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Felújítások sora
a sárvári fürdőben
Az idei év sem múlhatott el 
fejlesztések, újdonságok nélkül 
a sárvári fürdőben. Történ-
tek látványos beruházások, és 
megvalósult számos fejlesztés a 
technikai oldalon is. A Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő 144 
millió forint összértékű beru-
házásáról egy fejlesztési bejárás 
során számoltak be a nyilvános-
ság számára.

A tájékoztatót Kondora István 
polgármester nyitotta meg. Kö-
szöntőjében emlékeztetett arra, 
hogy a fürdő az utóbbi években 
több fejlesztést és felújítást is 
végrehajtott, amely szükségszerű, 
hiszen idén már 15 éves lesz a 
létesítmény.  – Tizenöt év és kö-
rülbelül 9 millió vendég után az 
elhasználódás jelei itt-ott mutat-
koznak a fürdőn is. Ezt figyelembe 
kell vennünk, és – ahogy az erő-
forrásaink engedik – a felújításo-
kat folyamatosan végeznünk kell 
– vetítette előre Kondora István.

Folytatás az 5. oldalon

Simon–Júdás napi országos vásár
Idén október 28-án tartják Sárvár országos hírű vásárát, amely-

nek most már nemcsak a Batthyány utca, illetve a hagyományos 
helyszínek, hanem a Posta tér is helyet ad. A vásári programok 
egy része az új téren zajlik majd. Pénteken, a vásár előestéjén a 
helyiek gyűlnek össze főként a várparkolóban, ahol 20 órakor a 
Continental Showband lép fel, majd 22 órakor kezdődik az Irigy 
Hónaljmirigy koncert. Szombaton reggel 10 órától kezdődnek 
a szórakoztató programok, és ebben az évben is több száz árus 
kínálja portékáját. 

Újabb utcákban épülhet csatorna  
A sárvári önkormányzat 100 millió forint támogatást nyert a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében csa-
padékcsatorna építésére. A Szegedi Kőrös Gáspár utcától északi 
irányba, a Balassi, a Kisfaludy és a Vörösmarty utcák északi sza-
kaszain épülhet ki a csapadékcsatorna az európai uniós forrásnak 
köszönhetően. Máhr Tivadar alpolgármester elmondta, hogy a 
beruházást hosszú előkészítő munka előzte meg. Már két évvel 
ezelőtt elkezdődött a tervezés, hiszen az önkormányzat jól ismerte 
a terület csapadékvíz-elvezetési problémáit.  Folytatás a 3. oldalon

Vezessen bennünket a hazaszeretet

A megemlékezés szónoka Ágh Péter országgyűlési képviselő volt, mögötte az ünnepségen közreműködő 
Sárvár Oratórikus Kórus tagjai
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Az esős, viharos időjárás 
átírta az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 61. évfor-
dulója alkalmából szervezett 
városi megemlékezés forga-
tókönyvét október 23-án. A 
rendkívüli időjárás azonban 
nem tántorította el az emlé-
kezőket, akik a Szent László 
Plébániatemplomot zsúfolá-
sig megtöltötték.

A városi megemlékezés kezde-
teként Sárvár ’56-os mártírjainak 
emléke előtt tisztelgett a városi 
temetőben Kondora István pol-
gármester, dr. Szijártó Valéria 
címzetes főjegyző és Máhr Tiva-
dar alpolgármester. Az 1958-ban 
kivégzett fiatal mártír, Török Ist-
ván sírjánál helyezték el elsőként 
az emlékezés koszorúját, majd 
az ’56-os forradalom napjaiban 

megalakult sárvári nemzetőrség 
egykori parancsnoka, Mezőfi 
Géza sírján is. 

A hivatalos megemlékezés 
az 1956-os emléktábla megko-
szorúzásával folytatódott, majd 
az emlékezőket – a rendkívüli 
időjárás miatt – Orbán István 
kanonok fogadta be a Szent 
László Plébániatemplomba. 

Folytatás a 3. oldalon
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A Magyar Diáksport Szövetség 
által rendezett versenyeken 
kiváló eredményt elért sár-
vári diákokat köszöntöttek a 
városházán. Máhr Tivadar al-
polgármester ünnepi beszéde 
után a sárvári önkormányzat 
elismerő oklevelét vehették át 
a diákok.

1. Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola diákjainak 
eredményei

Megyei úszó bajnokságon. 
Vas megye bajnoka címet nyerte: 
I. korcsoportban Péntek Márk  
50 m hátúszás versenyszámban. 
II. korcsoportban Kiss Botond 
50 m hátúszás versenyszámban. 
Felkészítőjük: Berkovics Klaudia. 
3. helyezett. I. korcsoportban Al-
Shamiry Leila 50 m mellúszás 
versenyszámban. Felkészítője: 
Francsics Nikoletta.

Megyei több-próba bajnoksá-
gon. II. korcsoportban. Vas me-
gye bajnoka címet nyert: Leány 
csapat, tagjai: Süle Réka, Takács 
Réka, Rozmán Nikoletta 6, 
Szlámer Réka , Kampel Eszter, 
Szalai Luca. Egyéni összetettben: 
3. helyezett Szalai Luca. Vas 
megye bajnoka: Kampel Eszter. 
Felkészítőjük: Máthé Csaba.

Megyei egyéni atlétikai baj-
nokság. IV. korcsoportban. Vas 
megye bajnoka címet nyert: 
Szendrei Bálint fiú távolugrás 
versenyszámban. Felkészítője: 
Tóth Csaba. 2. helyezést ért el 
Szabó Botond fiú 1500 m-es 
síkfutás versenyszámban. 3. he-
lyezést ért el Tóth Dávid fiú  1500 
m-es síkfutás versenyszámban. 
III.korcsoportban. 3. helyezést 
ért el Takács Kornélia leány 
kislabda-hajítás versenyszámban. 
Felkészítőjük: Máthé Csaba.

2. Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola

Országos úszó bajnokságon. 
2. helyezést ért el Nagy Benedek 
100 m hátúszás versenyszámban. 
Felkészítője: Francsics Nikoletta.

Megyei úszó bajnokságon. II. 
korcsoportban. 3. helyezést ért el 
Varjú Dorottya 50 m gyorsúszás 
és mellúszás versenyszámban. 
IV. korcsoportban. 3. helyezést 
ért el Győrvári Botond 100 m 
mellúszás versenyszámban. Fel-
készítőjük: Berkovics Klaudia.

3. Szent László Katolikus 
Általános Iskola

Megyei úszó bajnokságon. II. 
korcsoportban. 2. helyezést ért el 
Koltai László József 50m mell-
úszás versenyszámban. Felkészí-

tői: Berkovics Klaudia és Fran-
csics Nikoletta. I. korcsoportban. 
3. helyezést ért el Szász Félix 50 
m hátúszás versenyszámban. 
Felkészítője: Francsics Nikoletta.

Megyei mezei futó bajnok-
ságon. II. korcsoportban. 2. 
helyezést elért leány csapat tag-
jai: Takács Réka, Kiss Miriam, 
Horváth Fruzsina, Zoller Anna, 
Toldi Laura Luca. Felkészítőjük: 
Kiss Szabolcs. 

Országos mezei futó bajnok-
ságon. III. korcsoportban fiú 
egyéni döntőben elért eredmé-
nyéért Büki Lórántnak. Felké-
szítője: Kiss Szabolcs. 

4. Tinódi Sebestyén Gimnázi-
um és Idegenforgalmi, Vendég-
látói Szakképző Iskola

Megyei asztalitenisz bajnok-
ságon. V-VI. korcsoportban. 3. 
helyezést ért el Linka Nikoletta. 
Felkészítője: Csikós Györgyné. 
3. helyezést ért el Sebesi Patrik. 
Felkészítője: Haraszti Zsolt.

Megyei kosárlabda „B” fiú 
bajnokságon. 3. helyezést elért 
fiú csapat tagjai: Sebesi Patrik, 
Borovics Ábel, Csejtei Balázs, 
Juranics Richárd, Monostori 
Patrik, Németh Tamás, Palko-
vics Ákos, Pék Marcell, Hegyi 
Balázs, Szabó Bence, Szakál 
Erik, Tuba Bence, Góczán Pál. 
Felkészítőjük: Haraszti Zsolt. 

Megyei úszó bajnokságon. 
VI. korcsoportban. Vas megye 
bajnoka címet nyerte el Szele 
Boglárka 100 m mellúszás és 

100 m hátúszás versenyszámban. 
Felkészítője: Berkovics Klaudia. 
3. helyezést ért el Győrvári Bá-
lint 100 m gyorsúszás verseny-
számban. Felkészítője: Francsics 
Nikoletta. 

SZAKSZÖVETSÉGI DIÁK-
OLIMPIA

Területi tájfutó bajnoksá-
gon. 1. helyezést ért el Süle 
Dávid a Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola tanulója és a 
Sárvári Kinizsi SE versenyzője. 
Felkészítője: Gömbös Gyula.

