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A vértanúk sorsa követendő
példának tekinthető

Rozmán László tankerületi igazgató és a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola diákjai

A nemzeti gyásznap alkalmából október 6-án a Batthyány-emléktáblánál tartották
a városi megemlékezését.
Beszédet mondott Rozmán
László tankerületi igazgató,
műsort adott a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola
diáksága.
Megtelt a Batthyány-emléktábla előtti útszakasz diákokkal

és felnőttekkel október 6-a
estéjén. Sokan jöttek el, hogy
közösen hajtsanak fejet az Aradon kivégzett 13 honvédtiszt és
Batthyány Lajos, az első felelős
magyar kormány mártír miniszterelnökének emléke előtt. Az
ünnepi beszédet idén Rozmán
László, a Sárvári Tankerületi
Központ igazgatója mondta.
Palágyi Lajos megindító soraival emlékezett a 13 aradi

vértanúra, a Szabadságharc
mártírjaira. Mint mondta, az
azóta eltelt 168 év során azonban megtanulhattuk, hogy a 13
áldozat, nem csak 13 név. Sokkal
több annál, hiszen az ő sorsuk
követendő példának tekinthető,
ha eszméért, Hazáért való kiállásról, elvek melletti kitartásról,
katonai becsületről és főként
emberi tisztességről beszélünk.
Folytatás a 3. oldalon

Ülésezett a testület

Intézmény-összevonásról döntöttek, tájékoztatókat és beszámolókat hallgattak meg,
módosították a költségvetést és
elfogadták a város arculati kézikönyvét is a szeptemberi ülésen
a sárvári képviselők.
Az első félévben a bevételek
beszedése és a kiadások teljesülése
a várakozásoknak megfelelően
alakult. Az önkormányzat 3 milliárd 852 millió forint bevétellel
gazdálkodhatott, az erről szóló
beszámolót egyhangú döntéssel
hagyták jóvá a képviselők.
A város pénzügyi helyzetét Kondora István polgármester sajtótájékoztatón értékelte, ahol az első
félévi gazdálkodást stabilnak és
kiegyensúlyozottnak nevezte. – A
saját pénzünk mellett nekünk könyvelnünk kellett az államtól kapott
támogatást, mivel május–június
folyamán azoknak a programoknak
a pénzügyi forrásai megérkeztek,
amelyeket a Magyar Államkincstárral aláírtunk, ezért most felültervezettnek tűnik ez a költségvetés
– mondta a polgármester.
Folytatás az 5. oldalon
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT ’56 HŐSEIRE!
Sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2017. október 23-án (hétfőn) 17:00 órakor a Kossuth téren tartandó ünnepi megemlékezésre
P r o g r a m 17:00 Koszorúzás Török István és Mezőfi Géza sírjainál
17:20 Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál. Közreműködik a Koncertfúvószenekar
17:30 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulójáról a Kossuth téren
Ünnepi beszédet mond: Ágh Péter országgyűlési képviselő. Közreműködik: Sárvári Oratórikus Kórus
18:00 Koszorúzás Abai Imre emléktáblájánál. Közreműködik a Koncertfúvószenekar

1956 Magyar Forradalom

o 2017.
k t ó b eoktóber
r 2 3 . 23. (hétfő) 19:00 Abai Imre és az ’56-os hősök szentmiséje a Szent László-templomban

2.
5.
6.
9.
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Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2018.
Sárvár Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2018. évre is kiírta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a
hátrányos szociális helyzetű hallgatók
számára. A pályázati űrlapot – az elmúlt
évhez hasonlóan – a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, röviden az
EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni.
A kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot
a kötelező mellékletekkel együtt a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
6. sz. irodájába kell benyújtani 2017.
november 7-ig. A pályázatok elbírálására legkésőbb 2017. december 7-ig kerül
sor, a pályázók értesítésének határideje:
2017. december 11.
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási

szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem
áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az
a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz
részt
– kizárólag külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati
fordulóban újra kell pályázni.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a
települési önkormányzat területén

Fül-orr-gégészet
Audiológia
Dr. Vajda Judit
főorvos
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lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az
a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz
részt
– kizárólag külföldi intézménnyel
áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a
2018/2019. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési

és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati években regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy
a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak
a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPERBursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.
A pályázati kiírások teljes terjedelmükben Sárvár város honlapján
(http://www.sarvarvaros.hu/hirdetmenyek_palyazatok?p=2) olvashatók.
Sárvár Város Önkormányzata

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.
Észak‐Vasi Gazdaság‐ és Foglalkoztatás‐fejlesztési
Együttműködés
TOP‐5.1.2‐15‐VS1‐2016‐00002

LAKOSSÁGI FÓRUM – TÁJÉKOZTATÓ

• Fül-orr-gége
szakrendelés



Dolgozna, de nem tudja, merre induljon?



A foglalkoztatók hiányolják a munkatapasztalatát?



• Hallásvizsgálat,
hallókészülékek,
próbahordás



Régóta nem volt munkahelye és nem regisztrált
álláskereső?
Nem tud napi 8 órát vállalni, mert picik a
gyerekek, vagy ápol valakit?
Nehezen megoldott a bejárás vagy inkább még
képezné magát?
Esetleg csak pár éve lenne a megérdemelt
nyugdíjas pihenésig?

• Uszodai és zajvédő
illesztékek.




Bármelyik nehézségre találhatunk megoldást!
Az Észak-Vasi Gazdaság- és
Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés

lakossági fórumot

tart,
Széchenyi 2020 Kedvezményezetti
hogy a felvetett kérdésekre
ArculAti KéziKönyv
választ találjon!

Szombathely Uránia udvar,
Uránia Üzletház I. em.

Tel: 30/9597-500, 94/500-258
www.fulesz.hu

Hely:
Idő:

Kedvezményez

Sárvár – Városháza Nagyterem
Sárvár, Várkerület 3.
3.2. a Kedvezményezetti i
2017. október 16. hétfő 8.30-13.00

támogatáS eSetén magya
Ha egyéb elfoglaltsága miatt nem tud a fórumon részt
venni, kérem, keressen az alábbi elérhetőségek egyikén:
Zsédenyi Tímea
munkaerő-piaci szolgáltatási mentor
E-mail: zsedenyi.timea@westpannon.hu

Tel: +36-30-887-3719

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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A vértanúk sorsa követendő példának tekinthető
Folytatás az 1. oldalról
Rozmán László így folytatta
emlékező beszédét: „Többen
voltak, mint tizenhárman, s
többekké lettek, mint az oly sok
helyen felsorolt nevek. Nem csak
gróf Battyhány Lajos miniszterelnökre kell még gondolnunk,
hiszen akadtak számosan, akik
egyéb retorziót voltak kénytelenek elszenvedni.
„Sokra sír, sokra vak börtön
borul, Kik élünk: járunk búsan,
szótlanul.” – írta a kor szomorú
krónikájaként, Tompa Mihály.
A megtorlás, a Bach-korszak
elnyomása ellenére, a Nemzet
élni akart, és élt.
Túl a vértanúk mártíromságán, erőt merítve belőle a mindennapok szürke harcait vívták
a megmaradásért. Ki börtönben
tartott ki, ki a 12 év büntetéssel
felérő katonaidő alatt. Ne feledjük, ők is vértanúk, és ismerjük
be a szomorú tényt, hogy jó pár
történelmi korszak volt, ahol a
túlélés nagyobb próbatételnek
számított, mint a hősi halál. A
vértanúk vére a kereszténység
magvetése mondták az őske-

reszténység korában. Így volt
ez 1849 után is. Az akkor még
kölyöknek számító Ferenc József
rájött, hogy ha megtörni nem
lehet a magyarokat, hát akkor
megegyezni, kiegyezni kell. De

séget akarunk az Aradi vértanúk
mai ajándékaként felsorolni,
akkor ez az, s a Nemzet tudta,
tudja, hogy mik azok a fontos
ügyek, melyekben engedni nem
lehet…

