvezetést a várban, majd 
megtekinthették Sárvár további 
nevezetességeit. 

Czupor Szilvia

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2017. október 3-án, kedden 

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

A városi bál szervezői közel 
1 millió forint értékben ado-
mányoztak kültéri játékokat a 
Vármelléki Óvoda számára. A 
hagyomány 2018-ban is foly-
tatódik, a jövő évi rendezvény 
dátuma már kitűzésre került.

A városi bál szervezői a hagyo
mánynak megfelelően minden 
évben jótékony célra fordítják a 
tombolából befolyt összeget. A 
10. városi bál sikerének köszön
hetően idén a Vármelléki Óvoda 
részesülhetett adományban.  

A tombola bevételéből 6 darab 
rugós játékot kapott az intézmény, 
melyből 5 a várkerületi óvodában, 
1 pedig a Szatmár utcai telephe
lyen került elhelyezésre.

A szabadtéri játékok ünnepé
lyes átadására szeptember 15én 
került sor. Az avatáson Darázsné 
Horváth Kornélia óvodavezető 
köszöntötte a résztvevőket. – 

Udvarunk szépen füvesített, a 
gyerekek sokféle tevékenységére 
ad lehetőséget, és ezek a rugós 
játékok tovább gazdagították 
udvari játékállományunkat – 
mondta, megköszönve az ön
kormányzat és a támogatók 
felajánlását.

Az új kültéri játékokat Kon
dora István, Sárvár város pol
gármestere adta át, majd Sava
nyú Gábor a bál szervezőinek 
képviseletében szólt a beszerzés 
részleteiről. Kiemelte, hogy a 
Flextronics International Kft. 
200 ezer forintos hozzájárulá
sának köszönhetően csaknem 
1 millió forint értékű adományt 
tudtak átnyújtani az óvoda szá
mára, amely rekord mértékű. 

Savanyú Gábor bejelentette, 
hogy a jövő évi bál szervezése 
már folyamatban van, a rendez
vény tervezett időpontja 2018. 
január 13. 

Az ovisok az óvoda hátsó ud
varán táncra perdültek, énekkel 
és mondókával köszönték meg 

az új játékokat, melyeket aztán 
nagy kedvvel birtokukba is vettek.

Czupor Szilvia

A város vezetői, a bál szervezői és a Vármelléki Óvoda munkatársai, vala-
mint gyermekei együtt örültek az új játszóeszközöknek (Fotó: Kiss Norbert)

Jótékony célra fordították a báli bevételt

Jubilál Sárvár cseh testvérvárosi kapcsolata

Kondora István polgármester és Josef Botek önkormányzati titkár (Fotó: 
Takács – Reichardt Gabrielle)

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulói  szep-
tember 20-tól szeptember 23-ig 45 diákkal és kísérőikkel 
elutaztak Erdélybe, a „Határtalanul" program keretében.

Kalotaszeg és Máramaros történelmi, néprajzi örökségével 
ismerkedtek meg és látogatást tettek a Szinérváraljai testvér
iskolánál, ahová könyveket, adományokat vittek, valamint 
Kondora István polgármester úr ajándékát, a reformáció 500. 
évfordulója alkalmából a régmúltban Sárváron nyomtatott 
Biblia másolatát.

Gárdonyisok „Határtalanul”

Több mint 1 milliárd forintból 
újulhat meg a Szent László Ka-
tolikus Általános Iskola. A bon-
tási munkálatok szeptember 
első napjaiban megkezdődtek, 
a kivitelezés várhatóan október 
végén indul.

A Szent László Katolikus Ál
talános Iskola épülete 1 milliárd 
80 millió forintos kormányzati 
támogatásból újulhat meg. A 
fejlesztésre nagy szükség mutatko
zott, hiszen az iskola már kinőtte a 
régi épület nyújtotta lehetőségeket.

Ördög Tibor, a katolikus iskola 
igazgatója bizakodva tekint a be
ruházásra, mely reményei szerint 
a következő tanévre befejező
dik, és az elsősöket már egy új 
tornacsarnokkal, tantermekkel 

és szaktantermekkel kibővült 
intézményben tudják fogadni 
jövő év szeptemberében.

Az intézményvezető a kivitele
zés ütemezéséről is szót ejtett. – A 

bontási munkálatok szeptember 
első napjaiban megkezdődtek, a 
kisépület, ebédlő, illetve a kántor
lak már szinte lebontásra került 
– tájékoztatott Ördög Tibor.

A közbeszerzési pályázat most 
zajlik, a kivitelezés a tervek 
szerint október végén indulhat, 
a melléképületek bontásának 
befejeztével.

A 2017/2018as tanévben a 
katolikus intézménynek az ok
tatás mellett nagy figyelmet kell 
fordítania arra, hogy beruházás 
ellenére is zavartalanul folyjon a 
tanítás és a gyermekek ellátása. 

– A munkálatok idejére a ta
nulók étkeztetését a Gárdonyi 
iskolában biztosítjuk – tudtuk meg 
Ördög Tibortól, aki a lehetőségért 
és az együttműködésért külön 
köszönetet mondott Németh Er
nőnek, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola igazgatójának, valamint 
Rozmán László tankerületi igaz
gatónak is.  Czupor Szilvia

535 ezer látogatót fogadott az 
idei nyáron a sárvári fürdő. A 
Sárvári Turisztikai Egyesület 
értékelte a főszezont, és már az 
utószezonra készül.

Az ősz beköszöntével lezárult 
a turisztikai főszezon. A sárvári 
attrakciók az idei évben is sok 
turistát csalogattak városunkba 
belföldről és külföldről egya

ránt. A legtöbb turista tovább
ra is Csehországból érkezett 
Sárvárra.

– Nagyon jó nyarat tudha
tunk magunk mögött. 2016
ban nagyon magasra lett téve 
a mérce, amit bár meghaladni 
nem sikerült, de a tavalyi szin
tet ismét tudtuk hozni. Idén 
is 535 ezer látogató volt a sár
vári fürdőn – értékelte a nyári 
szezont Kiss István, a Sárvári 
Turisztikai Egyesület elnöke. 
Továbbá bizakodását fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy az idei 
szezonban a kisebb turisztikai 
vállalkozások is minden számí
tásukat megtalálták. 

Az, hogy városunk népsze
rűsége továbbra is töretlen a 
természeti adottságokon túl a 
turisztikai egyesület, a TDM, 
az önkormányzat és a helyi 

szolgáltatók összefogásának is 
köszönhető.

A közös marketingmunkát 
folytatják tovább, az egyesület 
már az utószezonra, valamint 
az adventi időszakra készül. A 
turisztikai szereplőknek töre
kedniük kell arra, hogy a szállás
foglalások száma ezekben a hó
napokban is egyre növekedjen. 

Az egyesület legfontosabb 
célkitűzése hosszú távon az, 
hogy a jelenlegi vendégek meg
tartása mellett a vendégforgal
mat újabb küldő piacok bevo
násával növeljék. Elsősorban 
a lengyel turistákat szeretnék 
városunkba csábítani, így a 
jövőben azon fognak dolgozni, 
hogy minél több lengyelországi 
utazási irodával felvegyék a 
kapcsolatot.

Czupor Szilvia

Eredményes főszezont zárt a sárvári turizmus

Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

Mokka Cosmo Demo 
1,4 TB / 140 LE Barna 7 362 000 Ft 1 513 000 Ft 5 750 000 Ft

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenek márkakereskedésünkben.

