
SÁRVÁRI    HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio
hirlap@sarvar.hu

30. évfolyam
21. szám

2017. november 10.

Hat új átkelő nyílik 
a magyar-osztrák 
határon
Hat új átkelő nyílik a magyar- 
osztrák határon – jelentette 
be a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium parlamenti állam-
titkára Budapesten. 

Magyar Levente elmondta, 
megállapodott a magyar kor
mány zat Ausztria és Burgen
land tartomány vezetésével a 
fejlesztésekről. Emlékeztetett 
arra, korábban eldőlt már, hogy 
Körmendnél és Sopronnál autó
pályán is összekapcsolják a két 
ország közúthálózatát, valamint 
modernizálják a Fertőszentmik
lóst Nezsiderrel (Neusiedl am 
See) összekötő vasútvonalat. Az 
államtitkár Magyarország tör
ténelmi örök ségeként említette, 
hogy határai viszonylag nehezen 
átjárhatóak: míg a kontinens 
nyugati felén átlagosan 24 kilo
méterre, addig nálunk több mint 
20 kilométerre vannak egymástól 
az átkelők. A fejlesztésekről elis
meréssel szólt dr. Kondora Bálint, 
a megyei közgyűlés alelnöke is.

Folytatás a 6. oldalon 

Kereszty Gábor sárvári fotós kiállítása
Kereszty Gábor sárvári fotós kiállítása nyílt meg november 

5én a Nádasdyvár folyosó galériáján, amely a Jelen állapot 
címet viseli. A tárlatot Benkő Sándor, a Sárvári Fotóklub elnöke 
nyitotta meg, az anyag december 3ig látogatható. – A korábbi 
kiállítások tematikusak voltak, ez a mostani egy összefoglaló 
tárlat, az elmúlt néhány év termését hozza, amikor minőségileg 
és mennyiségileg is jobban odakezdtem figyelni a fotográfiára, 
és ennek úgy érzem, látható eredménye is van, és ezt hoztam el 
most ide – mondta Kereszti Gábor fotós.  

Festőművész és grafikus tárlata   
A sárvári származású Bartek Péter Pál festőművész és a gim

náziumi tanulmányait Sárváron végző Szarka Fedor Guido grafi
kusművész kiállítása nyílt meg november 4én a Galeria Arcisban. 
A két alkotó 2009ben is nyitott már közösen tárlatot. Most újra 
közösen mutatkoznak be a művészetszerető sárvári közönségnek. 
A kiállítás záróeseménye december 2án, szombaton 15 órakor 
lesz a Galeria Arcis kiállítótérben. A finisszázson közreműködnek: 
Boda Csaba, Boda László és Mészáros Szabolcs.  A két művész 
közös tárlata december 5ig látogatható. 

Elismerés a Hild parkban dolgozóknak

A Hild park felújítását végző kivitelezők, dolgozók Kondora István polgármesterrel és Sütő Károly aljegyzővel

Tartalomból:
Szlovén  megemlékezés  ..........  2. 
Nyugdíjas Egyesület  ...............  3.
Bayer Zsolt  ...............................  5.
Böjte Csaba  ..............................  9.

Rögtönzött ünnepség hely színe 
volt a Hild park. Az építkezés 
a befejezéséhez közeledik, és a 
kivitelezésben résztvevő mun-
kásoknak kö szö netet mondott 
Kondora István polgármester 
kimagasló szaktudással, lelkiis-
meretesen és pontosan végzett 
mun kájukért.

A Hild park felújítására a 
Terület és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében 
235 millió forint uniós támo
gatást nyert az önkormányzat, 
az önrésszel együtt mintegy 300 
millió forintba kerül a beruhá
zás megvalósítása. Az építkezés 
a befejezéséhez közeledik, a 
Simon–Júdás vásár idején már 
birtokba is vehették a járókelők 
a park egy részét. 

Kondora István polgármes
ter egy rendhagyó ünnepséget 

szervezett a parkban dolgozó 
munkások számára, egy kicsit 
példamutatásként is.