Máhr Tivadar alpolgármester, Kondora István polgármester, Kondor János
igazgató, Rozmán László tankerületi igazgató és Sütő Károly aljegyző az
emlékezők között

ne feledjük, hogy a kiegyezést, a
túlélők mellett a mártíromságot
elszenvedő hősöknek is köszönhetjük. Az is történelmi tény,
hogy voltak olyan ügyek, amelyekben nem engedtek a 48-ból.
Ha azonnal megragadható örök-

Emlékezett a képviselő

A mementó, az emlékek belénk égtek. Elevenen élnek. Jó
lenne, ha mindenki el tudna
zarándokolni Aradra, ahogy
Nagycenk Széchenyi miatt, Esztergom Mindszenty miatt és
Kassa a Nagyságos Fejedelem, II.
Rákóczi Ferenc miatt a nemzet
kollektív emlékezetének kegyhelye. DE ha nem is tudunk
elmenni, ma szerte a világban
Aradra emlékeznek a magyarok.
Ha másként nem, hát lélekben
hajtanak fejet a vár melletti sír-
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halomnál. Elidőznek a várban
lévő templom falánál, hol a
közelmúltban még látszottak a
kivégzések ütötte golyónyomok.”
Rozmán László beszéde végén
az aradi vértanúk és Batthyány
Lajos utolsó mondatait idézte
fel. Kiemelte, mai üzenetüket
mindegyikünk saját maga számára fejtheti meg, ha hazamegy,
elgondolkodik, beletekint egy
mécses világába, pár pillanatra
megáll ebben a rohanó, technicizált világban. Letisztult lélekkel
gondoljunk rájuk. Ne azon szomorkodjunk, hogy ilyen véget
értek, hanem örüljünk életüknek, tiszteljük, szeressük őket
haló porukban is. Ezáltal lesz az
egykori történelmi tragédia mai
tetteink motorja, a mindennapoknak értelmet adó, élő példa,
melyért köszönettel tartozik
minden generáció.
A beszédet követően a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola diákjai adtak verses-zenés
műsort felidézve az aradi vértanúk alakját. A megemlékezés
végén elsőként Sárvár Város
Önkormányzata képviseletében
Kondora István polgármester,
dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző és Máhr Tivadar alpolgármester koszorúzta meg
Batthyány Lajos emléktábláját,
majd a járás, a pártok és a civil
szervezetek képviselői.

Fogadóóra

Máhr Tivadar alpolgármester 2017. október 17-én (kedden)
15.00 órától 16.30 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet
205. sz.) fogadóórát tart.

Októberi előzetes
Batthyány Lajos Sárvár és Celldömölk első választott országgyűlési képviselője volt 1848-ban. A mártír miniszterelnök sírja Budapesten, a Fiumei
úti temetőben található, amely előtt Ágh Péter, térségünk országgyűlési
képviselője hajtott fejet

Áramszünet lesz!
2017. október 16-án 08:00 órától várhatóan 14:00 óráig
Sárvár, Szombathelyi utca páros 10-48. és páratlan 1., Tilosalja
utca páros 22-38., páratlan 23-37., Damjanich és Katona J.
teljes utcákban áramszünet lesz.

A sárvári képviselő-testület
október 26-án, csütörtökön 16
órai kezdettel tartja soros ülését.
Többek között megállapítják
az önkormányzat 2018. évi
költségvetési koncepcióját. Módosítják a lakások és helyiségek
bérletéről és a Fiatal Házasok
Otthona fenntartásáról és mű-

ködéséről szóló önkormányzati
rendeletet. Megtárgyalják a Sárvár Város Építési szabályzatáról
szóló 37/2016 (XI.28) önkormányzati rendelet módosítása
iránti kérelmet. Megindítják a
Sárvár város településrendezési
eszközeinek módosítása iránti
eljárást.

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Jól működik a képviselő-testület városfejlesztés tekintetében is
A Fidesz Frakció képvisele
tében Máhr Tivadar alpolgármester, Kampel Oszkár, a
Gazdasági, Városfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság elnöke és Varga Jenő tanácsnok
értékelte a szeptemberi testületi ülés döntéseit. Szóltak a
tájékoztatón a város aktuális
fejlesztéseiről is.
Máhr Tivadar alpolgármester
a Sárvár munkaerő-piaci helyzetéről szóló beszámolót értékelte.
Sárvár város vonatkozásában
mindössze 2% körül van a munkanélküliség – emelte ki a dokumentumból, bár hangsúlyozta,
hogy nagyobb kitekintésben,
járási vagy országos szinten
kell nézni a munkanélküliségi
adatokat.
– A járásban 590 fő körüli a
munkanélküli, Sárváron pedig
200 fő, ez azt jelenti, hogy aki
dolgozni szeretne, annak van lehetősége. Az elmúlt napokban az
ipari parkban tettünk látogatást

az egyik cégnél, ahol újabb beruházások indulnak. Különböző
programok, foglalkoztatási paktumok is segítik, hogy még több
embert vonjanak be a munka

is szólt, hogy ismét csatlakozott
a sárvári önkormányzat a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Kampel Oszkár, a Gazdasági,

Kampel Oszkár, Máhr Tivadar és Varga Jenő a sajtótájékoztatón

világába, és szólni kell azokról az
intézkedésekről is, amelyeknek
köszönhetően jelentősen nőttek
abszolút értékben is a bérek –
mondta Máhr Tivadar, aki arról

Városfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság elnökeként kiemelte,
hogy elégedetten vette tudomásul a polgári oldal, hogy nagyon
jól gazdálkodott az önkormány-

zat az első félévben. Szólt arról
is, hogy az ide költségvetés
módosításával 8 milliárdra nőtt a
bevételi - kiadási oldal a beruházásoknak köszönhetően. – Aki
körülnéz a városban, az láthatja,
hogy az elmúlt évek tudatos városfejlesztő munkájának köszönhetően számos épület megújult,
épül és szépül jelenleg is a város.
Jól működik a képviselő-testület
városfejlesztés tekintetében is –
mondta Kampel Oszkár.
Varga Jenő tanácsnok is két
fejlesztésről szólt. Az Újsziget
utca vonatkozásában készült egy
új csapadékvíz - átemelő, amely
csapadékos időben beleviszi a vizet az Aranyosérbe, de ez utóbbit
is kitisztítatja az önkormányzat.
Varga Jenő elmondta még, hogy
körzetében a Szatmár utcai óvoda két lapos tetős épületrésze is
az idén sátortetőt kapott, és a
külső szigetelésük is megvalósult, ezzel sok éves probléma
oldódott meg.
- fr-

Téma volt a járási hivatal működése és a város fejlesztése is
A szeptemberi testületi ülés
után sajtótájékoztatón értékeltek Szabó Lajos és Németh
Zsolt, az MSZP–Híd a Jövőnkért Egyesület önkormányzati
képviselői is.
Szabó Lajos, az MSZP–Híd
egyesület önkormányzati képviselője a Sárvári Járási Hivatal
tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatban kiemelte:
az önkormányzati feladatcsökkenések egy része, ami a járási

hivatalokhoz került át, támogatható és értelmes. Ilyenek
például a hatósági feladatok,
amelyek jobb hatásfokkal láthatóak el, viszont Szabó Lajos
szerint a szociális feladatok és
az oktatás tekintetében vitatható a központosítás. A szocialista politikus örvendetesnek
nevezte, hogy az európai uniós
támogatások már a város számlájára kerültek, bízik abban,
hogy a gyógyhelyprogram is
megvalósulhat a jövőben.