Corsa Selection 5a 
1,2 B / 70 LE
Corsa Enjoy 5a 
1,4 B / 90 LE
Crossland X Enjoy 
1,2 B/81 LE
Astra J Sedan 
1,6 B / 115 LE
Astra K St. Enjoy 
1,4 TB / 125 LE
Astra K Selection 5a 
1,4 B / 100 LE
Mokka Selection 
1,6 B / 115 LE

Insignia St Drive Demo 
2,0 D / 170 LE

Fehér

Metálfény

Fehér

Fehér

Metálfény

Metálfény

Ezüst

Világoszöld

3 500 000 Ft

4 323 000 Ft

4 445 000 Ft

4 861 000 Ft

6 320 000 Ft

4 977 000 Ft

5 217 000 Ft

11 069 000 Ft

701 000 Ft

724 000 Ft

300 000 Ft

962 000 Ft

635 000 Ft

627 000 Ft

827 000 Ft

3 370 000 Ft

2 799 000 Ft

3 599 000 Ft

4 145 000 Ft

3 899 000 Ft

5 685 000 Ft

4 350 000 Ft

4 390 000 Ft

7 699 000 Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN

AKCIÓS AUTÓK  AZ OPEL 
SZOMBATHELYNÉL! 
2+2 év garanciával!

Hamarosan kezdődik az építkezés a katolikus iskolában

Új tornacsarnok és új tantermek épülnek – A bontás után hamarosan kez-
dődik a kivitelezés
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Az országot megelőzve Sárvá-
ron évekkel korábban vezette 
be a szelektív hulladékgyűj-
tést az akkor a közszolgál-
tatást végző Sárvári HUKE 
Kft. A begyűjtést már nem 
ők végzik, csak a feldolgozást. 
Most került sor a telep kör-
nyezetének a megújítására, 
ami az ott élők nyugalmát is 
szolgálja.

Az Ikervári úton egy disznó
hizlalda telkét vásárolta meg 
annak idején a HUKE Kft., hogy a 
város kommunális szolgáltatója
ként itt építse fel telephelyét, mely 
gyűjtőhely és később a műanyag
daráló üzemnek is helyet adott.

– A szelektív hulladékgyűjtés 
hatékonyságának a megnöve
kedése sokkal több feladatot ró 
ránk. Így további fejlesztéseket 

kell végrehajtanunk a sárvári 
telepünkön. Az itt működő 
PETdarálóba egyre több alap
anyag érkezik az ország egész 
területéről. Ezek betárolása, a 
késztermékek elhelyezése és 
továbbítása indokolja egy több 
mint 2 ezer m2es betonozott 
rakterület kialakítását. A kör
nyezetvédelmi felügyelőség be
járása során mindent rendben 

talált a további munkavégzéshez 
– mondta el Szijártó László, a 
HUKE kommunikációs vezetője.

A telep környékén élők is fel
lélegezhetnek, hisz a korábban 
felhúzott védőkerítés és a most 
átalakított telep az ő érdeküket 
is szolgálja. Ezzel egy régi gond 
oldódott meg – értékelte a tör
ténteket Varga Károly, a terület 
önkormányzati képviselője.

Megújult a Sárvári HUKE telepének környezete

Megnyílt a sárvári méhészmú-
zeum az Arborétumban. Az 
Erdészeti Tudományos Intézet 
sárvári botanikuskertjében 
régóta üresen álló épület hasz-
nosítására a sárvári méhészek-
nek született ötlete. A Sárvár és 
Vidéke Méhészegyesület által 
tavasszal megkezdett átala-
kítási munkálatok mostanra 
fejeződtek be. 

Az avató ünnepségen jelen 
volt Bross Péter, az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME) elnöke, aki úgy fo
galmazott, hogy ritka pillanat, 
amikor a méhészek egy ilyen 
ügyért összefognak. A húszezer 
magyar méhész közül most a 
sárváriak voltak a legaktívab
bak. – A tagság természetszerető 
emberekből áll, de jellemző a 
passzivitás, így nagy öröm, hogy 
egy közösség felvállalja egy szak
mahelytörténeti gyűjtemény 
kialakítását. A méhészlélek
nek ez nagyon kellemes dolog, 
mert a napi problémák, a hamis 
méz elleni küzdelem, a hazai 
mézfogyasztás növelése mellett 

országos szinten nem marad 
időnk a méhészhagyományok 
ápolására. Sárváron viszont erre 

is akadt figyelem – méltatta a 
méhészmúzeumot Bross Péter, 
az OMME elnöke.

A méhész bemutatóhely ki
alakításának az álma a Sárvár és 
Vidéke Méhészegyesület korábbi 
elnökétől, Pálla Lajostól szárma
zik. Ötletét már csak az utóda, a 
mostani elnök Makrai Attila tud
ta megvalósítani. A szorgos mun
kát most nem a méhek, hanem az 

egyesület tagjai végeztek el, akik 
maguk alakították ki társadalmi 
munkában a méhészházat.

Korábban csak babaház néven 
emlegették az annak idején itt 
játszadozó bajor hercegi család 
gyerekeiről elnevezve a kis épü
letet. Az Erdészeti Tudományos 
Intézet (ERTI) sárvári botani
kuskertjében régóta üresen álló 
épületet újították fel a méhészek. 
– A rovarvilág, azon belül pedig 
a méhek nagyon fontos szerep
lői a természet körforgásának, 

egyensúlya fenntartásának. Így a 
növényvilág bemutatása mellett 
nekik is helyük lehet az Arbo
rétumban – fogadta örömmel a 
méhészek elképzelését dr. Boro
vics Attila erdőmérnök, az ERTI 
főigazgatója. A hely adottságai 
miatt méhek nem lehetnek a 
kaptárakban, azonban így is át
fogó képet kaphatnak a látogatók 
a méhészetről.

Az épület mellett egy fedett 
kiállítóteret is kialakítottak, ahol 
a mézkészítés eszközei látható
ak. A kiállítóhely az Arborétum 
nyitvatartási idejében látogatható. 
A méhészek azt tervezik, hogy 
ezentúl nem ők mennek az is
kolákba népszerűsíteni a mézet, 
hanem a gyerekek csoportjait 
várják a méhesbe. Ezért az ehhez 
szükséges asztalok és padok tele
pítése lesz a következő feladat a 
sárvári méhészek számára. 

Az avató ünnepségre a 9. 
Sárvári Méhész Nap rendez
vényeként került sor, ahol a 
méhészek saját termékei mellett 
a mézkészítéshez kapcsolódó 
eszközöket is megvásárolhatták 
az érdeklődők.

Méhészmúzeummal bővült az Arborétum

A méhészmúzeum avatása az Arborétumban

E-mail: pajorteto@citromail.hu • www.pajorteto.hu

Pajor Béla, Pajor Gábor
06 70 362 67 76

Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák

Ács, tetőfedő, bádogos
vagy ebben jártas

munkatársat keresünk!  
Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.  

Szijártó László szerint folyamatos feladat lesz a 2 ezer m2-es betonozott 
rakodóterület kialakítása a sárvári HUKE- telepen
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A Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny
2017es díjazott épületei

Legvirágosabb Ház Legvirágosabb Vállalkozás

Legvirágosabb Erkély

I. helyezett: Ölbői u. 9. Németh Jenőné I. helyezett: Feketehíd utca 53. Virágbolt

I. helyezett: Petőfi u. 28. II. emelet 6. Kéthelyi Imréné

II. helyezett: Tinódi u. 5.
Husz Lászlóné és Husz László

III. helyezett: Kisfaludy u. 11.
Toldi Zsuzsanna II. helyezett: Wolf Hotel III. helyezett: Nádasdy Vendéglő

II. helyezett: Alkotmány u. 65. I. em.
Molnár Judit

III. helyezett: Alkotmány u. 67. fsz
Dancs Szabolcs

Különdíjak

Csallóköz utca 16/A. Szele Csabáné és Szele Csaba

Sótonyi u. 6. Erdős Henrikné

Ungvár utca 57. Horváth Tamásné és Horváth Tamás Bartók Béla utca 27. Horváth Imréné Kertekalja u. 54. Sulyok Ferencné és Sulyok Ferenc

Sárvár Város Önkormányzata 
7. alkalommal díjazta a legvirá-
gosabb ingatlanokat a „Virágos 
Sárvárért” környezetszépítő 
verseny keretében. A díjátadó 
ünnepségre a Környezetvédel-
mi Napon került sor.