– Nagyon sokat gondolkod
tam már korábban is, hogy annyi 
mindent építünk meg adunk át, 
és annyi ünnepséget szervezünk, 
de nem biztos, hogy gondolunk 
azokra, akik itt reggeltől estig 
görnyednek, rakják a térkövet – 
mondta a polgármester.

Folytatás a 3. oldalon
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Áramszünet!
2017. november 15én 8:00 órától várhatóan 14:00 óráig a Sár

vár, Széchenyi utca 35., 43., 45. számú épületeknél, az Árpád utca 
páros oldalán, a 8tól a Nádasdy utcáig, páratlan oldalán, a 9től 
a Nádasdy utcáig, az Árpád utca 4. számú épületnél, a Nádasdy 
utca páratlan oldalán, az 131. és páros oldalán, a 226. számok 
alatt áramszünet lesz.

2017. november 16án 08:00 órától várhatóan 16:00 óráig a 
Sárvár, Rábasömjéni utca páratlan oldalán, a 81103., Szent Imre 
herceg teljes utcában áramszünet lesz.

2017. november 17én 08:30 órától várhatóan 15:30 óráig a 
Sárvár, Rábasömjéni utca 61., 63., 65., 67., 67/A. számú épüle
teknél, a Mátyás király utca páros oldalán, a 218., a páratlan 
oldalán, az 119., a Sport utca 7. sz. alatt áramszünet lesz.

Közérdekű felhívás
Ezúton szeretném felhívni a sárvári lakosok figyelmét, hogy a Sárvár, 

Soproni út 2. szám alatti városi temetőben a sírhelyet meg lehet váltani 
az eltemetni kívánt személy halálát megelőzően is. Az önkormányzat 
jelenleg hatályos rendelete értelmében a Soproni úti temetőben 2017. 
december 31. napjáig van lehetőség a sírhely előzetes megváltásra.

Ezenkívül felhívjuk  a tisztelt Lakosság figyelmét, akinek hozzátartozója 
1992. december 31ig hunyt el, urnafal elhelyezés esetén 2007. december 
31ig, és a Sopron úti temetőben, illetve a rábásömjéni temetőben lett 
eltemetve, a sírhely megváltás ideje lejár! Kérjük, hogy a kettes sírhelyek 
esetében az utolsó előtti temetés időpontját vegyék figyelembe.  A meg 
nem váltott sírhely, illetve urnafal felhasználásra kerülhet.

A sírhely megváltása érdekében a városi temető gondnokát szíves
kedjenek felkeresni. Hétfőtől csütörtökig 815 óráig, illetve pénteken 
812 óra között.

Tisztelettel: Fitosné Kanta Valéria, Városgazdálkodás Sárvár 

Halottak Napjának közeledtével, 
október 25-én, a városunkban 
a II. világháború idején egykor 
volt internálótábor több száz 
áldozatának sírjaihoz hozta el a 
szlovén delegáció a megemléke-
zés koszorúit.

A néhány éve felújított síremlé
keket és emlékművet idén is meg
koszorúzta a szlovén delegáció. A 
hivatalos küldöttség tagjai azonban 
elsőként a Szlovén Köztársaság 
augusztusban kinevezett budapesti 
nagykövetének, dr. Robert Kokalj 
vezetésével látogatást tettek a 
sárvári Városházán, ahol baráti 
megbeszélést folytattak Kondora 
István polgármesterrel. A dele
gációban részt vettek a lendvai 

önkormányzat és a szentgotthárdi 
szlovén konzulátus képviselői is.

Az ezt követő koszorúzáson 
a kegyeleti hagyomány egyelőre 
megszakadt, hisz az internálótá
bornak is helyet adó selyemgyári 
épület elbontásával az emléktáblák 
sem voltak elérhetőek. Így a kül

döttség a sárvári köztemetőben 
rótta le kegyeletét. Koszorút he
lyezett el dr. Robert Kokalj nagy
követ, majd a Szlovén Internáltak 
Szövetsége Joze Vidic vezetésével. 
Ezután Sárvár polgármestere, 
Kondora István, Máhr Tivadar 
alpolgármester és Sütő Károly 

aljegyző a város nevében helyeztek 
el koszorút az emlékműnél. 