Országos Petanque banok-
ságon. II. korcsoportban. 1. 
helyezést elért triplett csapat 
tagjai: Fonyódi Léna, Kiss Csen-
ge, Bándli Ádám, Rouchon 
Dorián a Szent László Katolikus 
Általános Iskola tanulói és a 
Sárvári Sakk Club SE Petanque 
Szakosztályának versenyzői. 

Felkészítőjük: Kasza Gyula. III. 
korcsoportban. 2. helyezést el-
ért triplett csapat tagjai: Farkas 
Júlia, Zsoldos Dorka, Büki 
Lóránt a Szent László Katolikus 
Általános Iskola tanulói és a 

Sárvári Sakk Club SE Petanque 
Szakosztály versenyzői. Felkészí-
tőjük: Havasi József.  IV. korcso-
portban. 2. helyezést elért triplett 
csapat tagjai: Horváth Barnabás, 
Süle Máté, Vajda Mátyás a Sár-
vári Nádasdy Tamás Általános 
Iskola tanulói és a Sárvári Sakk 
Club SE Petanque Szakosztály 
versenyzői. Felkészítőjük: Süle 
Miklósné. 3. helyezést elért trip-
lett csapat tagjai: Berta András, 
Lakatos Dániel, Sipos Dávid a 
Sárvári Nádasdy Általános Iskola 
tanulói és a Sárvári Sakk Club SE 
Petanque Szakosztály versenyzői. 
Felkészítőjük: Havasi József.

Jó sportoló diákokat köszöntöttek a városházán

A jó sportoló diákok és edzőik a város vezetőivel

Tisztelt sárvári polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 

2017. október 11-i ülésén a Sárvár belterület 3343/17 helyrajzi 
számú magánút közterületi elnevezésére tett javaslatot. A 
Bizottság döntését az alábbiak szerint véleményezés céljából 
közzétesszük.

A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2017. 
november 10-ig kérjük benyújtani írásban a Sárvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodának (telefon: 
95/523-134, 95/5231-32) címezve a 9600 Sárvár, Várkerület 
u. 2. címre vagy a vargyai.vilmos@sarvar.hu email címre.

A térképvázlatok 2017. november 10-éig a Hivatal földszint 
5. számú irodahelyiségében tekinthetők meg ügyfélfogadási 
időben.

A Bizottság javasolja a Sárvár belterület 3343/17 hely-
rajzi számú magánútnak a „9600 Sárvár, Orgona utca” 
közterületi elnevezését.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága
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Folytatás az 1. oldalról
Az ’56-os városi megemléke-

zés ünnepi szónoka Ágh Péter 
országgyűlési képviselő volt. 
Emlékező beszédében Huszár 
Károly, volt magyar királyi 
miniszterelnököt, Sárvár or-
szággyűlési képviselőjét idézte: 
„ahány korszak volt a magyar-
ság életében, Sárvár annyiszor 
tette oda magát. Lehetett szó 
harcokról, vagy éppen szorgal-
mas munkáról, ennek a város-
nak a lakói mindig kivették a ré-
szüket a nemzet küzdelmeiből.” 
Ágh Péter beszédében kiemelte, 
hogy így volt ez egykor, de így 
van ez ma is, és így történt 1956-
ban is. Majd felidézte az 1956-os 
forradalom sárvári eseményeit, 
és szólt az azt követő megtorlás 
áldozatairól is. 

A hazáért való áldozatvállalás 
példájaként említette a sárvári 
mártírt Török Istvánt, aki a 

forradalom idején Győrben 
teljesített szolgálatot, majd kül-
földre menekült, de a honvágy 
hazahozta, és 1958-ban kivégez-
ték. Ágh Péter szólt nagyapjáról, 
az egykori nemzetőrről is, aki 
éveket töltött a kommunizmus 
börtönében. 

„Minden nemzedéknek meg-
van a feladata, hogy mit kell 

tennie az utánuk következő ge-
nerációkért. Ahogy az ’56-osok-
nak, úgy nekünk is jutott ilyen 
hivatás. Az egyik ilyen küldetés, 
hogy meg kell védenünk Ma-
gyarországot, olyannak, ami-
lyennek kulturálisan, vallásilag 
és a hagyományok tekintetében 
az elmúlt ezer évben kialakult. 
Nem is olyan régen még nem 

is gondoltuk volna, hogy ilyen 
komoly kihívások érhetnek 
minket, mint amivel az elmúlt 
években szembesülnünk kellett. 
Összefogással azonban láthattuk, 
hogy nem lehetetlen a veszély 
ellen küzdeni. Meg kell őriz-

nünk ezt a szövetséget az ország 
megvédése érdekében, és el kell 
utasítanunk minden olyan ide-
gen tervet, mely a nemzet jövője 
ellen készült. Emellett a másik 
küldetésünk közben az azon való 
munkálkodás, hogy kisebb és 
nagyobb közösségeink előrébb 
tudjanak jutni. Így dolgoznunk 
kell azért is rendületlenül, hogy 
Sárvár tovább fejlődhessen, 
szépülhessen és épülhessen, 
hogy minden itt élő ne csupán 
a lakhelyeként, hanem a valódi 
otthonaként is tudjon rá tekinte-
ni…Vezessen bennünket, ahogy 
őket is egyszerre, a hazaszeretet 
és a Sárvárért való tenni akarás. 
Védjük meg az országot, dolgoz-
zunk tovább Sárvárért!” – zárta 
gondolatait Ágh Péter. 

Az ünnepségen a Sárvári Ora-
tórikus adott a hallgatóság szívét 
megdobogtató és a hazaszeretet 
tüzét mindenkiben fellobbantó 
műsort, így nem véletlen, hogy 
vastapsot kaptak.

A megemlékezést követően 
megkoszorúzták Abai Imre vérta-
nú plébános emléktábláját, majd 
az ’56-os hősök szentmiséjével 
zárult október 23-a esős napja.

-fr-

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2017. november 7-én, kedden 

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

Folytatás az 1. oldalról
Máhr Tivadar alpolgármes-

ter elmondta még, hogy a 
Balassi, a Kisfaludy és a Vö-
rösmarty utcák a csapadékvíz 
elvezetése szempontjából a 
város legkritikusabb részéhez 
tartoznak, és most ezek északi 
felében részben nyílt, részben 
zárt csapadékcsatornát építe-
nek ki a pályázati támogatás-
nak köszönhetően. A három 
utcában összegyűjtött csapa-
dékvizet befogadó helyeket is 

kitisztítják, így az Uzsoki utca 
zárt csapadékvízrendszerét és 
a Szaput árkot is felkészítik az 
összegyűjtött csapadék befoga-
dására. Már zajlik a kivitelező 
kiválasztására a közbeszerzési 
eljárás, így a tervek szerint ősz-
szel el is kezdődik az építkezés.

Máhr Tivadar végezetül le-
szögezte, közös gondolkodás 
és tolerancia kell ahhoz, hogy 
a közlekedési gondok is megol-
dódjanak ezekben az utcákban.

-fr-

Máhr Tivadar alpolgármester a Vörösmarty utca északi részét mutatja, amely 
egyik helyszíne lesz a csapadékcsatorna-építésnek

Újabb utcákban épülhet 
csapadékcsatorna

Vezessen bennünket a tenni akarás és a hazaszeretet
A rendkívüli időjárás nem tántorította el az ’56-os hősökre emlékezőket

Az emlékezők megtöltötték a Szent László templomot
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Sárvár delegációja is részt vett 
cseh testvérvárosunk, Uherské 
Hradiště alapításának 760. 
évfordulója alkalmából tartott 
ünnepségsorozaton. A cseh 
várossal öt éve kötött partneri 
megállapodásról is megemlé-
keztek a látogatás során.

Sárvár és Uherské Hradiště 
2012. szeptember 9-én írt alá 
testvérvárosi együttműködési 
megállapodást. Azóta a cseh és 
a magyar kisváros kapcsolata 
oly szorossá vált, hogy az egyik 
legpéldaadóbb a két ország part-
nerségi viszonylatában.

A sárvári küldöttség Uhers-
ké Hradiště alapításának 760. 
évfordulója alkalmából érke-
zett Csehországba. Városunkat 

Kondora István polgármester, 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
dr. Szijártó Valéria címzetes fő-
jegyző és Varga Jenő tanácsnok 
képviselte.

Sárvár mellett Uherské Hra-
diště többi testvérvárosa is kép-
viseltette magát. Így a lengyel 
Krosno, a német Mayen, és a 
szlovák Skalica városok kép-
viselői is jelen voltak. Az első 
közös, nem hivatalos találkozón 
bemutatkoztak a delegációk. 
Kondora István már ismerősként 
köszöntötte a delegációkat, hisz 
cseh testvérvárosunk legutóbbi 
sárvári látogatásakor ők is tagjai 
voltak a küldöttségnek. 

Ezt követően a hivatalos prog-
ram kezdeteként a volt jezsuita 
rendház kerengőjében, a Redutá-
ban nyílt meg Kondor János sár-

vári festőművész Töredékek című 
kiállítása. A tárlat viszonzása volt 
Jiří Vlach cseh szobrászművész 
Sárváron, a Galeria Arcisban nyílt 
kiállításának. A kiállítás-megnyi-
tón testvérvárosunk első embere 
külön köszöntötte Kondor Jánost 
60. születésnapja alkalmából. 