Az idei nyáron 7. alkalommal 
került meghirdetésre a „Virágos 
Sárvárért” környezetszépítő ver
seny. Az önkormányzat célja a 
felhívással ezúttal is az volt, hogy 
a város lakosságát és a településen 
működő vállalkozásokat a szép 
és gondozott virágos környezet 
kialakítására ösztönözzék.

Idén is három kategóriában 
díjazták a virágos ingatlanokat; 
a zsűri tagjai a legvirágosabb há
zakat, vállalkozásokat, valamint 
erkélyeket keresték. 

A díjátadó ünnepségen dr. 
Szijártó Valéria címzetes fő
jegyző, egyben a zsűri tagja 

köszöntötte az ingatlantulajdo
nosokat. Beszédében köszönetet 
mondott a szponzoroknak az 

értékes felajánlásokért, és a sár
vári lakosoknak a városszépítő 
tevékenységért.  

– Amikor a zsűri tagjaival a vá
ros valamennyi utcáját végigjár
va kiválasztottuk a legvirágosabb 
ingatlanokat, soksok pompáza

tos családi házat, viruló erkélyt, 
szépen gondozott udvart, kreatív 
és szemet gyönyörködtető virág

kompozíciót láthattunk. Ezúton 
is köszönöm a sárvári családok
nak, akik részt vesznek a közös 
városszépítő munkánkban, hogy 
igényesek a környezetükre, fogé
konyak a szépre, a jóra, és ami 
ennél is sokkal fontosabb, hogy 

tesznek is e közös cél érdekében 
– mondta dr. Szijártó Valéria 
címzetes főjegyző.

A hagyomány jövőre is foly
tatódik, Sárvár várossá nyilvá
nításának 50. évfordulója talán 
minden eddiginél fontosabb 
indokot szolgáltat arra, hogy 
széppé tegyük portáinkat.

Czupor Szilvia

Idén is együtt szépítette a lakosság és az önkormányzat a várost

A Környezetvédő és Természet-
barát Egyesület 11. alkalommal 
rendezte meg a környezetvé-
delmi napot. Az érdeklődőket 
szakmai előadások, kiállítások, 
interaktív programok várták.

A 11. környezetvédelmi napon 
hűvös őszies időjárás fogadta az 
érdeklődőket, így az egész napos 
rendezvény a szokásoktól elté
rően ezúttal nem a szabadban, 
hanem a Nádasdyvár aulájában 
és hátsó termeiben került lebo
nyolításra. 

A Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület ren

dezvényén a környezetvédelmi 
témákon túl fontos szerepet 
kapott az egészséges életmód, 
a reformkonyha, valamint az 
elektromos járművek technoló
giájának bemutatása. A látogatók 
megtekinthették a rajzpályázatra 
beérkezett gyerekrajzokat és a 
Sárvári Fotóklub képeiből nyílt 
kiállítást is.

A gyermekek a nap folyamán 
játékos formában ismerkedhet
tek meg a környezetvédelemmel 
és az újrahasznosítással.

Az interaktív programelemek 
mellett szakmai előadások is vár
ták a rendezvényre ellátogatókat. 

A legnagyobb érdeklődés Klein 
Dávid expedíciós hegymászó 
fényképes beszámolóját kísérte. 
A magyar hegymászó, aki a 
Mount Everestet már 9szer is 
megjárta, egy 2016os expedíci

ójáról, az Annapurna csúcsának 
meghódításáról, továbbá a hegy
mászás környezetre gyakorolt 
hatásáról tartott előadást a sár
vári lakosság számára.

Bokorné Csonka Judit, a Sár
vári Környezetvédő és Termé
szetbarát Egyesület elnöke a 
nap végén örömmel konstatálta, 

hogy a rossz idő ellenére is sokan 
kilátogattak a rendezvényre.

A 11. környezetvédelmi nap 
lebonyolításához egy sikeres pá
lyázatnak köszönhetően a Flex 
Foundation jelentős anyagi tá

mogatással járult hozzá. Bokorné 
Csonka Judit megköszönte a 
vállalat aktív részvételét, valamint 
Sárvár Város Önkormányzatának, 
és a rendezvény további támogató
inak a közreműködését. Előrevetí
tette, hogy az egyesület töretlenül 
folytatja tovább tevékenységét.

Czupor Szilvia

Egy nap, ahol csak a környezetvédelemé a főszerep 

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

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

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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Szilveszter a Kanári-szigeteken

További ajánlataink a világ minden tájára a www.aquasarvar.hu honlapon találhatóak!
Az ár minden költséget tartalmaz (kivéve: BBP + stornó biztosítás).

Félpanziós ellátással,
szilveszteri gálavacsorával

2017. december 31 – 2018. január 7.
8 nap, 7 éjszaka

2.130 EUR/2 fő

FUERTEVENTURA PRINCESS 4* - Fuerteventura

Klein Dávid expedíciós hegymászó fényképes beszámolót tartott egy 2016-os 
expedíciójáról, az Annapurna csúcsának meghódításáról

A díjazottak, a szervezők és a szponzorok együtt a díjátadás után
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A Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny
2017es díjazott épületei

Legvirágosabb Ház Legvirágosabb Vállalkozás

Legvirágosabb Erkély

I. helyezett: Ölbői u. 9. Németh Jenőné I. helyezett: Feketehíd utca 53. Virágbolt

I. helyezett: Petőfi u. 28. II. emelet 6. Kéthelyi Imréné

II. helyezett: Tinódi u. 5.
Husz Lászlóné és Husz László

III. helyezett: Kisfaludy u. 11.
Toldi Zsuzsanna II. helyezett: Wolf Hotel III. helyezett: Nádasdy Vendéglő

II. helyezett: Alkotmány u. 65. I. em.
Molnár Judit

III. helyezett: Alkotmány u. 67. fsz
Dancs Szabolcs

Különdíjak

Csallóköz utca 16/A. Szele Csabáné és Szele Csaba

Sótonyi u. 6. Erdős Henrikné

Ungvár utca 57. Horváth Tamásné és Horváth Tamás Bartók Béla utca 27. Horváth Imréné Kertekalja u. 54. Sulyok Ferencné és Sulyok Ferenc
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A Szent László Plé

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

● Minden októberi estén 18.30kor 
közös rózsafüzért imádkozunk. A kato
likus papi nép ajkainak áldozatát ajánljuk 
fel a Mindenhatónak. Hittanosaink a 
fatimai gyermekeket követve vállalják az 
előimádkozást. 

● Október 2a az angyalok szolgálatára 
emlékeztet. Lelkiismeretünk döntéseiben 
figyeljünk az angyali sugallatokra!

● Október 4én, szerdán Assisi Szent 
Ferenc napjával kapcsolatban a teremtés
védelem hetét hirdették meg. 

● Október 7én, szombaton a szent
miséken köszöntjük a Boldogságos Szűz 
Máriát, a Rózsafüzér Királynőjét. 

● BÉRMÁLÁS: október 8án, délelőtt 
10 órakor a püspöki kézrátétel és a szent 
krizma által a Szentlélek hét ajándékában 
részesülnek felkészült serdülőink. Ez a 
vasárnap egyben Szűz Mária, Magyarok 
Nagyasszonya, Magyarország főpátróná
jának főünnepe is. Édes hazánk, Mária 
országa felvirágzásáért dolgozzunk!

Szent Miklós Plébánia 

● Október hónapban minden este 
18 órakor ünnepélyesen, gyermekek 
előimádkozásával elmélkedjük a rózsa
füzér titkait a Sári templomban. 