Kertvárosban
épülő 60 lakásos
Sárvár, Hunyadi utcában
5+8 lakásos
társasházban
– a Sárvár-Ház Kft.
társasházban
által
üzemeltetett fix havi bérleti
a lakások
és az
díjas
konstrukcióval
–
üzletek
értékesítése
lakások értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Németh Zsolt képviselő a
város költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatban mondta
el véleményét. – Ha megnézzük
konkrétan a számokat, hogy
2010-ben honnan indultunk,

kettő ciklus alatt meghaladja
a 20 milliárd forintot, de ez a
nagyságrend valamilyen módon
hatékonytalan – hangsúlyozta
a Híd egyesület politikusa, aki
hiányolta a fejlesztési pénzek

Németh Zsolt és Szabó Lajos

akkor azt láthatjuk, hogy egy
1,5 milliárd forintos aktívuma
volt a városnak, aztán évente
1-1,5 milliárdos forintos adóbevétele, és különböző pályázatai.
Ha ezt összevetjük, akkor ez

hatékony megjelenését például
az út-, járda- és parkoló építéseknél, a várfelújításnál, a Csónakozó-tónál, a közintézmények előtt és a középületeknél.
-fr-
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Új kulturális intézményt alapított az önkormányzat
Szeptemberben tartotta nyári szünet utáni első soros ülését a sárvári képviselő-testület
Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat költségvetésével kapcsolatban a polgármesteri sajtótájékoztatón
Kondora István elmondta még,
hogy a második félévben a beruházások elindulása apasztani
fogja a költségvetést, vagyis
hasznosulni fognak a pályázati
támogatások. A polgármester
felhívta a figyelmet arra, hogy
a Hild parkban óriási munkát
végzett a kivitelező az elmúlt
hetekben, így a tervek szerint a
Simon–Júdás vásárra birtokba
vehetik a város lakói.
A szeptemberi ülésen megszüntette az képviselő-testület
december 31-i hatállyal a Nádasdy-vár Művelődési Központ és
Könyvtárat valamint a Nádasdy
Ferenc Múzeumot, mint önálló
intézményeket, és az összevonásukkal január 1-jétől létrehozta
a Nádasdy Kulturális Központot.
Kondora István kiemelte, hogy
egy hosszú folyamat előzte meg

ezt a döntést, és most a minisztérium hozzájárulását követően
megnyílott a lehetőség a két
intézmény összevonása előtt.

Kondora István: a második félévben
a beruházások elindulásával hasznosulni fognak a pályázati támogatások

– A vendégek, a látogatók ebből
nem fognak észrevenni semmit,
csak a szerkezet változik. Egy

igazgató lesz és kettő – három
részlegvezető irányítja az egyes
szakterületek munkáját – hangsúlyozta Kondora István, aki
hozzátette, hogy most jött el az
alkalmas pillanat, hiszen Kondor
Jánosnak, a művelődési központ
igazgatójának december végén
jár le a vezetői megbízatása.
– Nem alapvetően pénzügyi
szempontok vezéreltek bennünket, hanem úgy ítéljük meg, hogy
a következő időszakban a turisztikai programok és a szakmai
munka jobban koordinálható
lesz egyetlenegy igazgató által
– szögezte le a polgármester. Az
új kulturális intézmény vezetői
álláshelyére pályázatot írtak ki,
annak elbírálásáig, 2018. január
1-től február 28-ig pedig Takács
Zoltán Bálintot bízták meg az
új összevont intézmény vezetői
feladatainak ellátásával.
Sárvár településképi arculati
kézikönyvét is a szeptemberi
képviselő-testületi ülésen hagy-

ták jóvá. A települések sajátos
arculatának védelme érdekében
törvényi kötelezettség folytán
rendeletet kell alkotnia az önkormányzatnak, és ennek szakmai megalapozása az arculati
kézikönyv.
– Miközben a kormányzat
olyan jogszabályokat hozott,
amelyek az építtetők munkáját
jelentősen megkönnyítik, addig
most kapott a település egy olyan
lehetőséget, hogy valamilyen
módon, nyomon kövesse az
ipari és a magánépítkezéseket.
A városrészek karakterét nagyon
pontosan megfogalmaztuk az
arculati kézikönyvben, és ezekhez alkalmazkodniuk kell az
építkezőknek. Tehát az épületek
külső képi megjelenésében nincs
teljes szabadság, ott igazodni
kell a környezethez, a szomszédokhoz, egy településrésznek
a hangulatához – mondta el
Kondora István.
Berta

A választások tétje Magyarország jövője
Folytatódott az Észak – Vas
Megyei Polgári esték rendezvénysorozata a Nádasdy-vár
dísztermében. A vendég ezúttal
Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója volt.
Az Észak–Vas Megyei Polgári
Esték rendezvényére megtelt a
Nádasdy-vár díszterme, ahol
elsőként Máhr Tivadar, a Fidesz
Sárvári Szervezetének elnöke
köszöntötte házigazdaként a
megjelenteket, majd Ágh Péter, a
térség országgyűlési képviselője.
Az est előadója Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója volt, aki „A tét
Magyarország jövője” címmel
tartott előadást.
– Választások előtt állunk Magyarországon, körülbelül fél év
múlva lesznek a parlamenti választások. A Fidesz–KDNP több
mint hét éve kormányoz már, ez
az időszak hazánk számára egy
sikeres, erősödő időszak volt.
Egyrészt sikerült rendbe tennünk

a gazdaságot, amelyet botrányos
állapotban, katasztrofális körülmények között örököltünk meg

Másrészről a legújabb krízis a bevándorlási kihívás. Fontos, hogy
Magyarország ebben a témában

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Hidvéghi Balázs kommunikációs igazgató
és Kondora István polgármester a fórumon

a szocialistáktól. Növekedést
tudtunk elérni úgy, hogy közben
minden uniós előírást is teljesít a
magyar gazdaság. Munkahelyeket teremtettünk, növekednek
a bérek, ezt meg kell őrizni, és
folytatni kell ezt a sikeres, önerőből építkező gazdaságpolitikát.