A Szlovén Köztársaság nagy
követe szerint a múlt emléke erős 
gyökereket ad a mai együttműkö
déshez is. A közös koszorúzás jelzi 
az együttérzést és az összetartozást. 
A két éve Sárváron tartott szlo
vén–magyar házelnöki találkozó is 
hozzájárult ahhoz, hogy a két nép 
barátsága még tovább szélesedjen. 
A közös Európa keretein belül sok 
határon átnyúló projekt zajlik most 
is, számos gazdasági és közlekedési 
fejlesztés hozza közelebb a két 
népet. Az országaink közti már 
meglévő együttműködés jövőbeni 
bővítésén dolgozunk továbbra 
is – mondta dr. Robert Kokalj, 
Szlovénia nagykövete.

Mindszenty kiállása példa volt a múltban és példa ma is
Rábasömjénben október 22-én 
ünnepi misével és Mind szenty 
József szobránál tartott ün-
nepséggel emlékeztek az 56-os 
forradalomra. A megemlékezés 
szónoka Takács Zoltán Bálint, a 
sárvári múzeum igazgatója volt. 

A rábasömjéni 56os megem
lékezés a Szent Márktemplom
ban tartott ünnepi szentmisével 
kezdődött, melyet dr. Martos 
Balázs Levente prefektus, a Győri 
Hittudományi Főiskola bibli
kus tanára tartott. Felidézve a 
forradalom ideje alatti magyar 
egyházfő, Mindszenty József 
emlékét.

A Vas megyei születésű her
cegprímás alakját 2011ben Pin
tér László, a Szent Márktemp
lom kántora faragta fába, melyet 

a szobrot állíttató Vadvári László 
és családja a templom mellett, 
a műemléket idéző neoromán 

környezetben helyeztetett el. 
Azóta itt zajlanak az 56os meg
emlékezések Rábasömjénben.

A forradalom 61. évfordulóján 
rövid verses műsor után ünnepi 
beszédet Takács Zoltán Bálint, a 

sárvári múzeum igazgatója mon
dott. Mint hangsúlyozta, a vasi 
születésű egyházfő kiállása példa 

volt a múltban és példa a haza
szeretetre ma is. A beszéd másik 
kulcseleme mai korunkra nézve 
a nemzeti érzés, mint az egymás 
közti megértés forrása volt.

A beszéd után a megjelentek
nek és a közreműködőknek Vad
vári László, a szervező bizottság 
elnöke köszönte meg az ünnepi 
megemlékezésen való részvételt. 
A rendezvény koszorúzással ért 
véget. Mindszenty szobránál kö
zös koszorút helyezett el Kondora 
István, Sárvár polgármestere, 
Galántai György, a Sárvári Járási 
Hivatal vezetője és Kovács Fe
renc, a Vas Megyei Közgyűlés volt 
elnöke. Ezt követően a rábasöm
jéni civil szervezetek helyezték 
el az emlékezés babérjait, majd 
a Szózat közös eléneklésével ért 
véget a megemlékezés.

Az egykori internálótábor több száz áldozatára emlékeztek

Ünnepi beszédet Takács Zoltán Bálint, a sárvári múzeum igazgatója mondott, 
mögötte Vadvári László, a szervező bizottság elnöke

A Szlovén Internáltak Szövetsége Joze Vidic vezetésével helyezett el koszorút
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Alapításának 25. évfordulóját 
ünnepelte a Sárvári Nyugdíjas 
Egyesület a Nádasdy-vár dísz-
termében. A jubileumi ünnep-
ségen köszöntötték az alapító 
tagokat, és nem felejtettek el 
fejet hajtani az elhunyt társak 
emléke előtt sem.

A Sárvári Vonósok muzsikája 
nyitotta meg a Sárvári Nyugdíjas 
Egyesület 25 éves jubileumi ün
nepségét, majd Horváth István
né örvendeztette meg egy verssel 
a megjelent tagokat.