● Október 1én, vasárnap a 9 órakor 
kezdődő ünnepi szentségkitételi búcsúi 
szentmisével kezdődik a kertvárosi 
kápolna búcsúja és az egész napos 
szentségimádás. 16 órakor ünnepi 
litánia keretében szentségeltétel. A 
szentségkitételi szentmisét Roland atya 
imádkozza.                               

● Október 1én, a vasárnapi szent
miséken lesz a Sári templomhoz tartozó 
hittanos gyermekek katekumenátusa 
a befogadás szertartása. Szentmisék: 
szombaton előeste 18.30 óra, vasárnap 
8 és 10 óra. Az elsőáldozó 3. osztályosok 
és a bérmálkozó 8. és 9. osztályosok és 
szüleik ekkor jelentkezhetnek a követ
kező elsőáldozásra és bérmálásra.

● Október 5én és 6án, elsőcsü
törtökön és elsőpénteken 17 órától 
gyóntatás – 18 órakor szentolvasó, majd 
18.30 órakor ünnepi szentmise. 

● Október 7én, szombaton Ró
zsafüzér Királynéjának, október 8án, 
vasárnap Magyarok Nagyasszonyának 
ünnepei lesznek.

● Elkezdődnek a gyermekek számá
ra a kézműves foglalkozások a plébánia 
közösségi termében. Az első alkalom 
időpontjai: október 14., szombaton 
10 órakor.

● Szerdánként az esti szentmise 
után 19.15 órakor megkezdődnek a 
felnőtt katekézisek a plébánia közös

ségi termében. Az előadások ebben az 
esztendőben is a Szentírásról és annak 
üzenetéről szólnak. Az első előadás 
október 4én lesz.

EVANGÉLIK

● Értesítés: Tisztelt Temetőlátogatók! 
Kedves Hozzátartozók! Az evangélikus 
urnás kápolna generál felújítását, és 
urnahelyek bővítését tervezi a Sárvári 
Evangélikus Egyházközség. A felújítási 
munkák 2017. szeptember hónap má
sodik felében kezdődnek. A felújítási 
munkák érdekében, szeretettel kérünk 
mindenkit, hogy hozzátartozóik urnája 
elől, és annak környékéről minden 
díszt, kegytárgyat távolítsanak el, vigyék 
haza! A munkák befejeztével mindent 
visszahozhatnak, vagy kicserélhetnek. 
Az urnás kápolna újra szentelésének 
tervezett időpontja: 2017. november 1., 
szerda 17 óra. A létesítendő új urnahe
lyekre előjegyzést a Lelkészi Hivatalban 
veszünk fel. (Sárvár, Sylvester J. u. 3.)

● Reformációi tanulmányút: Szep
tember 30án, szombaton és október 
1én, vasárnap kerül sor a hazai első 
három evangélikus gyülekezet, Sárvár 
– Sopron – Budavár közös felvidéki 
útjára: Kassa, Eperjes, Lőcse, Késmárk 
úti céllal. 

● Konfirmáció:  Október 6án, 
pénteken 16 óra kezdettel tartjuk az 

idei tanév első konfirmációi óráját a 
gyülekezeti teremben. Egyúttal ez az 
alkalom szülői értekezlet is lesz. 

● Fé r f i e g y l e t :  O któb e r  7  é n , 
szombaton 10 órától gyülekezetünk 
férfi körének tagjai is részt vesznek 
a Zalaegerszegen megrendezésre ke
rülő Dunántúli Kerület Férfimissziós 
napján. 

● Rádiós istentisztelet közvetítése: 
Előre hirdetjük, hogy október 31én, 
kedden 10 órától a sárvári evangélikus 
templomból egyenes adásban közvetíti 
a Kossuth Rádió a reformáció ünnepi 
istentiszteletét. Kérjük a testvéreket, 
hogy lélekben és szabaddá tett nap
pal készüljenek a Reformáció 500. 
ünnepére! 

● Vasárnaponként 10 órától isten
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer
mekistentiszteletet tartunk. 

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

● Október 15én,  vasárnap 10 
órakor kezdődő istentiszteletünk után 
Gyülekezet i  Választói  Közg yűlést 
tartunk, melyen megválasztásra kerül 
az egyházközség 2018. január elsején 
hivatalba lépő új presbitériuma.

● Gyülekezetünk honlapcíme: re
formatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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A sivatagba visz Sófalvi János 
Marokkó című fotókiállítása a 
sárvári könyvtárban. A tárlatot 
Benkő Sándor fotóriporter, 
a Sárvári Fotóklub Egyesület 
elnöke nyitotta meg. 

A képeken megelevenednek a 
sivatagi tájakon haladó tevekara
vánok és a nomád népek modern 
technológiával való találkozásai 
is. A fotók készítője Sófalvi János 
utazó ember, Erdélyből, Kolozs

várról származik, majd Németor
szágban dolgozik, végül Sárváron 
telepedett le. Fotózni negyven éve 
a Marosvásárhelyi Fotóklubban 
kezdett, most a Sárvári Fotóklub 
tagjaként nyílt tárlata  Marokkóról.

A kiállítást Benkő Sándor az
zal nyitotta meg, hogy János sze
rény ember, szerénysége komoly 
bölcsességet takar. Csendessé
gére jellemző, hogy soha nem 
dicsekedik, soha nem kérkedik 
azzal, amin átment, amit látott, 
és volt szerencséje megörökíteni.

Sófalvi János egy német cso
porthoz szegődött be társnak 
azzal a céllal, hogy dokumentálja 

a marokkói munkafolyamatukat. 
Már akkor sejtette, hogy neki Ma
rokkóban a helye, sejtette, mi vár 
rá, milyen látványokban lesz része. 

Öt hétig tartózkodtak az 
északafrikai országban, ahol 
a szakemberek egy erődfalut 
újítottak fel Asslim településen, 
ami Marrakeshtől délre fekszik. 
A Casbach erődfalu felújítását a 
kollégái hagyományos eszközök
kel és módszerrel végezték. – A 
képek sokféle benyomást adnak 
ÉszakAfrikáról, de saját élmé
nyeim adják vissza leginkább 
a körülményeket – mondta ta
pasztalatairól a képek készítője. 

Sivatagi élmények a városi könyvtárban

ELADÓ Mercedes E290 TD kombi. 
(Klíma, automata váltó, téli és nyári gumi szett) 

Tel.: 06 30 476 7829

Őszi Te Napod
Október 15én, vasárnap folytatódik a „Te Napod” családi 

rendezvénysorozat a művelődési központban. A szervezők az 
ősz jegyében állítják össze a programokat. A délutáni prog
ramok között lesz kézműves foglalkozás, gyermekszínházi 
előadás is. A részletes program a Sárvári Hírlap következő 
lapszámában jelenik majd meg. Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel vár a Nádasdyvár Művelődési Központ és Könyvtár!

Sófalvi János fotói sivatagi vidékekre viszik a szemlélőt

Lencsés Ida kárpitművész és 
Kovács Péter Balázs képző-
művész kiállításai nyíltak meg 
szeptember 10-én a Galeria 
Arcisban. A két tárlat megnyi-
tóján Vajda András jazzdobos 
működött közre.

A művészházaspárnak kü
lönkülön egy évtizede már 
volt bemutatkozása Sárváron. 
Igaz, most sem együtt, csak 

közös térben állították ki a mű
veiket. Lencsés Ida Ferenczy
díjas kárpitművész tárlatának 
címe Csapda, míg Kovács Péter 
Balázs Munkácsydíjas képző
művész tárlata a Párhuzamos 
találkozások címet viselte. 

Mindkét kiállítást Kovács 
Péter Balázs nyitotta meg. Mint 
mondta: nem szeretem, hogy 
a művészettörténészek mindig 
a kályhától elindulva olyan 

következtetéseket vonnak le 
az alkotásokról, amire mi nem 
is gondoltunk. A tárlatnyitón 

Vajda András jazzdobos imp
rovizációi hoztak további színt 
a galériába.