is a helyes úton maradjon, és ne
hibás döntéseket hozzon, hanem
megvédje az embereket – szögezte le Hidvéghi Balázs.
Ágh Péter országgyűlési képviselő szintén a tavaszi ország
gyűlési választásokkal kapcsolatban szólt, hangsúlyozta, hogy

elkezdődött a felkészülés időszaka, az Észak–Vas megyei csapat
megerősítése.
– A választástól függetlenül
is nagyon sok komoly kihívás
éri hazánkat, itt van a migráció
kérdése és a Soros-terv kérdése,
ennek kapcsán azt látjuk, hogy
hazánkat nagyon sok támadás éri. Ezért fontos, hogy itt
Észak–Vas megyében is legyen
egy olyan csapat, amely világosan kiáll Magyarország érdekei
mellett, és felhívja az emberek
figyelmét arra, hogy a tét hazánk
jövője – hangsúlyozta Ágh Péter.
Megkezdődött a legújabb
nemzeti konzultáció leveleinek
postai kiszállítása. A választók a
kérdőívekkel együtt megkapják
Orbán Viktor miniszterelnök
levelét is, a kormányfő arra kéri
a magyar embereket, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, segítsék a kormányt,
hogy Brüsszelben megvédhesse
a magyar álláspontot a „Sorostervvel” szemben.
-fr-
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Az emberek továbbra is bíznak a bíróságok munkájában
A Sárvári Járásbíróság három
év alatt több mint százmillió forintból újult meg, a jobb tárgyi
körülmények mellett új életpályamodellel is vonzóbbá tették
az igazságszolgáltatási pályát.

Sárváron tartott sajtótájékoztatót dr. Andor Szabolcs, a
Szombathelyi Törvényszék elnöke, aki beszámolt a közelmúltban
tartott szakmai közvéleménykutatás eredményeiről. Ami
szerint a bíróságok munkájának
társadalmi megítélési indexe
továbbra is az egyik legmagasabb
hazánkban. A független döntéshozatal egyik fontos eleme a
bíróságon dolgozók tevékenységének, ehhez elengedhetetlen
az anyagi elismerésük. Ennek új
eleme az igazságszolgáltatásban
dolgozók életpályamodellje.
A most életbe lépett szabályozás értelmében az országban
dolgozó mintegy 8200 bírósági
alkalmazott 30%-os béremelésben részesül. A bírósági titkárok
95%-a a legmagasabb fizetési kategóriába kerül, havi bruttó 400-

600 ezer forintos fizetéssel. A középfokú végzettségű tisztviselők
20-60 ezer forintos növekedéssel
számolhatnak. Az igazságügyi al-

A Sárvári Járásbíróság magas
szakmai színvonalon teljesít a
többi helyi igazságszolgáltatási
intézménnyel együtt, hisz az

A Sárvári Járásbíróság felújított tárgyalótermében tartott sajtótájékoztatót a Szombathelyi Törvényszék: (b) Dr. Szabó Attila János, a Sárvári Járásbíróság elnöke, Dr.
Andor Szabolcs, a Szombathelyi Törvényszék elnöke, Dr. Varga Roland István, a
Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettese és Dr. Tóth András Imre sajtószóvivő

kalmazottak illetményemeléséhez
teljesítményértékelési rendszer
kapcsolódik, így a legkiválóbbak
részesülhetnek a legnagyobb elismerésben – számolt be a Szombathelyi Törvényszék elnöke.

itt született ítéletek több mint
kilencven százalékban már első
fokon jogerőre emelkednek – értékelt dr. Andor Szabolcs.
A Szombathelyi Törvényszék
elnökének sárvári látogatását

az tette indokolttá, hogy befejeződött a Sárvári Járásbíróság
épületének több mint 100 millió
forintos felújítása. Sor került a
nyílászárók cseréjére, a fűtési
rendszer korszerűsítésére és a
bíróság belső berendezései is új
külsőt kaptak. Az egész épületet
hűtő-fűtő hőszivattyús rendszerrel látták el, 21. századi technikai
megoldással programozható a
fűtés, és mindenekelőtt energiahatékony a megoldás. – Az épület
műemléki jellegének a szempontjait is sikerült szem előtt tartani
a három éven át zajló felújítás
során. Így a nyílászárók cseréje során meg tudtuk őrizni a mintegy
százéves díszítőrácsokat is – szólt
a felújításról a Sárvári Járásbíróság
egy éve kinevezett elnöke, dr. Szabó Attila, hozzátette: az Országos
Bírósági Hivatal folyósította a
felújítás összegét és biztosította
a munkák mérnöki felügyeletét.
Az épületet az átalakítás során egy olyan szintű biztonsági
beléptető rendszerrel is felszerelték, amelyet a reptereken is
alkalmaznak.
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címmel új programsorozatot tárgyat és megosztotta a hozzájuk
Nádasdy Pál: Áhítatos és buzgó imádságok (1631)
indított a múzeum, melynek köthető történeteit.
Nádasdy Pál: Áhítatos és buzgó imádságok (1631)

Rendhagyó könyvbemutató
a múzeumban

meghívó

első állomásán Demi Kirschner
sárvári írónő volt a vendég.

Demi Kirschnerről az olvameghívó
sók azt is megtudhatták, hogy
már egy újabb könyvön dolKülönleges tárlatvezetésben gozik. – Ez egy helyi történet
A Nádasdy Ferenc Múzeum
A Nádasdy Ferenc Múzeum
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Demi Kirschner írónővel Molnár Andrea múzeumpedagógus beszélgetett
(Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)

adó vörös pöttyös sorozatának
tagjaként elsősorban – de nem
kizárólag – a fiatalok számára
ajánlott olvasmány.
A könyvbemutató hangulatát
Takács Zoltán Bálint a múzeum
igazgatója alapozta meg, aki alternatív tárlatvezetésével a történelmi és a fantasy világ sejtelmes
összefonódását elevenítette meg.
A különleges estén a közönség,
nemcsak a múzeummal és a regénnyel, de az írónővel is rendhagyó módon ismerkedhetett meg.
A tárlatvezetést követően Molnár
Andrea, az olvasás éjszakájának
szombati házigazdája, közvetlen,
humoros kérdéseken keresztül
próbálta közelebb hozni a hall-

szültek a látogatók számára. A regény világa nem csak a résztvevők
fantáziájának köszönhetően kelt
életre, a szervezők a kazamata
mélyén a könyv egyik helyszínét
díszletekkel is megelevenítették.
Molnár Andrea, a program
egyik szervezője elmondta, a
Molytalanító Irodalmi Kimozdulóval a múzeum nyitni szeretne
az emberek felé. – Arra buzdítjuk a kedves látogatókat, hogy
próbáljuk ki a könyvélményeket
felfedezni közösen – fogalmazta
meg a kezdeményezés célját.
Az irodalmi est nem egy alkalomra szólt, Csendes Nóra írónő
volt a következő est vendége.
Czupor Szilvia

Nádasdy Ferenc
Múzeum programjai

Október 21. 10:00–15:00 Kazamaták titka gyalogtúra a
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében
Október 27. 18:00 Kátai Zoltán: Uraknak ura című előadása
a Reformáció 500 programsorozat keretében

Nádasdy Ferenc Múzeum | 9600 S
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Szent László
A Szent László
Plébánia
● Minden októberi estén 18.30-kor közös rózsafüzért imádkozunk. A katolikus
papi nép ajkainak áldozatát ajánljuk fel a
Mindenhatónak. Hittanosaink a fatimai
centenárium évében a fatimai szent gyerekeket követve vállalják az előimádkozást.
Szombatonként énekkarok segítik a szárnyalást Boldogasszonyunkhoz, Máriához.
● Október 19-én, csütörtökön őszi
szentségimádási nap a 10 és 19 órai szentmisék között. Ezen a napon a 3. és 8. osztályosok katekumenátusi találkozója is lesz!
● Október 22-e missziós vasárnap.
Sárvár is missziós terület, a megbérmált
katolikus keresztényeknek missziós küldetése van!
● Október 23-án, hétfőn, ’56-os nemzeti ünnepünkön 19 órakor Abai Imre
áldozópapért a szentmise és imádság
hervadhatatlan koszorúját ajánljuk fel.
● Mint minden hónap 25-én, így
szerdán reggel 7 órakor is templomunk
Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért, kallódó gyermekek megtéréséért
imádkozunk.