Ágh Péter, a térség országgyű
lési képviselője, ünnepi beszédé
ben kiemelte, hogy Sárvár városa 
minden nyugdíjasra méltán lehet 
büszke, mivel olyan közösséget 
hoztak létre a viszontagságos 
XX. században, amely elisme
résre méltó.

– A nemzetgazdaság teljesí
tőképességének köszönhetően 
a kormány anyagiakban is ki
fejezheti a megbecsülését azok
nak az embereknek, akik már 
bizonyítottak – utalt Ágh Péter 
a novemberi nyugdíjprémium
ra valamint a nyugdíjemelésre. 
Emellett a nyugdíjasok idén de

cemberben ismét számíthatnak 
Erzsébetutalványra is a tavalyi 
feltételekkel. Jövő januárban 
pedig a 2018ra becsült inflá
ció mértékével, 3%kal tovább 

nőnek majd a nyugdíjak és a 
hasonló ellátások.

Kondora István polgármester 
rámutatott, jelenleg mintegy 
3100 nyugdíjas él városunkban, 
akikről fontos megfelelően gon
doskodnunk. Kiemelte, hogy 
nem csak anyagi és testi bajaikon 
kell segíteni, hanem lelki nehéz
ségeikre is gyógyírt kell találni. 
Ebben próbál segítségükre lenni 

a közösség, amelynek köszönhe
tően már nem csupán a család
tagoktól, barátoktól, hanem a 
város intézményeitől is egyfajta 
szeretetet kaphatnak. 

Kálmán József, az egyesület 
elnöke elmondta, 1992 óta 
összesen 115 tagja volt az egye
sületnek, jelenleg pedig 48 
beiratkozott taggal működnek. 

Az elnök beszédében röviden 
visszatekintett az elmúlt 25 
esztendőre, majd megemlé
kezett az alapító tagokról és 
Pintér Istvánról, az egyesület 
első elnökéről is. Az eseményen 
a résztvevők egyperces néma 
felállással adóztak az elhunyt 
tagok emlékének.

Kálmán József ünnepi fel
szólalásában hangsúlyozta: a 
nyugdíjas lét nem egyenlő a 
passzivitással és az elszürkülés
sel. A Sárvári Nyugdíjas Egye
sület célja, hogy tegyen ez ellen, 
és alapszabályzatában rögzített 
küldetését a jövőben is teljesítse.

Az egyesület hagyományaihoz 
hűen az ünnepségen ajándékkal 
köszöntötte a sorai közt lévő 
alapító tagokat, valamint a szü
letésnapos nyugdíjas társakat. A 
rendezvényt a Sárvári Vonósok 
örömzenélése és egy jó hangu
latú baráti vacsora zárta. 

Czupor Szilvia

Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

a Hild parkban rendezett rögtön
zött ünnepségre négy dolgozót 
választott ki, akiket hosszú évek 
óta ismer, figyeli a munkájukat 
és látja, hogy mindig csendben, 
szorgalmasan, precízen végzik 
a feladatukat, és akkor gondolt 

arra, hogy egy alkalmi elismerő 
oklevelet fognak kapni.  

A kivitelezésben résztvevő 
munkások közül Kondora István 
polgármester köszönetet mon
dott Fritz Zoltánnak és Boros 
Ferencnek Sárvár város fejleszté
sében, beruházásainak megvaló
sításában, kimagasló szaktudással 

és lelkiismeretességgel, pon
tossággal és odaadással végzett 
munkájukért. Szintén Sárvár 
Város Polgármesterének elismerő 
oklevelét vehette át Pendli János, 
valamint Pál József művezető is. 
A rögtönzött ünnepség végén 
a közös fotózás sem maradt el. 
Kondora István arról is örömmel 
számolt be, hogy napokon belül el 
is készül a Hild park kivitelezése.

– Nemcsak ennek a térnek a 
beruházása fejeződik be, hanem 
a Várkerület 33. szám alatti épület 
északi oldalán a festés is. A térnek 

az ünnepélyessége megkívánta, 
hogy ezt az épületet legalább ezen 
az oldalon felújítsuk. Azt gondo
lom, ha jövő tavasszal ez az új tér 
kivirágzik, akkor a Posta térrel 
együtt egy olyan teret kapunk, 
amely a város büszkesége lehet – 
mondta a polgármester.