Az első teremben néhány 
keret nélküli vászon és ki
sebb munka vezeti fel a belső 
termek hangulatát, ahol a két 
tárlat található. Mindkettőben 
kisméretű sorozatokat alkotó 

keretezett munkák található
ak. Távolról kazettás minta, 
de tartalmuk közelebb érve 

kibontakozik.  – A művek 
születésekor a kalapáccsal 
odaütött szögek adják az ala
pot, majd ezek körül alakul 
ki az a szövedék, amely a kép 
textúráját mutatja – mondta 
a keretbe zárt szabadságot 
elemző képsorozatról Lencsés 
Ida kárpitművész.

Alkotók találkozása a Galeria Arcisban

Kovács Péter Balázs Munkácsy-díjas képzőművész nyitotta meg saját, és 
felesége, Lencsés Ida Ferenczy-díjas kárpitművész kiállítását is

A termekben kisméretű sorozatokat alkotó keretezett munkák találhatóak
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A Reformáció 500 programsoro-
zat keretében került sor Kátai Zol-
tán énekmondó és Rácz Róbert 
református lelkész Wathay Fe-
rencről szóló előadására a sárvári 
múzeum dísztermében Karddal 
és Lanttal a Hitért címmel.

Rácz Róbert előadása felidézte 
Wathay Ferenc életét, aki jól 
ismerte a végvárak világát. A 
teológiai előadást Kátai Zoltán 
énekmondó lanton előadott 
eredeti verses énekei kísérték. A 
török elleni védelemben fontos 
szerepet játszó várakban teljesí
tett szolgálatot, többek közt Pá
pán, Győrben, Veszprémben, de 

megfordult Sárváron is. Az erős 
fekete bég, Nádasdy II. Ferenc 
szolgálatában állt. 

Amikor Székesfehérváron fog
ságba esett 1602ben, még sike
rült megszöknie, de hamarosan 
először Budán, majd az Oszmán 
Birodalom fővárosában, Kons
tantinápolyban, azaz Isztambul
ban szenvedte a török fogságot. Itt 
írta meg saját verseit tartalmazó, 
egyben gyönyörű és látványos 
ábrázolásokkal díszített kódexét.

A török ellen harcoló magya
rok elsődleges lelki mozgató
rugója a hazafiság és a hit volt 
– mondotta előadásában Rácz 
Róbert református lelkész.

Kétnapos volt idén a sárvári 
szüret. A koncertek és a ha-
gyományos portékák vására 
mellett nagy érdeklődés kí-
sérte a szüreti felvonulást. A 
rendezvény keretében mu-
tatták be Szabadi Mihály 
Bessenyei- és Csokonai-díjas 
koreográfus, néprajzkutató 
legújabb könyvét.

A szüret előestéjén a zenéé 
volt a főszerep a Nádasdyvár 
udvarán. Sárvár egykor népsze
rű zenekarának állít emléket a 
Dandy’s zenekar, akik elsőként 
csaptak a húrok közé, majd a 
Gyöngyhalász latin zenekar 

koncertje következett. Szom
baton a Hagyományos Portékák 
Vásárán mindenki kedvére 
válogathatott a népművészeti 
árukból a vár udvarán.

 A szüreti rendezvény kereté
ben mutatták be Szabadi Mihály 
Bessenyei és Csokonaidíjas ko
reográfus, néprajzkutató Nem
zedékek című legújabb könyvét. 
A szerzőt a sióagárdi lányok 
dalcsokorral köszöntötték, nem 
véletlenül, hiszen az együttes 
egyike azoknak, akik meste
rüknek mondhatják Szabadi 
Mihályt. A szerzővel Kondora 
István polgármester beszélgetett. 
Szabadi Mihály koreográfus, 
etnográfus a pedagógiai főiskola 
elvégzése után a hagyományos 
paraszti kultúrát tanulmányozta, 
főként a Sárköz, a Duna menti 
települések és a bukovinai szé

kelyek táncainak gyűjtésével 
és lejegyzésével foglalkozott. 
1966ban alapítója, majd 22 
évig vezetője volt a szekszárdi 
Bartina táncegyüttesnek. A 80 

éves mesternek koreográfusként 
legjelentősebb művei a Tolnai 
szvit, a Szőlőtaposó és a Kis
ugrós című darabok. Az utóbbi 
évtizedben nyolc szépirodalmi 
kötetben örökítette meg a pa
raszti kultúrát, könyvei, mint 
mondja, a hagyományos vidéki 

élet eseményeivel, emberekkel, 
jellemekkel foglalkoznak, köztük 
új kötete, a Nemzedékek is.

A sárvári szüret legfőbb lát
ványossága a szüreti felvonulás 
volt. A menetet a Sihu kisvonat 
vezette, majd Kondora István 
polgármester hintója folytatta a 
sort, aki örömmel üdvözölte a 
sárváriakat. A Sárvári Hagyo
mányőrző és Íjász Egyesület, a 
Regös Együttes, a Zalagyöngye 
Néptáncegyüttes, a Sióagárdi 
Hagyományőrző Táncegyüttes, 
a Káldi Napraforgók Egyesülete, 
a Sárvári Néptánckör, a Bojtár 

Népzenei Együttes és a Gyéres 
zenekar vonult végig a város 
főutcáján. A menetet egyegy 
együttes táncprodukciója állítot
ta meg, de jóféle bort is kínáltak 
a táncosok a nézelődőknek. 
Mindez kedvcsináló volt az esti 
folklórműsorhoz, ahol elsőként 

Kondora István polgármester 
köszöntötte a közönséget, majd 
a néptáncosok produkciói követ
keztek. A skót származású Roddy 
Clenaghan és az Andy Fenton 
alkotta duó két helyszínen is 
játszott a szüret idején. A Tinódi 
Hotelben és a városi szüret műso
rában is felléptek. Roddy ismert 
már Sárváron, hisz 2000ben 
egy csoport angol zenésszel és 
táncossal lépett fel a Nádasdy
vár udvarán, 2014ben pedig 
Ian Anderson blueszenésszel volt 
hallható a város több helyszínén.

-fr-

Szüreti forgatag zárta az idei fesztiválok sorát

Wathay Ferencre emlékeztek a múzeumban

Kátai Zoltán énekmondó és Rácz Róbert református lelkész tartott előadást

Kondora István polgármester hintója a szüreti felvonulás egyik látványos-
sága volt

Tánc a vár előtt
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Vas Megyei Roma napot tar-
tottak Sárváron. A várudvaron 
gyűltek össze a megye, illetve 

az ország cigány társadalmának 
képviselői, hogy részt vegyenek 
az egész napos programok során.

Reggeltől főtt a kondérban az 
étel és készültek a megye és az 
ország számos helyéről érkező 
roma vezetők fogadására. A 
Vas Megyei Roma napon több 
népszerű zenekar és előadó is 
közreműködött. Volt ingyenes 
gasztronómiai kóstoló, ugrá
lóvár, drogprevenciós előadás, 
vérnyomásmérés. Továbbá  kiál
lítást rendeztek Ferkovics József 
festőművész alkotásaiból. – A 
szervezésben aktív szerepet vál
lalt a Sárvári Nemzetiségi Roma 
Önkormányzat – mondta Szabó 
Gábor Ferencné elnök.

A hivatalos megnyitón a Vas 
Megyei Roma Területi Nem

zetiségi Önkormányzat elnö
ke, Vidos László köszöntötte 
a megjelenteket. Fontos, hogy 
megőrizzük hagyományainkat 
és közösségeinket, amelyre jó 
alkalom a megyei roma nap 
– fogalmazott a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke. 