Szent Miklós
Szent Miklós PlébáPlébánia
● A következő gitáros szentmisék
október 14-én és 28-án, szombaton 18.30
órakor kezdődnek.

● Elkezdődnek a gyermekek számára a
kézműves foglalkozások a plébánia közösségi
termében. A következő alkalmak időpontjai:
október 14. és 28., szombaton 10 órakor.
● Szerdánként az esti szentmise után
19.15 órakor elkezdődtek a felnőtt katekézisek a plébánia közösségi termében.
● A plébánia részletes programjait,
szentmise szándékokat a www.sarvarsari
honlapon olvashatják.
● Október hónapban minden hétköznap 18 órakor ünnepélyesen imádkozzuk
a rózsafüzért. Vasárnaponként 15.30
órakor a litániával együtt a Kertvárosi
kápolnában.
● Október 22-én, a vasárnapi szentmiséken a missziók javára országos templomi
gyűjtést tartunk.
● Október 23-án, hétfőn a18.30 órakor
kezdődő szentmisén a forradalom Hőseiről is megemlékezünk.
● A Szent Mónika közösség kéthetente
hétfőn a szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt imádkozik a kis és felnőtt
gyermekekért és unokákért.
● (Hivatali órák: hétfő–szerda–csütörtök–péntek: délelőtt 9-11 óráig. Kedd
és csütörök: délután 16-17 óráig) Sársziget
út. 58. Tel.: 320-918

Evangélikus
Egyházközség

A SÁRVÁRI EVANG

● Bélyeg- és képeslapkiállítás: 2017.
október 15-én, a vasárnapi istentiszteletet
követően, 11 órakor lesz az idei kiállítás

HÍRLAP
megnyitó a gyülekezeti teremben. Kőszegfalviné Pajor Klára szombathelyi, és
Gulyásné Raksányi Olga nagykanizsai gyűjteményéből láthatunk szép képeslapokat.
A kiállított gyűjtemény a Reformáció
500 éves évfordulója előtt tiszteleg. A
kiállítást Zsámboki Árpád, a Vas Megyei
Honismereti Egyesület elnöke nyitja meg.
● Klarinétkoncert: Október 22-én,
vasárnap 19 órai kezdettel Rozmán Lajos,
Liszt Ferenc-díjas klarinétművész tart szóló
koncertet az evangélikus templomban. Szeretettel hívjuk az ismerősöket és érdeklődőket
erre az esti meditációra, a Reformáció jubileuma alkalmából, Rozmán Lajos Bach-estjére.
● Rádiós istentisztelet közvetítése:
Október 31-én, 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 nappal
készüljenek a Reformáció 500. ünnepére!
● Értesítés: Tisztelt Temetőlátogatók!
Kedves Hozzátartozók! Az evangélikus
urnás kápolna generál felújítását, és urnahelyek bővítését tervezi egyházközségünk.
A felújítási munkák 2017. október hónapban befejeződnek. 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 urnahelyekre előjegyzést
a Lelkészi Hivatalban veszünk fel, Sárvár,
Sylvester J. u. 3.

www.sarvarvaros.hu

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk.
● A közös éneklésre vágyókat szerdánként este fél hat órára várjuk a dalárda
próbáira.
● Október 15-én, vasárnap 10 órakor
kezdődő istentiszteletünk után Gyülekezeti Választói Közgyűlést tartunk, melyen
megválasztásra kerül az egyházközség
2018. január elsején hivatalba lépő új
presbitériuma.
● Október 20-án, pénteken 18
órakor Dr. Duray Miklós szlovákiai
magyar író, politikus, egyetemi tanár
lesz a vendégünk, aki „Magyarság,
reformátusság – hogyan függ össze a
nemzet és a protestantizmus” címmel
tart előadást. Az előadás helyszíne a
Nádasdy-vár díszterme.
● Október 29-én, vasárnap 15
órakor az Őrségi Református Egyházmegye Reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi
istentiszteletére kerül sor. Igét hirdet:
Farkas Gergely püspöki titkár. Az
istentiszteletre, melynek helyszíne a
Park Inn Hotel Festa terme, mindenkit szeretettel várunk.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

Lelki és kulturális zarándoklat egy héten át
Szeptember 16. és 21. között
került sor a Templomok Éjszakája sárvári rendezvényeire.
A szakrális héten volt gitáros
szentmise, körmenet és dr.
Székely János megyéspüspök
is előadást tartott a múzeum
dísztermében.

A templomok nemcsak a hétköznapokon minket körülölelő
épületek, hanem a lelki megnyugvás helyszínei is. A lelki,
de egyben kulturális zarándoklat
célja, hogy megmutassa a város
polgárainak és vendégeinek
azokat a helyszíneket, melyek
szolgálják a kihívásokkal és feszültségekkel teli mindennapok
lelki és szellemi feloldását. Ez a
célja a Sárváron több éve sikerrel
megrendezett eseménysornak,
a nyitott templomok mellett a
város más helyszínein is zajlottak
a szakrális hét eseményei.
Szeptember 16-án este a Szent
Miklós Plébániatemplomban
gitáros szentmisével kezdődtek a

programok. A szentmisét a város
polgáraiért ajánlották fel, melyet Wimmer Roland plébános
celebrált. A mise után a hívek
Sáriból indulva mécsesekkel a

kanonok vezetésével a sárvári
gyermekekért és családokért közösen imádkoztak. Szeptember
18-án dr. Székely János püspök
tartott előadást a Nádasdy-vár

A reformáció városában felavatták Sylvester János emléktábláját – hangzott el az evangélikus templomban a Gyarmati István lelkész által tartott
élménybeszámolón

kezükben, körmenetben énekelve a Szent László-templomba vonultak, ahol a Prágai Kis
Jézus szobránál Orbán István

dísztermében. A zsúfolásig megtelt teremben a megyéspüspök
arról szólt, hogy mit ad a hit az
életünknek.