Az építkezések azonban nem 
állnak le, hiszen kezdődik a 
gondozási központ és a bölcsőde 
felújítása is. A Várkerület ut
cában folyik a távhő vezetékek 
cseréje, és indul a járási hivatal 
épületének korszerűsítése is.

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2017. november 22-én (szer-

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Novemberi ülés
A sárvári képviselő-testület november 23-án, csütörtökön 16 
órai kezdettel tartja soros ülését a Városháza nagytermében. 

Beszámoló hangzik el az önkormányzat 2017. háromnegyed
évi gazdálkodásáról. Módosítják az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet és az önkor
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletet is. Napirendre kerül a Városgazdál
kodás Sárvár átszervezése és városüzemeltetési feladatainak 
átadása is. Sárvár város településrendezési eszközeinek mó
dosításával kapcsolatban meghozzák a véleményezési szakaszt 
lezáró döntéseket. Tájékoztatót hallgatnak meg a képviselők a 
Sárvári Gyógyfürdő Kft. pénzügyi helyzetéről. Kiválasztják a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatót, és beszámolót hallgat
nak meg Sárvár város környezeti állapotáról. Az ülést élőben 
közvetíti a Sárvári Televízió.

25 éves fennállását ünnepli a sárvári nyugdíjasok közössége

Elismerés a Hild parkban dolgozóknak

A Sárvári Vonósok muzsikája nyitotta meg a Sárvári Nyugdíjas Egyesület 
25 éves jubileumi ünnepségét

Ruhaválogatás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 2017. 

november 13án és 14én (hétfő, kedd) 8 órától ingyenes ruhaválo
gatást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Várkerület 17/A. (régi bölcsőde 
épülete). Érdeklődni: 95/326011, 95/320148. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
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Egyhangú döntéssel fogadta 
el Sárvár jövő évi költségve-
tésének tervezetét a képvise-
lő-testület az októberi ülésén. 
Kondora István polgármester 
sajtótájékoztatóján kiemelte, 
hogy a tervezett beruházások-
hoz, a városüzemeltetéshez, 
valamint az intézmények mű-
ködtetéséhez szükséges forrá-
sok is rendelkezésre állnak a 
költségvetésben.

A Terület és Településfejlesz
tési Operaív Program keretében 
megvalósuló önkormányzati 
beruházásokhoz szükséges ön
részek összegét módosította a 
testület az októberi ülésén. Így 
a gondozási központ összkölt
sége 298 millió forint lesz. A 
Szegedi Kőrös Gáspár utcától 
északra lévő három utcában a 
csapadékcsatorna építésére 154 
millió forintot, a bölcsőde felújí
tására 205 millió forintot fordít 
az önkormányzat. Döntöttek az 

ülésen az önkormányzati bérla
kásokban fizetendő bérleti díjak 
és a fiatal házasok otthonában 
fizetendő szálláshasználati dí
jak 3%os emeléséről is január 
1jei hatállyal. Térítésmentesen 
biztosítják a közterületet elekt
romos töltőállomás létesítéséhez 
a várparkolóban. Felülvizsgálták 
továbbá az ülésen a Helyi Esély
egyenlőségi Programot is, és 
megtárgyalták a Sárvári Tanke
rületi Központ ötéves fejlesztési 
tervét. 

A testületi ülésen a képviselők 
elfogadták a Farkas Tamás tu
lajdonát képező, és a Németh 
Gyula fafaragó művész által 
készített Karácsonyi betlehem 
és Utolsó vacsora című műal
kotásokat. Farkas Tamás azzal 
a feltétellel ajándékozta az im
pozáns betlehemi figurákat és a 
magasdomborművet az önkor
mányzatnak, hogy méltó módon 
be is kell azokat mutatni a sárvári 
polgároknak.