A megnyitó után Horváth 
Béla és zenekara kezdte a műsort 
a vár színpadán, majd Dadó 
Kincsó és Gyula Laci lépett fel. 
Őket további énekesek követték 
az estig tartó program során. 
A Sárváron tartott Vas megyei 
Roma Napot élőben közvetítette 
Magyarország első online roma 
csatornája, a Dikh TV. 

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!*

A Sárvári Környezetvédelmi 
Napon került bejelentésre, 
hogy egy magyar páros meg 
akarja dönteni a szélárnyékban 
történő kerékpározás abszolút 
sebességi világrekordját. Nagy 
Klaudia és Nagy György kerék-
páros versenyzők a női és a férfi 
rekorderek legyőzésének tervét 
Sárváron, a vár dísztermében 
jelentették be.

Sárvár híve a zéró emissziós 
autózásnak és kerékpározásnak, 
mint fenntartható közlekedési 
módnak, így a város ad otthont 
egy, a világrekordra készülő 
páros első nyilvános bemutatko
zásának – jelentette be Sebestyén 
István, a kísérletet támogató Ma
gyar Rekord Egyesület elnöke. 
A világrekordkísérlet lényege, 
hogy szélárnyékban, valamilyen 

felvezető jármű mögött 
szorosan haladva, kizá
rólag emberi erővel a 
legnagyobb sebességet 
kell elérni kerékpáron. 
A féri rekordot közel 
268 km/h sebességgel 
a holland Rompelberg 
tartja, a női rekordot 
tavaly állították fel va
lamivel 230 km/h felet
ti sebességgel. Ezeket 
kívánja a két sportoló 
megdönteni.

Nagy György, a re
kordkísérletre készülő 
sportoló, edző, a projekt 
vezetője bemutatta azt 
a magyar gyártású spe
ciális kerékpárt, amely 
képes a hatalmas se
besség elérésére. Nagy 
Klaudia arról számolt 

be, hogy a két rekorder 
egymásnak vezeti fel a vil
lanyautót, mert fontos az 
összhang az egymástól 510 
cmre haladó járművek 
között. A fizikai felkészülés 
mellett mentálisan is edze
ni kell a közel 300 kmes 
sebességgel való haladásra.

Máhr Tivadar, Sárvár 
alpolgármestere örömét 
fejezte ki, hogy egy újabb 
rekordkísérletnek lehet 
Sárvár az egyik kiinduló 
állomása, hisz a felkészülés 
során a közeli Pannónia 
Ringen is folyik majd a 
munka. Sárvár egészségtu
datos, környezetbarát, zöld 
város akar lenni, ebbe egy 
kerékpáros rekord szerve
sen illeszkedik – mondta 
az alpolgármester.

Kerékpáros világrekordra készül egy magyar páros

Megyei roma napot szerveztek a hagyományőrzés jegyében

Szabó Gábor Ferencné, a  helyi roma önkormányzat elnöke, Szabó Csaba 
szervező és Vidos László, a Vas Megyei Roma Területi Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke

Nagy György és Nagy Klaudia kerékpárversenyzők
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Huzimec Zoltán, és felesége Ica 
néhány hónappal ezelőtt még 
aligha gondolta, hogy rövid 
idő alatt szinte törzsvendéggé 
válnak Sárváron. Márpedig ez 
történt, miután Huzimec bor 
lett a város bora. A Nádasdy 
Történelmi Fesztivál Borbazár-
jában pedig mindenki meg is 
kóstolhatta a muravidéki nedűt.  

A történet ott kezdődött, ami
kor a lendvai borász felkérést 
kapott arra, hogy küldjön borokat 
arra a bírálatra, amelynek célja 
Sárvár város borának a kiválasz
tása. Ez a megkeresés meglepte, 
mondván, hogy a Muravidéken 
vannak nála nevesebb borászok 
is, de örömmel tett eleget a kérés
nek. Aztán az  öröme akkor lett 
igazán teljes, amikor megtudta, 
hogy  2015ös sauvignon blancja 
lett az idén a  fürdőváros bora. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy 
hol is készül ez a kiváló bor, ezért 

a hosszúhegyi birtokon  látogat
tuk meg a Huzimec házaspárt. Itt 
minden egyben van: a ház, a pin

ce, a vendégváró, a kiskert, meg 
az egy hektárnyi szőlő jelentős 
része. Huzimec Zoltán szakmája 
szerint géplakatos, de a szőlőben 
találta meg élete értelmét. Végül 

is a családi hagyományt folytatta, 
édesapja is foglalkozott szőlővel, 
borral. 

A biotermelés híve: a szőlőben 
nem  használ sem vegyszereket, 
sem pedig műtrágyát. A pincében 
sem avatkozik be a természetes 
folyamatokba, nem használ faj

élesztőt sem. Az ültetvényének 
döntő része fehér szőlő, de akad 
némi rosénak való is. A tapasz
talatai szerint egyre növekszik az 
igény a jellemzően rózsaszínű, 
üde, gyümölcsös ital iránt is. 

A borok döntő részben fa
hordókban erjednek, illetve ér
lelődnek. A borász kedvence a 
rizlingszilváni, de  természetesen 
büszke a Sárváron oly  nagy sikert 
aratott sauvignon blancra, a 
rajnai rizlingre, meg a traminire 
is. Aztán ott van még a saját ké
szítésű Zolikum is, ami nem más, 
mint adriai fűszernövényekkel 
ízesített borpárlat. Korábban a 
bort jórészt vendéglátóhelyeken 
értékesítették, de pár éve meg
kezdték a palackozást is. A háznál 
maguk is fogadnak csoportokat, 
ahol a finom borokhoz Ica asz
szony készíti a sajtokat, a borkor
csolyákat, és a kemencében maga 
süti a kenyeret is.  

Erős D. Zoltán

A Muravidéken készült Sárvár Város Bora

Huzimec Zoltán a biotermelés híve: a szőlőben nem használ sem vegyszereket, 
sem pedig műtrágyát  (Fotó: EDZ)

Időrétegek címmel jelent meg 
Kondor János alkotásaiból vá-
logatott fotóalbum, amelyben 
az elmúlt 25 év festményeiről 
készített reprodukciók látha-
tók. A kötetet a Nádasdy-vár 
dísztermében mutatták be, a 
megjelenteket Kondora István 
polgármester köszöntötte, az 
albumot Dabóczi Dénes mű-
vészettörténész ajánlotta a 
közönség figyelmébe.

Kondora István polgármes
ter gyermekkora óta ismeri 
Kondor János festőművészt, 
szoros barátságot ápol vele ma 
is, így nem véletlen, hogy mind 
a kötetbemutatón elhangzott, 
mind az albumhoz írt köszön
tője személyes hangvételű volt 
az alkotó műveinek méltatásán 
túl. „Mindannyian tudtunk lovat 
rajzolni, melynek volt négy lába, 
feje, farka is, de az övé valahogy 
mindig más volt, olyan igazi 
ló. Érzékeny, finom vonalakkal 
megrajzolt, szinte láttuk, hogy 
szabadon minden kötöttség 
nélkül hogy nyargal át a képze
letbeli mezőn, mert nem csak a 
ló, a mező is benne volt abban 

a néhány gyermeki vonalban” 
– olvasható az Időrétegek című 
kötetben.

Dabóczi Dénes művészet
történész a kötetbemutatón 
elmondta, hogy a könyvben 
Markó Péter, Polgár Csaba, Sala

mon Nándor, Cebula Anna, Tóth 
Csaba és az ő – Kondor János 
kiállításmegnyitóin elhangzott 
– beszédei, illetve az alkotót mél
tató, folyóiratokban megjelent 
írásai olvashatóak.