Szeptember 19-én zenés áhítatot tartottak a református
templomban a művészeti iskola
tanárainak közreműködésével.
Kovács Éva hegedűn, Szélesiné
Sipos Mónika zongorán, VidaTóth Viktória fuvolán, Németh
Kornél pedig klarinéton működött közre. A rendezvényen
köszöntőt Szentgyörgyi László
lelkész mondott.
Szeptember 20-án az evangélikus templomban Magyar napok
Wittenbergben címmel tartott
vetítéssel egybekötött beszámolót Gyarmati István lelkész.
Szeptember 21-én, a szakrális
hét zárásaként, Orbán István
kanonok celebrált szentmisét
a Szent László Plébániatemplomban, amelyet zenei áhítat
követett a sárvári katolikus általános iskola növendékeinek
közreműködésével.
A sárvári Via Sacra hét fővédnöke Máhr Tivadar alpolgármester, a
program szervezője a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. volt.

facebook.com/sarvari.televizio
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2017. évi
Simon–Júdás
napi országos
kirakodóvásár
programja
2017. 10. 27. (péntek) Nádasdy-vár parkoló
20.00 Continental Showband
22.00 Irigy Hónaljmirigy
2017. 10. 28. (szombat) Nádasdy-vár parkoló
10.00 - 10.45 Sárvári Néptánckör
11.00 – 11.45 Regös Együttes
12.00 - 13.45 Kanona Band
14.00 – 15.45 Party Bistro
2017. 10. 28. (szombat) Posta tér
10.00 – 11.30 Kanona Band
12.00 – 12.45 Káldi Napraforgók Egyesülete
13.00 - 13.45 Sárvári Néptánckör
14.00 – 14.45 Herpenyő zenekar
15.00 – 15.45 Séi Csillagvirág citera zenekar

Simon–Júdás napi országos kirakodóvásár
Sárvár utcáin
2017. október 28-án (szombaton)
A rendezvény helyszínei: Kossuth tér, Batthyány Lajos utca, Hunyadi János utca, Árpád utca, Ady Endre utca, Deák Ferenc utca,
Várkerület utca, Rákóczi Ferenc utca, Posta tér
Forgalomelterelés útvonala: Sársziget u. – Soproni u. (88. sz.
főút) – Selyemgyár u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd u.
– Rákóczi u. A forgalomelterelés 2017. október 27-én 18.00 órától
2017. október 28-án 24.00 óráig tart.
Buszközlekedés: A Batthyány utcai (Főtér), a Rákóczi utcai (Kórház) és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés az alábbi
időpontban szünetel 2017. október 27-én 18.00 órától 2017. október
28-án 21.00 óráig. Az utasok az Autóbusz-állomásnál, a Gyógyfürdőnél (Rákóczi utca), a Vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában lévő
megállókat vehetik igénybe.
Egészségügyi információk: A központi ügyelet megközelítése az
Árpád utcán és a Széchenyi utcán történő ki- és behajtással,
vagy a Várkerület felől a Népegészségügy udvarán keresztül
lehetséges. Az érintett gyógyszertárak gyalogosan közelíthetők meg a járdán. Egészségügyi ellátás helyei a vásár területén:
gyalogőrség 2017. október 27-én (pénteken): Nádasdy-vár parkoló,
Belvárosi körforgalom, gyalogőrség 2017. október 28-án (szombaton): Rendőrség, Belvárosi körforgalom, Penny-Market parkoló,
esetkocsi a Városházánál, mentőautó a Penny-Market parkoló,
Központi ügyelet, Mentőállomás.
Köszönjük megértésüket! Sárvár Város Önkormányzata, TOFI
2005. Kft.

Multifokális
lencse akció!

-30%
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
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Valami jazz Sárváron

2017. október 20. (péntek) 19.00, Nádasdy-vár, Kamaraterem
Paul Rogers Duó+Trió koncertje
Belépődíj: 1500 Ft
Paul Rogers (UK – nagybőgő)
Paul Rogers héthúros nagybőgőn játszik. Walesből származik, ma Franciaországban
él. A szabad improvizációs
zene elkötelezettje, az angol
dzsessz-avantgarde kiemelt
megbecsülésnek örvendő képviselője. Játszott, és lemezeket
készített például Elton Deannel, Evan Parkerrel, Elen Skidmore-ral, Kenny Wheelerrel
vagy az amerikaiak közül a
világhírű John Zornnal, Tim
Berne-nel, Andrew Cyrillelel. Vas megyében fellépett
már Szombathelyen a Bartók
Teremben, Körmenden, és az indiai hegedűssel, Anupriya-val
Sárváron is.
Emil Gross (Ausztria – dob)
A húszas éveiben járó dobos új fuvallatot jelent az osztrák zenei
életben. Egyaránt otthonosan mozog a funk, a rock, a drum&bass,
a jazz világában. Számos világhírű zenésszel dolgozott már együtt,
többek között Don Cherry partnerével, a Sárváron is megfordult
marokkói énekessel, Abdeljalil Kodssi-val.
Palatinszky Márton (Magyarország – basszusklarinét)
Palatinszky Márton a klasszikus- és kortárs zenén át érkezett a
szabadzene mezejére. A Syntax Cinema Orchestra basszusklarinétosaként a mozgóképpel vegyített kortárs jazz úttörői voltak az
ezredforduló utáni Budapesten, majd a zenekar felbomlása után
szabadabb, sokszor elektronikus kísérleti zenével kezdett foglalkozni,
többek között a Wahorn Airport és a Down The Sync tagjaként.

Szilárdi Béla kiállítása a Galeria Arcisban
Megnyitó: 2017. október 15. (vasárnap) – 11:00. Helyszín: Nádasdyvár, Galeria Arcis. Szilárdi Béla – Érzelmes vallomás egy különleges
fényhez – Reliefek és képek című kiállítását Fábián László író nyitja
meg. Látogatható: hétköznapokon 10–17, szombaton 9–13 óráig,
2017. november 5-ig

Kiált a kő a falból
– Fábián László könyvbemutatója
Időpont: 2017. október 18. (szerda) – 18:00. Helyszín: Nádasdy-vár,
Könyvtár. Fábián László Kiált a kő a
falból című regényének bemutatóján
a szerzővel Fűzfa Balázs egyetemi
docens beszélget.
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a Nádasdy-VárbaN 2017. oKtóber 15-éN (VasárNap)

15:00

Műhelyfoglalkozások

16:00

vásári koMédia – Portéka Színpad

őszi dekorációk és még sok egyéb készítése…

A műsor felidézi az elfelejtett magyaros, népies
beszédet. A gyerekek számára is ismert népi mondókák, dalok és játékok fokozzák a hangulatot.

Az igazi siker a gyerekek aktvizálása, a dramatikus
játékokba való bevonása GyörGy malaca vagy
KitráKotty mese. Miután kijátszottuk magunkat, pihentetőül jöhet a kedvesre átírt Vitéz
lászló bábjáték mintegy negyed órában, amely
elmaradhatalan része az igazi vásárnak.

Belépőjegy: 500 Ft
Mindenkit szeretettel vár a

nádAsdy-vár
NÁDASDY-VÁR
MŰVELŐDÉSI
Művelődési
és könyvtár
KÖZPONTközpont
ÉS KÖNYVTÁR

Minden ami autó!