A következő nap középpontjá-
ban a településsel való ismerkedés 
és a cseh hagyományőrzés állt. A 
delegáció részt vett az Uherské 
Hradiště Maratice városrészé-
ben rendezett folklórünnepen. 
A cseh néphagyományok egyik 
legjelesebb ünnepére, a búcsúra 
készültek a helyi fiatalok. A nép-
ünnepély után este bálban vettek 
részt a küldöttségek tagjai. Ez 
a nap is bizonyította, hogy egy 
újabb szál köti össze a két várost 

a folklór révén, hiszen itteni cseh 
táncosok is vettek már részt a 
sárvári néptánctalálkozókon.

Vasárnap a város főterénél, a 
Tomáš Masaryk Csehszlovákia 
első elnökének nevét viselő térnél 
folytatódtak az események. A tér 
számos műemléképülete közül 
a legjelentősebb a teret uraló 
Xavéri Szent Ferenc templom. Itt 
került sor a Hradiště alapításának 
760. évfordulója alkalmából 
tartott érseki misére. Pontban 
e napon 1257. október 15-én 
adott városi rangot II. Ottokar 
király az ország életében addig is 
fontos szerepet játszó település-
nek. A cseh televízió által élőben 
közvetített istentiszteleten Jan 
Graubner, Olmütz érseke celeb-
rált szentmisét. – Az évszázadok 
megpróbáltatásain csak a hit 

tudta átsegíteni a város lakóit. Az 
anyagiasság és a pénz hajhászása 
helyett ma is Istenre és kapcso-
latainkra kellene figyelni, hogy 

bátorságot merítsünk ahhoz, 
hogy tovább építhessük jövőnket 
– emelte ki Olmütz érseke.

Az érsekkel közösen elköltött 
ünnepi ebéd után Kondora István 
úgy értékelte a látogatás addi-
gi tapasztalatait, hogy sikerült 
megerősíteni annak az együttmű-
ködésnek minden elemét, ami a 
két város kapcsolatának az alapját 
adja. Ittlétünk során testvérvá-
rosunk nagyon jól szervezte a 
protokoll- és a nagyközönségnek 
szóló rendezvényeket, jó emléket 
adva mindenkinek a jubileumi 
évfordulón.

A város évfordulós ünnepsé-
géről Stanislav Blaha így nyilat-
kozott: nem sok és nem is kevés 
760 év egy város életében. Ezek 
az évek nem csak a város évei, 
hanem az itt élőkéi is. Ezért az ün-

nepi programok során az vezérelt 
bennünket, hogy megmutassuk 
polgárainknak, hogy ez a város 
az övüké. A programokat úgy ál-

lítottuk össze, hogy azok gondo-
latokat ébresszenek múltunkról. 

A hivatalos program zárása-
ként a város színháztermében 
köszöntötték Uherské Hradiště-t 
testvérvárosai. Sárvár ajándékát, 
Kondor János Nádasdy-várat 
ábrázoló festményét Kondora 
István polgármester adta át. Az 
elhangzott beszédekben Stanis-
lav Blaha, Hradiště és Kondora 
István, Sárvár polgármestere is 
kiemelte, hogy ezek a politika-
mentes, egymás megismerését 
célul tűző együttműködések lesz-
nek a közös Európa új színterei. 

A látogatás végén Kondora Ist-
ván meghívta a cseh várost a jö-
vőre sorra kerülő Sárvár várossá 
nyilvánításának 690. és az újkori 
városi rang visszanyerésének 50. 
évfordulós rendezvényeire.

Alapításának 760. évfordulóját ünnepelte Uherské Hradiště
Kondora István polgármester vezetésével sárvári delegáció is részt vett az ünnepségeken

Kondor János kiállítás-megnyitója a Redutában

Érseki misén a Xavéri Szent Ferenc templomban

Sárvár is köszöntötte az évfordulón cseh testvérvárosát
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Folytatás az 1. oldalról
A fejlesztéseket Vancsura 

Miklós, a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő ügyvezető igaz-
gatója mutatta be a megjelentek 
számára. Tavasszal megújult a 
fürdő épületében található Vi-
talMed Hotel 26 szobája, továbbá 
a vendégek már a szezon elején 
birtokba vehették, a szabadtéri 
gyermekmedence felújításaként 
elkészült Sárkányvárat is.

Nyár végén került sor a két 
leglátványosabb beruházásra. Az 
élménymedence külső, víz feletti 
része üvegmozaik burkolatot ka-
pott. Ezenkívül megújult a fürdő 
két öltözőblokkja, melynek kere-
tében a falfelület új burkolatot, a 
zuhanyzók speciális műgyanta 
bevonatot, az öltözőterek új 
designt kaptak. Az öltözőszek-
rények vidám színei, a vendégek 
könnyebb tájékozódását is segí-
tik. A gyógyászati átalakítások 
már 2010-ben megkezdődtek a 
sárvári fürdőben, az idei évben 

a megújulás a sószoba átalakítá-
sával folytatódott. 

A fürdő a környezettudatossá-
got szem előtt tartva két technikai 
újítást is bevezetett: a félig fedett 

gyógymedence elavult, felújításra 
szoruló homokszűrői helyett egy 
korszerű perlit szűrőt építettek 

be, valamint egy gáztalanító be-
rendezést is beüzemeltek, amely 
a bejövő hideg víz vízkőtartalmá-
nak csökkentésére szolgál. Van-
csura Miklós rámutatott, hogy 

az idei fejlesztésekkel egyidejűleg 
a sárvári fürdő arculatváltása is 
kezdetét vette. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő is kifejezte örömét a be-
ruházások kapcsán. Kiemelte, a 
városvezetéssel együttműködve 
azért dolgoznak, hogy Sárvár 
versenyképessége hosszú távon 
fenntartható legyen. – Most is 
egy olyan eredmény született a 
fürdőben, ami hozzájárul a város 
versenyképességéhez, de a jövő-
ben is azon dolgozunk, hogy ezt 
a fajta turisztikai nagyhatalmi 
szerepkört meg tudjuk őrizni – 
szólt Ágh Péter.

A sárvári fürdőben felújított 
létesítmények az elmúlt 15 év-
ben csaknem 9 millió vendéget 
szolgáltak ki, és nagyban hoz-
zájárultak a társaság eddig elért 
nettó 18,5 milliárd Ft-os árbevé-
teléhez. A fejlesztések jövőre is 
folytatódnak, már tervben van 
a Sárkányvár további bővítése, 
amely várhatóan 2018 tavaszán 
valósul meg csaknem 29 millió 
forintból.

Czupor Szilvia

A Megyeháza Címertermében 
tartott sajtótájékoztatót a Vas 
Megyei Turizmus Szövetség, 
értékelve a 2016-os esztendőt. 
Emellett szó esett a 2017 első 
három negyedévéről, illetve a 
2018-as kilátásokról is. Sárvár 
jó eredményekről számolha-
tott be.

– A közös megjelenés, a közös 
kommunikáció nagyon fontos 
eleme volt az összefogásnak, 
amikor életre hívtuk ezt a szövet-
séget, hiszen az itt helyet foglaló 
szereplők tulajdonképpen egy-
más versenytársai, mégis sikerült 
egy platformra hozni ezeket a 
szereplőket – mondta dr. Kondo-
ra Bálint, a Vas Megyei Turizmus 
Szövetség elnöke.

– A külföldi küldő piacok 
szintén rendkívül fontosak amel-
lett, hogy megyénkben a hazai 
vendégek is jelentős számban 
vannak jelen. Legnagyobb küldő 
piacunk a tavalyi évben Csehor-
szág volt, innen 94 266 vendég 
érkezett. Osztrák vendégekből is 
közel ennyit, 80 128 főt sikerült 
megnyernünk 2016-ban. Jelen-

tős még a németországi küldő 
piac, ahonnan 23 265-en érkez-
tek – sorolta a tavalyi adatokat 
Szendi Kata, a megyei turizmus 
szövetség alelnöke.

Vancsura Miklós, a nyugat-
dunántúli fürdőket tömörítő 

szakmai szervezet, a Pannon 
Termál Klaszter képviseletében 
arról szólt, hogy a fürdők több-
sége a nyári szezonra beruházá-
sokkal készült, ezek leginkább 

attrakciófejlesztések voltak. A 
tapasztalatok szerint több külső 
tényező is erősen befolyásolja a 
létesítmények forgalmát, látoga-
tottságát. Ezek közé tartozik az 
időjárás, kánikulában például 
erős a Balaton elszívó hatása. 

– A fürdők arra törekszenek, 
hogy egyfajta turisztikai alapszol-
gáltatások legyenek, amelyekhez 
kapcsolódhatnak a programele-
mek – mondta Vancsura Miklós.