– A kiadvány megjelentetésé
hez motivációt a Szombathelyi 
Képtárban megrendezett gyűjte
ményes kiállításom adott. Nagy 
örömömre szolgált, hogy idén, 
a 60. születésnapomhoz időzítve 
megjelentette az önkormányzat 

ezt az albumot. Külön köszönöm 
polgármester úrnak a támogatást, 
és mindazoknak a segítséget, akik 
a kötet elkészítésében részt vettek. 
A fotók többségét Benkő Sándor 
készítette, a szombathelyi kiál

lításom óta megjelent műveket 
Pajor András fotózta, továbbá 
Dr. Kereszty Gábor egy portréja 
látható a könyvben. A szerkesztő, 
a tipográfus Popella Dóra volt, ő 
válogatta ki az albumba kerülő 
képanyagot az általam megjelölt 
tematika szerint – mondta Kon
dor János.

Az alkotó a művek összevá
logatásához tizenöt témakört 
jelölt meg, ezek közül néhány 
sorozat, mint például a Kisvárosi 
anzix, az Etruszk üzenet vagy 
az Időrétegek. A képek mellett 
nincsenek évszámok, mert a 
festőművész ezt nem tartotta 
fontosnak, elsősorban azért, 
mert a sorozatokhoz évek múlva 
is visszanyúlt, mivel kíváncsi volt 
arra, hogy mennyire lesznek így 
egységesek a képek.

Kondor János napjainkban 
is folyamatosan dogozik, alkot. 
Jelenleg Balassagyarmaton, a 
Palóc Múzeumban vesz részt 
egy csoportos tárlaton. Október 
közepén Uherské Hradištěben 
nyílik önálló kiállítása, ahol har
minc képpel jelenik meg, és ez 
újabb nagyon fontos mérföldkő 
lesz az alkotói pályáján. -fr-

Bemutatták Kondor János festőművész albumát

Kondor János festőművész és Dabóczi Dénes művészettörténész a kötetbemutatón
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Hoyalux Amplitute Truform 1.5 SHV 
40.180 Ft helyett  28.000 Ft 

Hoyalux Summit Pro 1,5 SHV 
58.400 Ft helyett  40.800 Ft 

Hoyalux ID LifeStyle 1,5 SHV 
69.850 Ft helyett  49.000 Ft

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

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

Multifokális 
lencse akció!

-30%

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
2017. október 3-7.

3. (kedd)  15 óra:   Újra indul a nyomozás!
	 	 A	Detektívsarok-játék	megnyitója
4.	(szerda)		 10	óra:		 Baba-vár a könyvtárban 
	 	 Ringató	Gerbert	Judittal
 17 óra: Kodály Zoltán: Színházi nyitány, 
  Háry János szvit
	 	 Mindenkit	 várunk	a	Zenei	 klubba!	
5.	(csütörtök)		16.45	óra:	 „Könyvtárpártoló tevékenységért” –  
  elismerő	oklevelek	átadása
 17 óra: Gondolkodásod és táplálékod 
  legyen gyógyítód!
	 	 Wildner	Judit	előadása
7.	(szombat)				10	óra:	 Könyvtárbejárás a könyvek útján 
 15 óra:  Dolgosné Balka Ágnes
  Szem(l)élet című	kiállításának	
	 	 megnyitója
A	program	egész	 ideje	alatt	50%-os	beiratkozási	 és	 ingyenes	 interne-
tezési	 lehetőséget	 biztosítunk,	 valamint	 eltekintünk	 a	 késedelmi	 díj	
megfizetésétől.

A	rendezvény	támogatója	a	Vas	Megyei	KSZR
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Immár hagyománnyá lett a 
tragikusan fiatalon elhunyt 
sportolóra, Sütő Gergelyre 
emlékező kosárlabdatorna, 
amelyet Sárvár után idén Me-
zőberényben rendeztek meg.

Szeptember 15e és 17e kö
zött Békéscsaba, Nagykőrös, 
Sárvár, illetve a házigazda Me
zőberény csapata küzdött egy
mással. A kosárlabdatorna majd 
mindegyik résztvevője kötődött 
– a 28 évesen autóbalesetben, 
vétlen félként elhunyt – Sütő 
Gergelyhez, aki tanulóként, já
tékosként, edzőként megfordult 
a csapatoknál. A péntek esti 
közös vacsora, majd kötetlen 
beszélgetés, ismerkedés után 
szombat reggel kezdődött az első 
mérkőzés, ezután egy hivatalos 
megnyitó, ahol a szervezők le

vetítettek egy kisfilmet – ahogy 
barátai hívták – Geriről. A 4 
csapatos tornán körmérkőzéses 
rendszerben mindenki játszott 
mindenkivel. Az izgalmas és 
színvonalas mérkőzések után a 
hazai, mezőberényi csapat jött 
ki győztesen, így a vándorserleg 
idén Mezőberénybe került. A 
díjat Sütő Károly, Geri édesapja 
adta át a győztes csapatnak. A 
díjátadó után közös gyertyagyúj
tással emlékeztek a kosárlabdá
zók egykori sporttársukra. A 
szombat estét egy közös vacsora 
zárta, majd vasárnap délelőtt 
mindenki útnak indult haza. 
A jövő évi rendezésre bejelent
kezett Békéscsaba, illetve Eger 
is, így a torna jövőre is meg
rendezésre kerül. Barátai nem 
felejtik Sütő Gergelyt – emlékét 
megőrzik.

Sütő Gergelyre emlékeztek
barátai, sporttársai

Az emléktorna résztvevői

A Sárvári Fotóklub Egyesület 
ünnepi közgyűléssel emléke-
zik arra, hogy 65 éve kezdő-
dött el a városban a szervezett 
fotósélet. 

Többször szerveződött újra 
a sárvári fotómozgalom, gyári 
klubként kezdődött, majd a 
művelődési központ szakköre 
lett. Néhány éve pedig Benkő 
Sándor fotóriporter elnökleté
vel több, mint harminc taggal 
egyesületként tevékenykedik. 
Október 7én a Nádasdyvár 
kamaratermében emlékeznek 

az elődökre és a fényképezés 
közösségteremtő lehetőségeire 
ünnepi közgyűlésükön. Első
ként Bánkuti András Balogh 
Rudolfdíjas és Pulitzerem
lékdíjas fotóriporter tart elő
adást, melynek címe: A magyar 
fotózás az ezredforduló után. 
Ezt követően kerül sor az ün
nepi közgyűlésre, majd „Egy 
város fotókon” címmel Takács 
Zoltán Bálint, a Nádasdy Fe
renc Múzeum igazgatójának 
előadása lesz, és az évforduló 
alkalmából alkalmi fotókiállí
tás is nyílik.

Jubilál a fotóklub
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2017. szeptember 29. és október 14. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

október 5-én és 12-én, 
csütörtökön 17 órától

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
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Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
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Tel.: 95/320261, Email: hirlap@sarvar.hu
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Tördelés: Gyulavári Csaba
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Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 1113., 
Nyomtatás: 2017. szeptember 25. 

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 02389010

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.

Gallyazási felhívás
Tisztelt Lakosság! 

Tájékozatom Önöket, hogy, településükön elektromos 
felsővezeték gallyazási munkálatait, fogjuk végezni.

A gallyazás tervezett időpontja 2017. 10. 02.-06. közötti 
intervallum.

A levágott, ágak gallyak a terület tulajdonosát illetik meg, 
ezért azokat összerakva hagyjuk az adott területen, kérem, 
elszállításukról gondoskodjanak! Amennyiben a hálózatra 
veszélyes fák vannak a területükön és le szeretnék vágatni, 
valamint a levágott ágakat el szeretnék szállítatni cégünk 
vállalja külön díj ellenében.

Kérjük Önt arra, hogy ebben legyen a segítségünkre és 
a veszélyhelyzet megszüntetésében a munkaterület bizto
sításával működjön közre, amennyiben azt magatartásával 
megakadályozza, akkor ennek minden következménye Önt 
fogja terhelni.