» 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 «

s?
á
t
í
v
a
j
a
s
Sürgő
k!*
megoldju
l
lü
e
b
n
á
r
24 ó

SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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CSALÁDI TÉVÉ, INTERNET
ÉS TELEFON EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!
Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 2017. augusztus 21-től,
az Invitel szolgáltatási területén.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon,
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI
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Egy hétvégére Sárvár lett a magyar íjászat fellegvára
Városunk adott otthont a
Magyar Íjász Szövetség 60.
születésnapjához kapcsolódó
programoknak. Szeptember
30-án Sárváron volt a magyar
Íjászat Napja.
Rekordkísérlettel kezdődött a
sárvári íjászünnep. Szeptember
28-án az egyszerre, leghosszabb
ideig tartó íjászat rekordjának
megdöntésére, a 60. évfordulón
60 órás nyíllövésbe kezdtek
az íjászok. A Magyar Rekord
Egyesület végül bejegyezte az
íjászrekordot, amelyet 54 íjász
közreműködésével állított fel a
Magyar Íjász Szövetség. 18 ezer
nyílvesszőt lőttek ki az íjászok.
A két és fél napos maratoni
eseményen – a rekordkísérlet
követelménye alapján – egy óra
alatt legalább 60 nyílvesszőnek
kellett betalálnia a céltáblába,
ám a szervezőket is meglepte az,
hogy a jellemzően sportemberekből álló íjászcsapat óránként
átlagosan 307 célzott lövést volt
képes leadni.

A szombat délelőtt tartott
hivatalos megnyitón köszöntőt
mondott Sárfalvi Péter utánpótlás-nevelésért felelős helyettes
államtitkár, aki volt öttusa világbajnokként hirdeti a rendszeres
sport fontosságát.

Szeptember 30-án a Nádasdy-vár körül 10 helyszínen zajlottak a különböző versenyek
és bemutatók. Tartottak gyerek
bajnokságot és 12 próbás pályaversenyt. Volt Íjász Párbaj és
Rés a pajzson lövészet, ahol a

Az Íjászat Napját Vánky Sebastian, a Magyar Íjász Szövetség elnöke nyitotta meg

Biztosítás
hipp-hopp!
Nem bonyolítjuk, iNtÉzzÜK!
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!

VEGYE FEL VELÜNK

ITT AZ IDŐ! A KAPCSOLATOT MOST!

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

versenyzők 35 méter távolságból próbáltak átlőni egy alig 20
cm széles résen. Itt a pontosság
mellett a gyorsaság is szerepet
kapott, hiszen a húrfeszítők 60
másodperc alatt annyi vesszőt
lőhettek ki, amennyit csak bírtak. Látványosság volt a Kassai
Lovasíjász Iskola bemutatója
és a vessző-szépségverseny is,
továbbá az esti tüzes nyílvesszőshow. És aki akarta, mindenki
ki is próbálhatta az íjászkodást.
Az Íjász Nap fő eseménye a
Sárváron Rabotka György által
kitalált és a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület
által rendezett és népszerűvé
tett 7x7 Saslövő Íjász verseny
volt. Ez hozta Sárvárra az országos íjásznapot is – mondta
Vánky Sebastian, a Magyar
Íjász Szövetség elnöke. A sárvári íjászünnep segített abban,
hogy az íjász szövetség terve
megvalósulhasson, a nemzet
sportjaként minden magyar
iskolában legyen lehetőség az
íjászat gyakorlására.

FELHÍVÁS

A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
ÖKO-programja keretében
a Kinizsi Horgászegyesülettel közösen
a 2017618-as tanévben is szervez kéthetente
elméleti és gyakorlati foglalkozásokat a
horgászat iránt érdeklődő
általános iskolás gyerekeknek.
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!
(Mindhárom általános iskolából várjuk a tanulókat!)
Az első foglalkozás időpontja:
2017. október 19. (csütörtök) 16 óra
Helye: Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
(Érdeklődni lehet: Németh István, tel.: 06 70 775 3972)
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK!

Stesszoldó meditáció
+ egy tematikus meditáció
Októberben:

pénzhez, bőséghez való viszonyunk
Mikor és hol:
szerdánként, 18 órakor (kb. 1 óra),
Sárváron, a Tinódi Gimnáziumban.
Részvételi díj: 1.200 Ft/alkalom

Gyere és érezd jól magad!
További részletek, infók:
• Anyavirul.hu/meditaciok

• 20/471-3307

• Hendéné Veres Ildikó
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. október 13. és 28. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 14., 21. és 28. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Október 13. (péntek) 19.00 Vendég: dr. Kondora Bálint, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke/ism.
Október 20. (péntek) 19.00 760 éves Uherské Hradiště, Sárvár
testvérvárosa
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Október 20. (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

SÁRVÁRI
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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

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
Nyomtatás: 2017. október 9.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Sárvár,
utcában, a fürdő
Sárvár, Rákóczi
Hunyadi utcában
5+8 lakásos
közvetlen
közelében épülő
társasházban
lakások
értékesítése elkezdődött.
a lakások
ésingatlanba
az
Fektessen
értékálló
üzletek
értékesítése
visszabérlési lehetőséggel,
elkezdődött!
üzemeltetési szolgáltatással.
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www.sarvarvaros.hu

Nem indult jól a szezon
Megkezdte a 2017/18-as szezont a Sárvári Kinizsi Kék
Golyó SE tekecsapata, melyhez Szíj László személyében
visszatért egy régi-új játékos
a nyáron.

Az NB II. délnyugati csoportjában eddig öt fordulót rendeztek, az előző kiírás ezüstérmese
egy győzelem mellett négy vereséggel a tizenkét fős mezőny
tízedik helyén áll. Kezdésként
Halogyra látogatott városunk
csapata, ahol ugyan jó csapatfát
ért el, azonban 5–3-as (26422622) vereséget szenvedett. Első
hazai meccsükön, a Zalakaros
ellen sem úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerették volna. Az
ellenfél végig egységesen, jól
gurított, így 2–6-os (2577-2655)
vereség lett a vége. A következő
ellenfél a Lovászi volt, a zalai csapat 5–3-ra nyerte a mérkőzést. A
Kondorfa SE elleni újabb hazai
mérkőzésen aztán végre sikerült
a győzelem, egységes, jó teljesítményt nyújtva jött össze a 7–1-es

(2691-2571) diadal. Legutóbb a
csapat Sopronban szerepelt, ahol
a mérkőzést ugyan 4,5–3,5-re
(2623-2623) a Turris SE nyerte,
de többszörös játékvezetői hiba
miatt a Kinizsi megóvta a találkozót. - Nem szívesen mondom
ezt, de minden kezdet nehéz.
Bizakodásra adott okot, hogy
a nyári felkészülésünk nagyon
jól sikerült. Az első három fordulóban azonban kétszer is
idegenben szerepeltünk, két
olyan pályán, ahol nagyon nehéz
mérkőzésekre számítottunk, és
sajnos nem volt szerencsénk, így
nem is sikerült győznünk. Nem
csüggedünk, hiszen még semmi
nincs veszve – mondta a csapat
játékosa, Farkas Imre.
A bajnoki szünetet követően
ismét Sárváron játszik a csapat,
október 14-én, szombaton délelőtt 10 órától az Olajmunkás
SE Gellénházát fogadják Farkas
Imréék, akik szeretnének az idei
szezon végén is dobogón, vagyis
az első háromban végezni.
SÁ

ÁLLÁS BÖRZE

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

SÁRVÁRON
Időpont: 2017. október 16.
hétfő 8.30-13.00
Helyszín:
Városháza Nagyterem
Sárvár, Várkerület 3.