2018 nem csak a 9 hosszú hét-
vége miatt lesz érdekes, hanem 
azért is, mert számtalan turisz-
tikai attrakciófejlesztést szeret-
nének megvalósítani a szövetség 
tagjai. Ezek között akadnak 
kerékpár- és túraútfejlesztések, 
a Szajki-tavak strand-revitali-
zációja, a vízi turizmus fejlesz-
tése a Rába folyón, a Zene Háza 
Sárváron, és az őriszentpéteri 
vadászati kiállítás megújítása.

– Míg tavaly az év első 9 hó-
napjában 366 682 vendégéj-
szakát töltöttek el a turisták 
Sárváron, addig idén ugyanezen 
időszak alatt  már 376 456 ven-
dégéjszakát regisztráltak, míg 
a Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdőbe közel 460 000 vendég 
érkezett. Az egyik legfontosabb 
feladat, hogy a vendégek visz-
szatérjenek – adott tájékoztatást 
Haller Ferenc, a Sárvári TDM 
Szervezet vezetője. 

A jövőre 50 éves jubileumát 
ünneplő Sárvár számos rendez-
vénye is hozzájárul majd ahhoz, 
hogy a 2018-as esztendő még 
jobb turisztikai eredményeket 
hozhasson.

Felújítások sora valósult meg a sárvári fürdőben

A legtöbb külföldi vendég Csehországból érkezett a megyébe

Marton Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke, Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő, Vancsura Miklós fürdőigazgató és Kondora István polgármester a 
fürdőbejáráson

Sárvár turisztikai eredményeiről dr. Kondora Bálint, a turizmus szövetség 
elnöke (b2), Haller Ferenc, a Sárvári TDM ügyvezetője (j2) és Vancsura 
Miklós, a sárvári fürdő ügyvezetője (j1) adott tájékoztatást
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A Sárvári Fotóklub Egyesület 
ünnepi közgyűlést tartott abból 
az alkalomból, hogy 65 éves 
a sárvári fotómozgalom. Ez 
alkalomból megyei elismerés-
ben is részesült a szervezet Vas 
megye és Sárvár város meg-
ismételhetetlen pillanatainak 
megörökítéséért.

A Sárvári Fotóklub Egyesület 
tagjai a vár új közösségi ter-
mében gyűltek össze a közös 
ünneplésre. A magyar fotózás 
az ezredforduló után címmel 
Bánkuti András, Balogh Rudolf-
díjas és Pulitzer-emlékdíjas fotó-
riporter előadásával kezdődött a 
rendezvény. 

A Sárvári Fotóklub Egyesület 
elnöke, Benkő Sándor köszön-
tötte az ünnepi közgyűlésen 
megjelent klubtagokat. Mint 
mondta, a Sárvár Anno honla-
pon találtak egy 1952-es felvételt, 
amelyen Sáry Sándor szakkörve-
zető tanítja fotózni Szibler Imré-
nét, akkor még csak Marikát. A 
kép azt bizonyítja, hogy akkor 

már volt fotószakkör a városban, 
erre emlékeztek a rendezvé-
nyen. A sárvári fotómozgalom 
2015-től működik egyesületi 
formában, amelyhez sok 
segítséget kap a tagság. A 
segítőknek emléklappal 
mondtak köszönetet. 

A 65 éves sárvári fotós 
múltról a Vas Megyei Köz-
gyűlés elnöke, Majthényi 
László is megemlékezett. 
A megyei közgyűlés elis-
merő oklevelét adta át a 
Sárvári Fotóklub Egyesü-
letnek Vas megye és Sárvár 
város megismételhetetlen 
pillanatainak megörökí-
téséért. 

Sárvár Város Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete pedig Sylvester 
János Érdemérmet ado-
mányozott Benkő Sán-
dornak, a Sárvári Fotóklub 
Egyesület elnökének, ame-
lyet Sütő Károly aljegyző 
nyújtott át. Az elismerést 
Sárvár város közösségi-

kulturális életében végzett több 
évtizedes munkásságáért, a város 
életének fényképészeti eszkö-
zökkel való megörökítéséért, 

kimagasló fotográfusi tevékeny-
ségének elismeréséül vehette át. 

Benkő Sándor meghatottan 
és nagy örömmel fogadta a vá-
ros elismerését. A fotóklubbal 
kapcsolatban elmondta, hogy 
a kitűzött céljaikat sikerült 
megvalósítaniuk, most egy nagy 

projekten dolgoznak, a megye 
első világháborús emlékműveit 
örökítik meg, ezzel szeretnének 
a háborúban elesett katonák, 

áldozatul esett civilek 
emléke előtt tisztelegni. 
Támogatókat keresnek, 
és a 100 éves évfordulóra 
album formájában sze-
retnék megjelentetni a 
fotókat.  

A Sár vári  Fotóklub 
Egyesület alapításának 
ötlete Pajor Andrástól 
származik, aki jelenleg 
titkárként tevékenykedik 
a másik alapító, Benkő 
Sándor elnök mellett. A 
ma már 40 tagot számláló 
egyesület tagjai nem fe-
ledkeztek el az alapítókról, 
és a jubileum alkalmából 
köszönetet is mondtak 
munkájukért.

A sárvári fotómozgalom 
65 éves fennállását ün-
neplő rendezvényt Takács 
Zoltán Bálint múzeum-
igazgató előadása zárta, 
aki többek között a Sárvár 

történetét képeken bemutató 
Sarvar Anno weboldalról is 
beszélt.  A jubileum alkalmából 
a Sárvári Fotóklub életét bemu-
tató kiállítást is megtekinthettek 
az érdeklődők a vár közösségi 
termében.

-fr-

SMARTINGATLAN.HU

HA INGATLANT VÁSÁROLNA 
VAGY ELADNA,

A LEGJOBB HELYEN JÁR!  
INTÉZZE INGATLANÜGYEIT 

EGY HELYEN!

SMART Ingatlan Iroda:
Cím: 9600 Sárvár, Hunyadi út 16.

E-mail: sarvar.hunyadi@smartingatlan.hu
Telefon: +36 70 420 8417

tm

INGATLANKÖZVETÍTÉS
HITELKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÉS

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.

Jubileumot ünnepelt a Sárvári Fotóklub

Benkő Sándor, a Sárvári Fotóklub Egyesület elnöke 
a megyei közgyűlés elismerő oklevelével



SÁRVÁRI         HÍRLAP 7facebook.com/sarvari.televizio

 
Közel 50 db 

azonnal megvásárolható,
akciós modell mellé 

válasszon az alábbiak közül:
4+1 év gyári garancia

vagy
4 db ajándék téli gumi

vagy
akár 0% THM finanszírozás

 

ÓRIÁSI KÉSZLETKISÖPRÉS
EXTRA AJÁNLATOKKAL!

Részletekért várjuk márkakereskedésünkben.

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

	

 
 
 
 
 

Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. májusától pedig 100%-os 
magyar tulajdonban, LISS Kft. néven gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon 

készülékeket is. 
Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és a világpiacon egyaránt. 

 

 
 
A LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. répcelaki munkahelyre munkatársakat 

keres a következő pozíciókba 3 műszakos munkarendben 
	

GÉPKEZELŐ  
Feladat: 

‐ Gépek, berendezések üzemeltetése 
Elvárások: 

‐ Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
‐ Alapszintű számítógépes ismeretek 
‐ Munkavégzés több műszakos munkarendben 
 

 
MECHANIKAI KARBANTARTÓ 

Feladatok: 
‐ Gépbeállítások 
‐ Karbantartási feladatok ellátása 
‐ Hibaelhárítás 
‐ Több műszakban történő munkavégzés 

 
Elvárások: 

‐ Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség  
‐ Targoncavezetői engedély előnyt jelent 
‐ Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat- előny: elektromos karbantartói tapasztalat 
 

Amit kínálunk: 
‐ Versenyképes fizetés 
‐ 40% műszakpótlék  
‐ Cafetéria juttatás (Készpénz, SZÉP kártya, ÖNYP, EP) 
‐ 13. havi juttatás 
‐ Munkába járási támogatás (amennyiben nem megoldott a tömegközlekedés, az 

autóval való bejárást 15+10 Ft/km kifizetéssel támogatjuk) 
 
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérem, hogy juttassa el önéletrajzát az 
alábbi elérhetőségekre: 
 
LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. 
9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. web: www.liss.hu 

A Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ idén is 
színes programokkal várta a 
nyugdíjasokat az Idősek Hete 
programsorozat keretében, 
amely október 16. és 19. között 
került megrendezésre. 

A gondozási központ egész 
évben programokkal várja a 
nyugdíjas korosztályt, emellett 
törekednek arra, hogy legalább 
egy hétre a megszokottnál na-
gyobb figyelmet szenteljenek az 
időseknek. A programsorozat 
kezdőnapján Nagy Miklós, a 
Szent László Katolikus Általános 
Iskola történelemtanára tartott 
vetített képes előadást a helyi 
vasút történetéről. A keddi na-
pon került megrendezésre a ha-
gyományos idősek napi ünnep-
ség, melyen Hámoriné Németh 
Edit, a Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ vezetője 
köszöntötte a megjelenteket.

Kondora István polgármester 
hangsúlyozta, az önkormányzat 
is gondoskodik az idősekről. 