Szakemberünk elérhetősége: Kovács Tamás (06-30/238-
8055)

Előre is köszönjük együttműködését.   Tisztelettel
 Geosits Tibor
 ügyvezető, villkász

Közérdekű felhívás
Ezúton szeretném felhívni a sárvári lakosok figyelmét, hogy 

a Sárvár, Soproni út 2. szám alatti városi temetőben a sírhelyet meg lehet 
váltani az eltemetni kívánt személy halálát megelőzően is.
Az önkormányzat jelenleg hatályos rendelete értelmében 

a Soproni úti temetőben 2017. december 31. napjáig van lehetőség 
a sírhely előzetes megváltásra.

Ezenkívül felhívjuk  a tisztelt Lakosság figyelmét, akinek hozzátartozója 
1992. december 31-ig hunyt el, urnafal elhelyezés esetén 

2007. december 31-ig, és a Sopron úti temetőben illetve a rábásömjéni 
temetőben lett eltemetve, a sírhely megváltás ideje lejár! 

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

A meg nem váltott sírhely illetve urnafal felhasználásra kerülhet.
A sírhely megváltása érdekében a városi temető gondnokát szíveskedjenek 
felkeresni. Hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig illetve pénteken 8-12 óra között.

Tisztelettel: Fitosné Kanta Valéria, Városgazdálkodás Sárvár

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 30., október 7. és 14. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Szeptember 29. (péntek) 19.00 Vendég: dr. Kondora Bálint, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Október 6. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
Október 14. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10

Kézilabda
NB IIes női bajnokság II. 

forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–Vady 

Mosonszolnok 19–23 (11–8)
Sárvárfürdő Kinizsi: Petróc

zy V. – Vajda V. (3), Cser D. 
(7), Farkas J. (4/4), Nardai V. 
(3), Doncsecz D. (1), Soós R. 
(1). Csere: Varga Á. (kapus), 
Földi A., Farkas L., Horváth E., 
Horváth D., Góman K. Edző: 
Rozmán Gergő

 A két kulcsemberét – Jenőfi 
Katalint és Kokas Viktóriát – 
egyelőre még nélkülöző Sárvár
fürdő villámrajtot vett, és az 5. 
percben már 3–0ra vezetett, a 
jó erőkből álló, modern, gyors 

kézilabdát játszó Mosonszolnok 
ellen. A Sárvár a második játék
rész derekáig végig tartotta 12 
gólos előnyét (45. perc: 15–14), 
ám ekkor elfogyott az erő. Saj
nos a hazaiaknál kevés volt a 
minőségi csere, így a végén a 
kiváló sárvári kapusteljesítmény 
ellenére is vereséget szenvedett 
a Kinizsi.

Rozmán Gergő edző: Az első 
félidőben kiváló teljesítményt 
nyújtott az egész csapat, így 
megleptük a minket kissé lebe
csülő Mosonszolnokot. Sajnos, 
sérülés és egyéb okok miatt 
most is fontos játékosokat nél
külöztünk.
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Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny? 
Kihúzzuk a probléma gyökerét!

Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost 
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében, 

ahol szépészeti beavatkozásokkal, 
fogfehérítéssel, 

fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra 
a legszebb ékszere! 

Telefon: 06/ 30 /496-73-55
                               – Nincs több fogas kérdés!

Sárvár Várkerület 29.

ELADÓ Citroen Saxo 1.0 három ajtós, 
2019-ig érvényes műszakival. Tel.: 06 30 476 7829

OKTÓBERBEN

Az ingyenes látásellenőrzés 2017. október 1-től 31-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.

Pihenésre nem sok ideje volt 
múlt héten a Sárvár FC-nek, a 
szerdai Magyar Kupa mérkőzés 
után, már készült is a vasárnapi 
bajnoki mérkőzésre a Celldö-
mölk ellen. 

A Labdarúgó Magyar Kupa 
legjobb 128 csapata között a 
Sárvár FC a tavalyi első osztályú 
bajnokság ötödik helyezettjével, 
a Paksi FCvel csapott össze a 
64 közé jutásért hazai pályán. 

A Sárvár FC 3–0s vereséget 
szenvedett a Magyar Kupa 6. for
dulójában, ahol méltó ellenfél
nek bizonyultak labdarúgóink, 
és a papíron háromosztálynyi 
különbség nem látszott a két 
csapaton. – Nekünk ez egy juta
lomjáték volt, hogy eddig elju
tottunk, és egy NB Ies ellenfelet 
fogadhattunk Sárváron mondta 
Kovács László edző, aki hozzá
tette, eljutottunk arra a szintre, 
hogy bárki ellen ki tudunk állni 
erőben. A 2. félidő elején – ami
kor egy tizenegyes szituációnk 
is volt – azt vettem észre, hogy 

szinte nyomás alá tudtuk helyez
ni az NB Ies Paksot, taktikailag 
és fegyelem terén is megálltuk a 
helyünket.

Vasárnap a nagy szomszédvári 
riválist, Celldömölköt fogadta 
hazai pályán a Sárvár FC, és 1:0
s győzelmet aratott. – Tudtam, 
hogy nehéz mérkőzés lesz, a 
szerdai kupamérkőzés rengeteget 
kivett belőlünk, amit lehetett is 
látni a mozdulatgyorsaságon és a 
reakcióidőn. Szerencsére megvan 

a 3 pont, amire nagy szükségünk 
van, de a végén már csak a szí
vünk vitt bennünket előre.

A Sárvár FC őrzi veretlensé
gét, öt mérkőzésből ötöt nyert, 
és visszavette a Körmendtől a 
vezetést a Vas Megyei I. osztályú 
Labdarúgó Bajnokságban. Két 
ponttal előzi meg úgy a Körmen
det, hogy az esős időben felázott 
pálya miatt nem tudta az 5. for
dulóban a Vép elleni mérkőzését 
lejátszani, így eggyel kevesebbet 
játszott, mint a tabella élén lévő 
csapatok.   

-fr-

Veretlen a Sárvár FC
a megyei bajnokságban

Méltó ellenfele volt a Sárvár FC a Paksnak
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Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Kertvárosban épülő 60 lakásos 
társasházban – a Sárvár-Ház Kft. 
által üzemeltetett fi x havi bérleti 
díjas konstrukcióval – 
lakások értékesítése
elkezdődött.

 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Batthyány u. 34/3. 

 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •        ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

BÉRMÁLÁSI kedvezmények!
Akciós árak! Ajándék idézetes 

DÍSZCSOMAGOLÁS, 
20 ezer Ft felett.

ARANY ékszerek
-20% kedvezmény 

beszámítás esetén.

EZÜST ékszerek
-10% kedvezmény 

ÉKSZER KÉSZÍTÉS: 
minden arany ékszerre
-10% kedvezmény! 

Karikagyűrűre is!
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Októberi kedvezmények 

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

34. éve az Önök szolgálatában

TÖK JÓÓÓ! ISMÉT TÖKNAPOK A VÁRKAPUBAN!
XI. Várkapu Tökfesztivál  2017.szeptember 29-tól!

Minden finomság, ami tökből és tökkel készül, 
amihez tök jó borokat kínálunk!

MÉZES NAPOK A VÁRKAPUBAN
2017. október 20-től 22-ig!

20-án, pénteken és 21-én, szombaton este Horváth Antal 
(Tonyó) őstermelő méhész jóvoltából megkóstolhatják a 
mézkülönlegességeket! Hagyományainkhoz híven kiváló 

mézekből készült ételekkel kedveskedünk!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

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 GASZTROMORZSÁK
Október sztárjai: 
szőlő, gesztenye,

tök és gomba 
Kell ennél fi nomabb?

Figyelje facebook oldalunk ajánlatait!

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!

Szülinapi vagy névnapi ajándékötletünk: 
Érdeklődjön telefonon vagy a felszolgálóknál!