2017. október 19-én és 26-án,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Helybe jönnek a munkáltatók
és több száz betölthető állást kínálnak!
Szolgáltatások a börze ideje alatt:
- tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról;
- önéletrajz írás segítése és rögzítése interneten;
- munkavállalási tanácsadás.
Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!
Egy helyen érdeklődhet Sárvár és Vas megye
jelentősebb munkáltatóinak álláskínálatáról!
szervező: Változó Világért Alapítvány
www.valtozovilagert.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Sárvár FC: Hétből hét
Egyelőre minden a tervek szerint halad, továbbra is veretlenül menetel a Sárvár FC
labdarúgócsapata a Vas megyei
I. osztályban.

Kovács László együttese azok
után, hogy Takács Ádám góljával legyőzte hazai pályán a
Celldömölköt, Pető Benjamin
duplájával 2–1-re nyerni tudott
Vasszécsenyben is, a bajnokság
8. fordulójában, a papírformának megfelelően – 5–0-s
félidő után –, 9–0-ra kiütötte a
sereghajtó ÖTE Ikervár FC-t.
A zöld-fehérek esélyt sem adtak
az újoncnak, már a 6. percben
megszerezték a vezetést, majd

lebecsültük az ellenfelet. Persze
ne legyünk telhetetlenek, mert
elsősorban nem az a fontos,
hogy hány góllal, csak hogy
megnyerjük a mérkőzéseket.
Ettől függetlenül, ha gördülékenyebben megy a játék, akkor
akár nagyobb különbséggel is
győzhettünk volna. Jövő héten
Körmendre utazunk, egy riválisunkhoz, ellenük teljesen más
meccs várható. Néhány játékosomat tudtam pihentetni a derbi
előtt – mondta a vezetőedző.
Az őszi szezon felénél járva, a
bajnoki cím legfőbb várományosa, a Sárvár FC 21 ponttal első a
tabellán, négy ponttal előzi meg
az egy mérkőzéssel többet játszó
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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.

Hibátlanul menetel a megyei bajnokságban a Sárvár FC

gólt gólra rúgtak. Takács Ádám,
Venczel Zoltán és Koronczai
Roland kétszer, Potyi Gábor,
Csákvári Zsolt és Ódor Bálint
pedig egyszer-egyszer voltak
eredményesek. A vendégek
semmilyen veszélyt nem jelentettek Horváth Brúnó kapujára.
Kovács László vezetőedző még a
nagyarányú győzelem ellenére is
látott hiányosságokat. – Örülök,
hogy sikerült nyernünk, de egy
kicsit azért maradtak bennem
kételyek. Nagyon sok olyan
technikai hibát vétettünk ezen a
mérkőzésen, ami nem illik bele.
Nyilván ebben közrejátszott
az is, hogy valamilyen szinten

ELADÓ

cellieket. A csapat legközelebb
október 14-én, szombaton 15
órától a címvédő Körmendi FC
vendége lesz.
Bár az országos Magyar Kupából már kiestek Rajos Gáborék,
a Halmosi Zoltán Vas Megyei
Kupában továbbra is érdekeltek.
A 3. fordulóban a megyei II.
osztályban szereplő Tanakajd
vendégeként léptek pályára, ahol
5–0-s félidő után, 9–1-es győzelmet arattak. Venczel Zoltán mesternégyest ért el, de Ódor Bálint,
Dancsecs Dániel, Kovács Bence,
Kun Benjamin és Csákvári Zsolt
is betalált.
Starcsevics Ádám

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

Laktanya u. 2.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00
SÖRÖK:
Heineken 0,5 l
Steffl 0,5 l
Soproni 0,5 l
Arany Fácán 0,5 l
Löwenbrau 0,5 l
Borsodi 0,5 l
Riesenbrau 0,5 l
HB 0,5 l
Dreher 0,5 l
Kozel 0,5 l
Kőbányai 0,5 l

/db
259 Ft
187 Ft
195 Ft
177 Ft
179 Ft
190 Ft
140 Ft
180 Ft
225 Ft
180 Ft
179 Ft

Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00
518 Ft/l
374 Ft/l
390 Ft/l
354 Ft/l
358 Ft/l
380 Ft/l
280 Ft/l
360 Ft/l
450 Ft/l
360 Ft/l
358 Ft/l

ÁSVÁNYVIZEK:
/db
Natur Aqua 0,5 l 130 Ft 260 Ft/l
Aro Mizse 2 l
85 Ft 42.5 Ft/l
Szentkirályi 1,5 l 110 Ft 82,5 Ft/l

Tinódi u. 32.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00
Vasárnap ZÁRVA

ENEGIAITALOK:
Hell többféle 250 ml
Red bull 250 ml
Bomba többféle 250 ml
Burn többféle 250 ml

/db
180 Ft 720 Ft/l
390 Ft 1560 Ft/l
180 Ft 720 Ft/l
200 Ft 800 Ft/l

ÜDÍTŐK:
Pepsi 2,5 l
Nestea 1.5 l
Cappy ice fruit 1.5 l
Coca Cola 1,25 l
Coca Cola 1,75 l
Topjoy 0.25 l

/db
350 Ft
360 Ft
360 Ft
289 Ft
355 Ft
165 Ft

140 Ft/l
240 Ft/l
240 Ft/l
231 Ft/l
202 Ft/l
660 Ft/l

KÁVÉK:
/db
Wiener Extra 1 kg
1920 Ft 1920 Ft/kg
Wiener Extra 250 g
510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg
1920 Ft 1920 Ft/kg
Eduscho Dupla 250 g
510 Ft 2040 Ft/kg
Tchibo Family 250 g
560 Ft
240 Ft/kg
Douwe Egberts Omnia 250 g 710 Ft 2840 Ft/kg
BOROK:
/db
Varga Édes 0,75 l
700 Ft 933 Ft/l + üveg 100 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l
700 Ft 933 Ft/l + üveg 100 Ft
Varga Zweigelt 1,5 l
970 Ft 646 Ft/l + üveg 100 Ft
Juhász rozé 0,75 l
1150 Ft/db
1533 Ft/l
Bikatory többféle 0,75 l
310 Ft
413 Ft/l + üveg 40 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l
960 Ft
480 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!
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Októberi 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!

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

2017. október 1–október 31-ig (részletek az üzletben)

BÉRMÁLÁSI kedvezmények!
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Hallatlan
kedvezmények!
Az Ön Opticnet Partneroptikája:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Részletek az üzletekben
és a www.opticnet.hu honlapon.

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
MÉZES NAPOK A VÁRKAPUBAN
2017. október 20-től 22-ig!

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

Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Családi, baráti összejövetelekre rendeljen nálunk széles hidegtál
választékunkból, melyet igény szerint nem csak kiszállítunk, hanem
díjmentesen eszközöket is biztosítunk hozzá.

Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00, Tel.: 320-475
Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

34. éve az Önök szolgálatában

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitvatartás: Hétfő-Szombat 6.00-22.00,
Vasárnap 6.00-21.00.

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET!
OKTÓBER 23-ÁN ÉS NOVEMBER 1-JÉN IS
NYITVATARTUNK 8.00-20.00-IG.

Új ATM A DOHÁNYBOLTBAN!
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