Igényeiket olyan szociális in-
tézkedésekkel próbálja kielégí-
teni, mint a házi segítségnyúj-
tás, az étkeztetés, a segélyezés 
vagy egyéb ellátások. Városunk 
emellett, az aktívabb nyugdíjas 

rétegnek is sokrétű lehetőséget 
kínál a Sárváron működő klu-
bok, egyesületek által. Kondora 
István kifejezte abbéli reményét, 
hogy egy év múlva már a teljesen 
felújított gondozási központban 
köszöntheti a város idős lakosait.

Az ünnepségen Orbán Ist-
ván kanonok is jókívánságait 
fejezte ki a résztvevők számára, 
majd Horváth Róbert és Halász 
Borbála műsorát tekinthették 
meg az idősek. A rendezvényen 

közreműködött a Regös együttes 
is, amely a Néptánckör tagjainak 
húzta a talpalávalót. Az ünnepi 
műsort követően vacsorával 
látták vendégül a résztvevőket.

A program szerdán folyta-
tódott, az érdeklődők a zsidó 

temetőbe tehettek kirándulást, 
ahol megismerkedhettek a zsidó 
közösség temetkezési kultúrájá-
val. A csütörtöki zárónap a szó 
szoros értelmében mozgalmas-
nak ígérkezett, hiszen Buzásné 
Péter Ágnes átmozgató tornával 
várta az időseket. Majd a jó 
kedélyű testmozgás után zöld-
ségkosárkákkal és gyógyteákkal 
enyhíthették a fáradtságot.

Hámoriné Németh Edit el-
mondta, próbálnak minden 
alkalommal színes, tartalmas 
programokat kínálni az idősek 
számára, hogy ezen a héten 
más történjen velük, mint az 
év többi napjain. Az Idősek 
Hete rendezvénysorozat az idei 
évben is sikeresen, jó hangu-
latban telt.

A gondozási központ munka-
társainak célja, hogy az idősek a 
téli időszakban se zárkózzanak 
be, így a következő hónapok-
ban is programokkal várják az 
érdeklődőket a Várkerület utca 
17/A szám alatt.

Czupor Szilvia

Egész éven át az idősekért dolgoznak Sárváron

Halász Borbála produkciója az idősek napi ünnepségen 
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A Szent László P

● Október 29-től (a téli óraállás 
kezdetétől) az esti szentmisék 18 órakor 
kezdődnek.

● November 1-én, szerdán Minden-
szentek parancsolt főünnepe: 7, 10 és 
18 órakor kezdődnek a szentmisék (Rá-
basömjénben 11 órakor). 2-án, Halottak 
napján 7 és 18 órakor lucernáriumos 
gyászmisék. 8.00 órakor mondjuk el a 
hagyományos szentmisét a temetőká-
polnában az összes megholtért. „Szent 
és üdvös dolog a halottakért imádkozni, 
hogy feloldozást nyerjenek.” (2Makk 
12,46) A kápolnai szentmise után sírkő-
megáldás lesz. 

● November 5-e Szent Imre herceg, 
a magyar ifjúság védőszentjének ün-
nepnapja.

● A szentmise az a kincs, amelyben 
Jézus Krisztus értünk ajánlja fel önma-
gát az Atyaistennek. Az igazi áldozatos 
szeretet iskolája, amelyben általa és vele 
együtt imádkozhatunk önmagunk és 
mások szükségleteiért. Élő és elhunyt 
szeretteinket azzal ajándékozhatjuk meg, 
hogy jeles évfordulókon misét monda-
tunk értük. Irodai szolgálat a plébánián: 
munkanapokon délelőtt 9-12 óráig.

● Előrejelzés: november 10-én, 
pénteken este 17.45-kor a katolikus 
iskola diákjai lampionokkal vonulnak 

a nagytemplomba. Az első osztályosok 
ekkor veszik át „Talentum” oklevelüket.

● November 11-én a szombathelyi 
Székesegyházban püspöki szentmise 
Szent Márton tiszteletére.

Szent Miklós Plébánia h

 
● Minden héten, szerdán felnőtt 

katekézist tartunk a Sári plébánia kö-
zösségi termében az esti szentmise után. 
Az előadások 45 percesek. Az idei évben 
is a Szentírás alaposabb megismerése 
a célunk, történeti háttér és üzenet. 
Havonta egyszer vendég előadó tartja 
a katekézist.

● Október 28-án, szombaton Szent 
Júdás Tádé és Simon apostolok ünnepe 
lesz. Szeretettel buzdítom Híveimet a 
vasárnapi szentmisén való részvételre 
a Szentírás üzenetével: „Közeledjetek 
Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok!” 
Maradandó boldogságot csak Istentől 
kaphatunk.

● A téli óraállítástól az esti szentmi-
sék 18 órakor kezdődnek.

● Október 28-án és november 11-
én, szombaton este gitáros szentmisék 
lesznek.

● Gyermekek számára kézműves 
foglalkozás a plébánia közösségi termé-
ben október 28-án és november 11-én, 
szombaton 10.30 órakor lesz. Szeretettel 
várjuk őket.

● November 1-én, szerdán, Minden-
szentek ünnepén a Sári templomban a 
szentmisék délelőtt 10 órakor és este 
18 órakor kezdődnek. Az este 18 órás 
szentmisén lucernáriumot tartunk az 
összes megholtakért.

● November 2-a, csütörtök, Halottak 
napja. A szentmisék délelőtt 10 órakor és 
este 18 órakor kezdődnek. 

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

● November 2-án és 3-án, elsőcsü-
törtökön és elsőpénteken gyerekeknek 
és felnőtteknek ajánlott gyónási lehetőség 
délután 17 órától 17.45-ig.

A SÁRVÁRI EVANG

● Képeslap-kiállítás: Október 15-
én megnyitottuk és november 6-ig 
látogatható az evangélikus gyülekezeti 
teremben a Reformáció képeslapokon 
kiállítás. 

● Férfiegylet: Október 24-én, kedden 
18 órai kezdettel tartotta havi összejöve-
telét a gyülekezet férfiegylete. 

● Luther almafája: Október 29-én, 
vasárnap az istentisztelet után, a parókia 
udvarán kerül sor arra a történelmi ese-
ményre, amikor a Reformáció 500 éves 
jubileuma alkalmából egy almafát ültet 
el a gyülekezet.          

● Reformáció ünnepe: Október 31-
én, kedden 10 órai kezdettel a sárvári 
evangélikus templomból egyenes adásban 
közvetíti a Kossuth rádió a Reformáció 
ünnepi istentiszteletét. Kérjük a testvére-
ket, hogy lélekben és szabaddá tett nappal 
készüljenek a Reformáció 500. ünnepére! 

● Temetői istentiszteletek: November 
1-én, szerdán Rábapaty – bogyoszlói 
temetőben 15 órai kezdettel, Sárvár 
régi városi temetőben 17 órai kezdettel 
tartunk gyász emlék istentiszteletet és 
urnás kápolna felújítás utáni szentelést. 

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

● A közös éneklésre vágyókat szer-
dánként este fél hat órára várjuk a 
dalárda próbáira. 

● Október 29-én, vasárnap 15 órakor 
az Őrségi Református Egyházmegye a 
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. Ezen a 
vasárnapon a délelőtti istentisztelet 
elmarad.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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Gimigaléria címmel rendezett 
kiállítást tanulóinak alkotása-
iból a sárvári Tinódi gimnázi-
um. A tárlat október 11-én a 
Nádasdy-vár Folyosó Galériá-
jában került megnyitásra.

A kiállítást Hevér Mihályné, 
a gimnázium igazgatója nyitot-
ta meg. Köszöntő beszédében 
rámutatott, hogy az alkotó tevé-
kenység és a művészetek men-

tális egészségünk védelmében 
nagy szereppel bírnak. 

Kiemelte, hogy a kiállítás 
Grodvaltné Martos Veronika, 
rajzszakos tanárnő munkáját is 
dicséri, aki immáron 10 éve oktat 
a Tinódi gimnáziumban. A tanár-
nő az alkotásokkal kapcsolatban 
elmondta, a tárlaton a sokszínű-
ség bemutatására törekedtek. 

A kiállításon a diákok alko-
tásai mellett helyet kaptak egy 

tinódis öregdiák, Tendli Noémi 
munkái is, aki jelenleg az Óbudai 
Egyetem ipari termék- és forma-
tervező mérnök szak hallgatója.

A Gimigaléria október 30-ig 
naponta látogatható a Nádasdy-
vár Folyosó Galériájában.

Czupor Szilvia

Újabb esemény zajlott Sárvá-
ron a Reformáció 500. évfor-
dulója jegyében. A Nádasdy 
Ferenc Múzeumban nyílt meg 
október 18-án a Nádasdy Pál 
imádságoskönyve nyomában 
című kiállítás a múzeum idő-
szaki kiállítótermében.