A polgármesteri sajtótájékozta
tón az ülés fő napirendjét, az ön
kormányzat 2018. évi költségvetési 

koncepcióját értékelte Kondora 
István, amelyet egyhangú döntés
sel fogadtak el a képviselők. 

– Egy 7 milliárd forint fölötti 
főösszegű költségvetési terve

zetet állítottunk össze, amelybe 
az eddig képzett tartalékokat is 
beleszámoltuk, mert az összes 
beadott pályázatunk nyertes lett 
és tavasszal indul a multifunkci
onális sportcsarnok kivitelezése 
is. A sportkomplexumnál egy 
nagyon bonyolult, nagyon ösz
szetett közbeszerzésről van szó, 
hiszen ez a nagyságrendje miatt a 
nyílt, uniós eljárásrend hatálya alá 
tartozik. A költségvetés főösszege 
minden olyan elemet tartalmaz, 
amelyre korábban is figyelemmel 
voltunk, a város rezsiköltségei, 
az intézmények működtetése és 
a fejlesztések megvalósítása is 
biztosított lesz 2018ban – hang
súlyozta Kondora István.    

A sok beruházás miatt a kö
vetkező évben összehangolt 
munkára lesz szükség az önkor
mányzat és a kivitelezők részéről, 
és nagy türelemre a lakosság ol
daláról, de megéri, hiszen tovább 
épül és szépül Sárvár.

-fr-

A beruházások költségvetése lesz a jövő évi

A gyarapodás költségvetése 
lesz Sárvár jövő évi költség-
vetése – mondta az októberi 
testületi ülést követően Kampel 
Oszkár, a Gazdasági, Város-
fejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke. Máhr Tivadar 
alpolgármester és Vinter István 
bizottsági elnök vett még részt 
a Fidesz Frakció képviseletében 
tartott sajtótájékoztatón. 

A sárvári önkormányzat 2018. 
évi költségvetési koncepcióját 
7 milliárd forint fölötti főösz
szeggel fogadta el a képvise
lőtestület. A jövő évi büdzsét 
Kampel Oszkár, a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke értékelte.

– Minden képviselő egyetér
tett és egységesen megszavaztuk 
a költségvetést, amelyet én a 
gyarapodás költségvetésének 
neveznék. Elköltésre kerül az 
elmúlt években felhalmozott 
tartalékunk, mert a pályázatok 
megvalósításához erre nagy 
szükségünk lesz, és mindez 
Sárvár gyarapodását szolgálja 

majd – mondta Kampel Oszkár 
bizottsági elnök.  

Támogatta a sárvári képvise
lőtestület a Sárvári Tankerületi 
Központ ötéves fejlesztési tervét 
is az októberi ülésén. Máhr Tiva
dar alpolgármester a napirenddel 
kapcsolatban elmondta, hogy a 
tankerületi központ létrejöttével 
lezárult az oktatás strukturális 
átalakítása. Bízik abban, hogy 
ez jó alapot biztosít majd az 

eredményes oktatáshoz az állami 
fenntartású iskolákban Sárváron. 

– Sárvár vonatkozásában egy 
jó alaphelyzetről indulhat ez 
a fejlesztési stratégia. Az is
koláink meg tudtak újulni az 
elmúlt években részben pályá
zati pénzekből, részben önerős 
önkormányzati beruházásokból.  
Az iskolaépületek továbbra is 
önkormányzati tulajdonban 
vannak, amíg az oktatási intéz

mények fenntartója az állam, 
ez egyfajta együttműködést is 
megkíván. Úgy látom, hogy a 
mi önkormányzatunk nagyon jól 
együtt tud működni a tankerü
leti központ menedzsmentjével. 
Szerintem érdemes a sárvári 
oktatási intézményekbe hozni a 
gyerekeket, mert a jó alapinfra
struktúra a jó szakmai munkával 
kiegészítve a jövőben egy biztos 
garancia lehet a fiatalok számára 
– hangsúlyozta Máhr Tivadar.

A sajtótájékoztató végén Vin
ter István, a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság elnöke arról szólt, hogy 
Sárvár költségvetését maguk a 
város lakói is alakíthatják ötle
teikkel és javaslataikkal. 