Könyvritkaságok és a lelket 
gondolkodásra ösztönző képek 
és idézetek kerültek a Nádasdy 
múzeum új kiállításának a kö-
zéppontjába. Országosan is rit-
kán látható nyomatok érkeztek 
Sárvárra, hogy megrajzolják a 
késő középkor nemesi udvarát, 
ahol megszületett Nádasdy Pál 
imádságoskönyve. A kiállítás-
megnyitón megjelenteket Kon-
dora István polgármester kö-
szöntötte, aki örömét fejezte ki, 
hogy Sárvár kultúrtörténetének 
újabb értékes alkotását ismerheti 
meg a nagyközönség. 

A kiállításnyitón részt vett Dr. 
Hafenscher Károly, a Reformáció 
Emlékbizottság miniszteri biz-
tosa. A reformáció évfordulója 
ráirányította a figyelmet minden 

ehhez kapcsolódó eseményre-
történésre, amely túl fog nyúlni 
az emlékév határain. Ezek sorá-
ban kincs és érték Nádasdy Pál 

imádságoskönyve – mondta a 
miniszteri biztos.

A kiállítást megnyitó Cse-
lovszky Ferenc evangélikus lel-
kész úgy fogalmazott, hogy 
nézzünk egymás szemébe és 
abból ismerjük meg önmagun-
kat is. – Abban az időben is 

voltak homályos és elsötétülő 
tekintetek, egymásnak feszülő 
érdekek, sötét gondolatok és tet-
tek. Ahogy ez ma is így van, ám 

akkoriban is voltak, akik tudták, 
hogy merre kell pillantani, hogy 
kitisztulhassanak az emberek 
tekintetei. Ezek az előttünk járt 
példaképek, mint Nádasdy Pál 
is, a mostani korban is mutatják, 
miként kell Istenre felpillantani – 
szólt Cselovszky Ferenc.

Nádasdy Pál a család két év-
százados sárvári történetének 
legkevésbé ismert tagja elődei-
vel ellentétben nem törekedett a 
politikai, hadászati és gazdasági 
szerepvállalásra. Viselt országos 
és megyei tisztségeket, nevét mégis 
az 1631-ben Csepregen kiadott 
Áhítatos és buzgó imádságok című 
imádságoskönyve őrzi leginkább. 
A múzeum új időszaki kiállítása 
a főúr munkáját mutatja be, kör-
bejárja forrásvidékét, de egyben 
a példaként hozott imák jelenko-
runk problémáira is reflektálnak 
– mondta el Takács-Reichardt 
Gabriella, a kiállítás kurátora. A 
most megnyílt tárlathoz szorosan 
kapcsolódik majd a Nádasdy Pál 
imádságoskönyvét tudományosan 
feldolgozó kötet, amelynek szerző-
je szintén a múzeum történésze, 
Takács-Reichardt Gabriella.

Az imádságoskönyv reprint 
bemutatójára még ez évben sor 
kerül a Reformáció 500 rendez-
vényeként, a kötet korát láttató 
időszaki kiállítás a Nádasdy Fe-
renc Múzeumban 2018. február 
4-ig látható.

Nádasdy Pál imádságoskönyve nyomában

A kiállítás megrajzolja a késő középkor nemesi udvarát, ahol megszületett 
Nádasdy Pál imádságoskönyve

Gimisek alkotásai a várban

Kondor János igazgató, Grodvaltné Martos Veronika tanárnő és Hevér Mi-
hályné igazgatónő a megnyitón

ÁLLÁSAJÁNLAT 
 

Legyen tagja az év ötcsillagos szállodájának választott sárvári 
Spirit Hotel Thermal Spa*****superior sikeres, dinamikusan fejlődő 

csapatának!

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

PULTOS · Elvárások: középfokú iskolai végzettség, vendéglátás-
ban való jártasság

KARBANTARTÓ · Elvárások: csőszerelő végzettség, általános 
épület karbantartó munkában való jártasság

FESTŐ · Elvárások: szakirányú végzettség

MOSODAI DOLGOZÓ · Elvárások: szakmai tapasztalat, igényes 
munkavégzés, varrónői végzettség előny

HENTES · Elvárások: hentes végzettség

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



SÁRVÁRI         HÍRLAP10 www.sarvarvaros.hu

Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

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

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.  

Térplasztikák a galériában
Szilárdi Béla Érzelmes vallomás egy különleges fényhez – Re-
liefek és képek című kiállítása nyílt meg a Galeria Arcisban. 
A tárlatot Fábián László író ajánlotta a közönség figyelmébe.

Szilárdi Béla kiállítása felteszi a kérdést a műértő közönségnek 
is: „Hogy kerül galériába az elektronikai hulladék? Hol a művészet 
és hol a lom?” „A lomokból esztétikai, művészi értelemben vett 
alkotások születnek. Ne felejtsük, a lomok, már egyszer megmun-
kált anyagok voltak. Előéletük, múltjuk van, egykor fényes nap-
jaik voltak. Önmegsemmisítésükkel az újrahasznosítást segítik, 
mert a másik póluson éppen a meg nem semmisített alkotások 
helyezkednek el.” – írja erről a művész. Szilárdi Béla térplasztikái 
november 5-ig tekinthetők meg a Galeria Arcisban.  

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében nyílt meg Dol-
gosné Balka Ágnes Szem(l)
élet című kiállítása a városi 
könyvtárban. 

Nehéz levenni a szemünket a 
könyvtár falain sorakozó alko-
tásokról, szinte vonzanak a ránk 
pillantó tekintetek. Dolgosné 

Balka Ágnes grafikáiból nyílt 
kiállítás megnyitóján megje-
lenteket Bődi Piroska könyv-
tárvezető köszöntötte. A tárlatot 
Horváth Judit nyitotta meg, aki 
kiemelte, hogy a szemek életteli 
ábrázolása adja az alkotások 
egyediségét. Majd hozzátette, 
Ági szemén, lelkén, gondolatain 
keresztül alkotott világ 10 éves 
munka eredménye. – Az igazi 

szépség belül kezdődik és kívül, 
a szemekben ér véget – zárta 
gondolatait.

Dolgosné Balka Ágnes em-
lékei szerint már gyermekkora 
óta állandóan rajzolt, először 
csak a családnak mutatta meg 
alkotásait, aztán a barátoknak 
és az ismerősöknek is, de most 
először állt a nagyközönség elé.

Portréin megragadnak a te-
kintetek, állatokat ábrázoló 
alkotásai pedig tulajdonképpen 
illusztrációk, hiszen kis meséket 
írt melléjük Ágnes, amelyek 
olvashatóak is a kiállításon. 

Az alkotó nem pihen, már új 
képeken dolgozik, és szeretne az 
akvarell festészettel is mélyeb-
ben megismerkedni. 

Berta

Tekintetek tárlata

Horváth Judit, Dolgosné Balka Ágnes és Bődi Piroska a megnyitón
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SÖRÖK: /db
Heineken 0,5 l      259 Ft 518 Ft/l
Steffl  0,5 l           187 Ft  374 Ft/l
Soproni 0,5 l        195 Ft 390 Ft/l
Arany Fácán 0,5 l   177 Ft   354 Ft/l
Löwenbrau 0,5 l  179 Ft 358 Ft/l
Borsodi 0,5 l          190 Ft    380 Ft/l
Riesenbrau 0,5 l     140 Ft    280 Ft/l
HB 0,5 l                 180 Ft  360 Ft/l
Dreher 0,5 l            225 Ft    450 Ft/l
Kozel 0,5 l             180 Ft    360 Ft/l
Kőbányai 0,5 l       179 Ft   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

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 32.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVA

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

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 2240 Ft/kg
Douwe Egberts Omnia 250 g 710 Ft    2840 Ft/kg
 

ENEGIAITALOK: /db
Hell többféle 250 ml  180 Ft     720 Ft/l
Red bull 250 ml         390 Ft 1560 Ft/l
Bomba többféle 250 ml 180 Ft   720 Ft/l
Burn többféle 250 ml 200 Ft  800 Ft/l

ÜDÍTŐK: /db
Pepsi 2,5 l         350 Ft  140 Ft/l
Nestea 1.5 l               360 Ft 240 Ft/l
Cappy ice fruit 1.5 l    360 Ft    240 Ft/l
Coca Cola 1,25 l         289 Ft 231 Ft/l
Coca Cola 1,75 l         355 Ft 202 Ft/l
Topjoy 0.25 l               165 Ft    660 Ft/l

 

A Sárvári Csicsergő Óvoda az Európai 
Mobilitási Hét keretében csatlakozott 
az autómentes világnap kezdeményezé-
séhez. 

Az Európai Mobilitási Hét célja a környe-
zetbarát és fenntartható városi közlekedés 
népszerűsítése. Az akció keretében a Csi-
csergő Óvoda a gyermekeket és szüleiket 
arra biztatta, hogy egy napra mellőzzék 
az autók használatát, helyette inkább ke-
rékpárral vagy gyalogosan érkezzenek az 
óvodába. 

– A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bá-
zisóvodájaként az intézmény rendszeresen 
csatlakozik különböző világnapokhoz. 

Óvodánkban a környezettudatos nevelés 
mellett az egészségfejlesztés is fontos 
szerepet kap – emelte ki Stieber Józsefné 
intézményvezető.

A kezdeményezésben a Sárvári Kerék-
pár Egylet is közreműködött. Az egylet 
képviseletében Wawrzsák Zsolt és Németh 
László játékos formában mérte fel az ovisok 
tájékozottságát, és hívta fel figyelmüket a 
biztonságos közlekedésre.

Wawrzsák Zsolt, az egylet elnöke el-
mondta, örömmel csatlakoztak a Csicsergő 
Óvoda akciójához, és kifejezte abbéli remé-
nyét, hogy jövőre már Sárvár városa is csat-
lakozik az egyhetes programsorozathoz.

Czupor Szilvia

Drámapedagógiai napot tar-
tottak a Sárvári Vármelléki 
Óvodában. A gyermekek egy 
komplex színházi nevelési 
előadásnak lehettek részesei, 
melynek célja problémameg-
oldó készségük fejlesztése volt.

A Vármelléki Óvoda kiemelt 
figyelmet fordít a vizuális ne-

velésre. Ez alkalommal Beth-
lenfalvy Ádám és Nyári Arnold 
drámapedagógusok foglalkoztak 
a gyermekekkel. Az óriás ölelése 
című előadásuk két csoportban 
is nagy sikert aratott. 

A foglalkozás során az óvodá-
sok nem csupán meghallgatták 
a mesét, hanem aktív részeseivé 
válhattak azáltal, hogy a felme-

rült problémákra a szereplőkkel 
közösen keresték a megoldást. 

– A játék célja az volt, hogy 
gondolkodásra ösztönözzük 
a gyermekeket, és fejlesszük 
problémamegoldó készségüket 
– mondta Bethlenfalvy Ádám.

A drámajátékok a gyerekek 
kreativitásának növelését és sze-
mélyiségük fejlesztését is szol-

gálják. Kreativitásból ezúttal 
sem volt hiány, az ovisoknak 
számtalan ötletük támadt, me-
lyeket bátran osztottak meg az 
előadókkal. A mese nem utolsó 
sorban arra is rámutatott, hogy 
egyszerű hétköznapi eszközökből 
is könnyedén varázsolhatunk me-
sevilágot a gyermekek számára.

Czupor Szilvia

Személyiségfejlesztés mesével a Vármelléki Óvodában

Kerékpármentes nap a Csicsergő Óvodában Kislemezbemutató: Direction Search
 

Időpont:  2017. november 4. (szombat) 21:00
Helyszín: Nádasdy-vár, Kamaraterme

A sárvári Müller Róbert 
első kiselmezét mutatja be Müller: 

Direction Search címmel. 
Az esten közreműködnek: 

Meggie és Tomsa. A belépés díjtalan.  
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ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00

www.litovel.hu
Egri Csillag 
0,75 l 
száraz fehér 
Varga pincészet 
489 Ft+üveg/db 
652 Ft/liter

Toma multivitamin 
0,5 l PET 

149 Ft/db 
298 Ft/liter

Kárpátia pálinka 0,5 l 
(Alma-barack-körte-
meggy-szilva) 
1890 Ft/db 
3780 Ft/liter

Theodora 1,5 l 
(szénsavas-mentes-enyhe) 

79 Ft/db 
53  Ft/liter

Pepsi Cola-
Mirinda-7up  2,5 l 

309 Ft/db 
124 Ft/liter

Theodora 
szénsavmentes 

0,5 l PET 
59 Ft/db 

118 Ft/liter

Hell energiaital 
0,25 dobozos 
135 Ft/db 

540 Ft/liter

Lays Chips 110 g 
(sós, pikáns 

paprikás,tejfölös-
snidlinges) 
229 Ft/db 
2082 Ft/kg

Bravo Alma 
1,5 l 299 Ft/db 

199 Ft/liter

Litovel 
Classic 0,5 l 

dobozos 
189 Ft/db 

378 Ft/liter

Ági 
gyümölcsszörp 
0,7 l 
több ízben 
(Az év terméke 
díj 2017-ben, 
a szörp 
kategória 
győztese) 
369 Ft+üveg/db 
527 Ft/liter

Litovel Moravan 
0,5 l üveges 

(eredeti cseh 
sör) 4,6%11B° 

185 Ft+üveg/db 
370 Ft/liter

5-öt fi zet 6-ot 
vihet így: 

154 Ft+üveg/db 
308 Ft/liter

Zweigelt-Cabernet 
Sauvignon 0,75 l  

f.é. vörös 
Varga pincészet 
429 Ft+üveg/db 

559 Ft/liter

Ház Bora 
Muskotály 1,5 l 
száraz f.é. fehér 
Varga pincészet 
749 Ft+üveg/db 
499 Ft/liter

Ház Bora Cabernet 
Sauvignon 1,5 l 

száraz vörös 
Varga pincészet 
749 Ft+üveg/db 

499 Ft/liter

Csabagyöngye 
0,75 l száraz fehér 

Varga pincészet 
279 Ft/db 

372 Ft/liter

Ház Bora Rozé 1,5 l 
(csendes-bubis) 
száraz 
Varga pincészet 
749 Ft+üveg/db 
499 Ft/liter

Rosé borok:
Szekszárdi Rozi Rosé Cuvée 2017 0,75 l száraz Bodri pincészet 1190 Ft/db 1587 Ft/liter
Villányi Porta Géza Rosé 2017 0,75 l száraz Bock pincészet 1590 Ft/db 2120 Ft/liter
Csopaki Rosé Cuvée 2017 0,75 l száraz Figula pincészet 1360 Ft/db 1813 Ft/liter
Kunsági Kékfrankos Rosé 2017 0,75 l száraz Frittmann pincészet 1090 Ft/db 1453 Ft/liter
Villányi Rosé Cuvée 2017 0,75 l száraz Gere Attila pincészet 1290 Ft/db 1612 Ft/liter
Villányi Rosé Cuvée 2017 0,75 l száraz Günzer Tamás pincészet 1290 Ft/db 1612 Ft/liter
Szekszárdi Rosé 2017 0,75 l száraz Mészáros Borház 1190 Ft/db 1587 Ft/liter

Fehér borok:
Csopaki Zenit & More 2017 0,75 l száraz Figula pincészet 1290 Ft/db 1612 Ft/liter
Kunsági Irsai Olivér 2017 0,75 l száraz Frittmann pincészet 1090 Ft/db 1453 Ft/liter
Etyek-Budai Irsai Olivér 2017 0,75 l száraz Nyakas pincészet 1190 Ft/db 1587 Ft/liter
Soproni Irsai Olivér 2017 0,75 l száraz Taschner Borház 1190 Ft/db 1587 Ft/liter
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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.

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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Advent Prágában

További ajánlataink a világ minden tájára a www.aquasarvar.hu honlapon találhatóak!

2017. december 02-03.
2 nap, 1 éjszaka
Félpanzióval és 

idegenvezetéssel

38.000 Ft/fő

Tisztelt Szerkesztőség!

A kertvárosi orvosi rendelőben Bartek Pál Doktor Úr nyugdíjba 
vonulása után egy fiatal orvos vette át a stafétabotot 2013 tavaszá-
tól, és ő lett a körzeti orvosunk, akit Dr. Szabó Edgárnak hívnak.

A rendelőben ésszerű változtatásokat csinált. A várakozási időt 
kényelmesebbé tette friss vizes ballonok, új kényelmes székek 
segítségével.

Köszönettel a Doktor Úrnak és az Asszisztens Hölgyeknek.

Tisztelettel: N.B.

(A beérkezett üzenetek, olvasói levelek szerkesztett formában kerülnek 
közlésre. A leírtak nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét, 

azokért a Sárvári Média Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget.)

A város postaládájaA város postaládája
Csaknem harminc foglalkoztató 
kínált munkát, képzést az érdek-
lődőknek egy sárvári állásbörzén. 
A Változó Világért Alapítvány a 
Városháza emeleti nagytermében 
szervezte meg a programot.

– Zömében pályakezdő fiata-
lok jöttek el a rendezvényre, de 
végzős középiskolai osztály is 
járt nálunk. Jellemző volt még 
az állást változtatni szándéko-
zók érdeklődése a standoknál 
– mondta el Németh Zsolt pro-
jektfelelős-szervező.

Az állásbörze előnyeként azt 
emelte ki a foglalkoztatási szak-

ember, hogy a munkáltatók 
szó szerint helybe jöttek. Több 
száz állásajánlattal, tanfolyami 
lehetőségek kínálatával érkeztek.  

– Alapítványunk munkatársai 
önéletrajzírási, munkavállalási 
tanácsadást is tartottak az ér-
deklődőknek, egyfajta személyes 
gyorstréninget a hatékony álláske-
reséshez – emelte ki a szakember.   

A börzén a személyes találko-
zásoknak köszönhetően a mun-

kavállalást nehezítő problémáik-
ról is beszélhettek a jelentkezők 
a cégek HR szakembereinek. 
Jellemző volt például,  hogy 
a GYED-ről visszatérők rész-
munkaidős igényeiket jelezték a 
munkáltatóknak.

– Ami a munkaerőpiacon ked-
vező folyamat, az a börze szerve-
zését megnehezítette. Ugyanis 
kevesen vannak munka nélkül a 
városban és térségében – emelte 
ki még Németh Zsolt.

A börze jó tapasztalatai miatt 
tavasszal is tervez majd a Vál-
tozó Világért Alapítvány ilyen 
rendezvényt Sárváron.   

Addig sem maradnak infor-
máció nélkül azok, akik munkát 
keresnek. Az alapítvány egy 
kiadványt készített, melyben az 
összes, a rendezvényen részt vevő 
cég ajánlatát és a munkavállalók 
számára hasznos információkat 
gyűjtöttek össze. A tájékozta-
tóanyag a Sárvári Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán is elér-
hető, kérhető, ingyenesen.  

Pogács Mónika

Sok az üres álláshely
kevés a munkavállaló

A munkáltatók több száz állásajánlattal, tanfolyami lehetőségek kínálatával 
érkeztek a börzére (Fotó: PM)
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2017. október 27. és november 11. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

november 2-án és 9-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI     HÍRLAP 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 24. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

Az összes biztosító ajánlata, terméke és 
ügyintézése egy helyen!

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

Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!

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

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

Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

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 «

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

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

Akciós téli gumik
már 11.000 Ft/db-tól

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 28., november 4. és 11. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Október 27. (péntek) 19.00 ’56-os megemlékezés Sárváron
November 3. (péntek) 19.00 760 éves Uherské Hradiště, Sárvár test-
vérvárosa
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 3. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
November 11. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10

Az STKH Sopron és Térsége 
Nonprofit Kft. végzi Sárvár te-
rületén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást július 1-je óta. 
Október 1-jéig a Sárvári Zöld 
Pont Nonprofit Kft., mint al-
vállalkozó látta el ténylegesen 
ezt a feladatot. 

– A soproni cég most már a 
Zöld Ponttól átvett dolgozókkal 
és saját járműveivel, két új Mer-
cedes kukásautóval végzi a hulla-
dékszállítást városunkban. A vá-
roslakók a műszaki tartalomban 
változást nem érezhetnek, mert 
ugyanazokkal a feltételekkel kö-
tötte meg a sárvári önkormány-
zat a közszolgáltatási szerződést 
a soproniakkal, mint korábban 

a Zöld Pont Kft.-vel – mondta 
Pintér László, a Sárvári Zöld 
Pont Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója.

Az építési törmelék gyűjtése 
– ugyanúgy, mint korábban – 
minden hónap utolsó péntekén 
rendelkezésre áll, a díjmentes 
lomtalanítás lehetősége is meg-
maradt, és a szelektív, bio- és 
üveghulladék gyűjtési rendje 
sem változott. A helyi ügyfél-
szolgálat továbbra is elérhető a 
Sárvári HUKE telephelyén, így 
személyesen is intézhetik ügye-
iket a sárváriak.

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatással kapcsolatos továb-
bi információk a www.stkh.hu 
weboldalon találhatóak.

Soproni cég végzi
a hulladékszállítást
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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

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

Kertvárosi Trafi k

       TÉLI NYITVATARTÁS 
NOVEMBER 2-ÁTÓL

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK 6.00-21.00 
PÉNTEK-SZOMBAT 6.00-22.00 

VASÁRNAP 6.00-20.00

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 6.00-21.00, 

péntek-szombat 6.00-22.00, vasárnap 6.00-20.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Új

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

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos

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

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófi a

fogszabályozó szakorvos

A kezdeti nehézségek után 
megindult előre a Sárvári Ki-
nizsi SE NB II-es női kézilab-
dacsapata. 

A lányok azok után, hogy 20–
18-ra kikaptak Komáromban, 
majd odahaza 23–9-re a Vady 
Mosonszolnoktól, a bajnokesé-
lyes Bajnok DSE vendégeként 
még a papírformának megfe-
lelően 39–26-ra alulmaradtak, 
ám aztán a Celldömölk elleni 
megyei rangadóra már sikerült 
felpörögni, és 33–26-ra nyerni. 

Az Észak-Nyugati Csoport 
legutóbbi, ötödik fordulójában 
pedig hatalmas meglepetésre 
17–17-es, bravúros döntetlent 
értek el a dobogóra hajtó Győri 
Audi ETO KC U21-es csapatá-

nak vendégeként. Rozmán Ger-
gő vezetőedző dolgát könnyítette 
utóbbi két meccsen, hogy végre 
teljes keretet állíthatott fel. A 
34 éves átlövő, Jenőfi Katalin is 
visszatért, a Győri Audi ETO, 
a PEAC, a Hódmezővásárhely 
és a Veszprém klasszisa 19 év 
után játszik újra nevelőegye-
sületében, rutinjával és remek 
játékával járult hozzá csapata 
pontszerzéseihez. A Sárvári 
Kinizsi SE jelenleg egy győze-
lemmel, egy döntetlennel és 
három vereséggel kilencedik a 
tabellán a tizenkét fős mezőny-
ben. Legközelebb október 28-án, 
szombaton a Szombathelyi KKA 
U21-es csapata ellen játszanak 
újabb megyei rangadót Don-
csecz Dorináék.

Visszatért a klasszis, 
elkapta a fonalat a Kinizsi

A Vas megyei labdarúgó I. osztály 
9. fordulójában a Sárvár FC a 
Körmend otthonában szerepelt. 

Nem indult jól a meccs a ven-
dégek számára, a 25. percben 
Maráczi Józsefet szövegelésért ki-
állította Bedi Tamás játékvezető. 
Az első félidőben nem született 
gól, a fordulás után aztán tíz em-
berrel is sikerült feltörnie a hazai-
ak védelmét a Sárvárnak, amely 
Kun Benjamin bombagóljával 
megőrizte makulátlan mérlegét. 

A 10. fordulóban aztán a Szent-
gotthárdot fogadta a Sárvár FC. 
Kovács László együttese 2–0-s 

félidő után 5–0-ra nyert. Venczel 
Zoltán duplázott, Pető Benjámin, 
Takács Márton és Kun Benjamin 
pedig egyszer-egyszer voltak 
eredményesek. A tabellát 27 
ponttal továbbra is városunk csa-
pata vezeti, második 23 ponttal a 
Celldömölk, harmadik pedig 21 
egységgel a Jánosháza. Utóbbi 
kettő azonban eggyel több mér-
kőzést játszott. A zöld-fehérek a 
következő fordulóban, október 
29-én, vasárnap az utolsó előtti 
Rábapaty vendégei lesznek, előtte 
azonban október 24-én, szerdán 
pótolják a Vép elleni, 5. körből 
elmaradt mérkőzést.

SFC: A Körmend és a 
Szentgotthárd is kipipálva
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 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Batthyány u. 34/3. 

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

www.ekszerszalon.com
Az akció időtartama: 2017. nov. 1-től nov. 30-ig

 (részletek az üzletben)

Gondoljon időben 
a karácsonyra!

Karácsonyi ékszerkészítés
Karikagyűrű készítés

-10%

Női és férfi  
márkás órák

Igazgyöngy ékszerek

-10%

Törtarany és ezüst 
beszámításakor

-20%

Brill eljegyzési 
gyűrűk.

Ha, megtaláltad az igazit...

Most: -10%

Arany ékszerek 

-5%
Ezüst ékszerek 

-10%

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%

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

Ne feledje, szépkártyával vagy 
bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Bennünket a név kötelez!

Október 27-én, pénteken este és 28-án, 
egész nap a Simon–Júdás napi vásáron

várjuk a megszokott helyünkön,
a környék legjobb forralt borával!

Utána térjen be a VÁRKAPUBA, ahol vásári 
étkekkel várjuk vendégeinket.

Novemberi akciónk!
Amennyiben 3x6-ost dob, a hónap minden 

páros napján, visszanyerheti étkezése árát.
Akciónkban való részvételét, kérjük érkezéskor jelezze!

34. éve az Önök szolgálatában

Borbarátok figyelem!
2017. november 10-én, 

pénteken 19 órától kerül megrendezésre 
a 49. borgasztronómiai gálasorozatunk!

Márton napi újbor-kóstoló és 
az elengedhetetlen liba párosa lesz a főszereplő!

Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

ŐSZI ÍZEK KAVALKÁDJA:
2017. november 10-től
Libaságok és Vadak…
No, és hozzá Újborok!

Ugye, hogy megkívánta?

2017. nov. 17 – én fergeteges rock’n’roll party!
Helyszín: Nádasdy- vár, kamara klub 20 órától
Fellép: JACK O' BONES Angliából és 

a FLÓRA & THE BOOGIE BOYS
Jegyek elővételben a Tinódiban kaphatóak!

PIZZA TRIÓ AKCIÓ!
Ha három azonos pizzát rendelsz, 

a harmadikat ingyen adjuk!
Érv: Kizárólag kiszállításra 2017. nov. 1–dec. 15-ig  

Év végi CÉGES bulikra előfoglalást felveszünk!

www.tinodihotel.hu
Minden pénteken és szombaton élőzene!