– A költségvetés beruházási 
részét egyrészt az elnyert pályá
zatok jelentik, másrészt a város 
lakóitól begyűjtött javaslatok. 
Hamarosan kezdődnek a la
kossági fórumok, és ha jogosak 
az azokon felmerülő igények, 
akkor igyekszünk az ötleteket, 
kéréseket egykét éven belül a 
költségvetésünkbe beépíteni – 
mondta Vinter István.

Egységes a testület a város fejlesztését illetően

Vinter István, Máhr Tivadar és Kampel Oszkár a sajtótájékoztatón

Kondora István polgármester kiemel-
te, hogy jövőre szinte minden fejlesz-
tési tervünket meg tudjuk valósítani
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Az Észak-Vas Megyei Polgári 
Esték sorozat keretében Bayer 
Zsolt közíró tartott előadást a 
nemzeti konzultációról „Védjük 
meg Magyarországot!” címmel 
október 30-án a Park Inn Hotel 
konferenciatermében.

Ágh Péter, Sárvár országgyűlési 
képviselője volt a rendezvény há
zigazdája. – Az új Európai Uniós 
kvótarendszer, a Sorosterv szerint 
a tagállamoknak egy meghatáro
zott szempontrendszer szerint, 
arányosan kellene befogadniuk 
menekülteket. Ez azt jelentené, 
hogy minden bevándorló után 
még 910 családtaggal számolha
tunk minimum. Magyarországnak 
ezeket a törekvéseket kell megaka
dályoznia. A nemzeti konzultáción 
Orbán Viktor miniszterelnök és 
kormánya megerősítést kaphat, 
hogy ellenálljon Brüsszel elfogad
hatatlan bevándorlási politikájá
nak – szólt a képviselő. 

– Ami most Európában történik, 
az katasztrófa. Ha az identitásában 

már most is megroppant Euró
pára rázúdítanak újabb idegen 
tömegeket, az európai fehér ember 
eltűnik – mondta Bayer Zsolt a 
zsúfolásig megtelt teremben. A 
mai európai ember fajfenntartási 
ösztöne odaveszett. A demográfiai 

előrejelzések azt mutatják, hogy a 
világ népessége megduplázódik a 
következő ötven évben, de Európa 

lesz az egyetlen kontinens, ahol az 
őslakos népesség száma csökkenni 
fog. Akad olyan nyugati országbeli 
tartomány, ahol az egy nőre jutó 
szaporodási arány mindössze 0,3 
gyermek. Európa nyugati fele 
elkényelmesedett, mert a jólétben 

nem kellett megbirkóznia nehézsé
gekkel. A kontinens keleti felében 
is csökken a népszaporulat, de a 

fajfenntartási ösztön megmaradt. 
Ez jó jel arra, hogy Európa ne 
vesszen el végképp.

– 1517ben a reformáció vál
tozásokat, pozitív fejleményeket 
hozott a kontinens történetében. 
A reformáció 500. évfordulója jó 
alkalom arra, hogy elgondolkod
junk azon, hogy Európa egy új re
formációt vár. A migránsáradatot 
az európai keresztények csak a ke
resztény lelkiség visszaszerzésével 
tudják megállítani – emlékeztetett 
a publicista.

Bayer Zsolt beszámolt róla, 
hogy eddig négy helyen vett részt 
nemzeti konzultációs lakossági 
fórumokon, és november végéig 
országszerte még további hét 
fórumra hivatalos. A mai világ
ban ezek a személyes találkozók 
a leghasznosabbak, és semmivel 
nem pótolhatók. Találkozni kell az 
emberekkel, hogy meghallgassuk 
egymást. Tudniuk kell a polgá
roknak, hogy mi a kormány célja, 
és miért van szükség az emberek 
támogatására – nyilatkozta.

Vissza kell szereznünk a keresztény lelkiséget 
A kormány támogatást kér a Brüsszel bevándorlási politikája elleni fellépéshez

A Reformáció 500 rendezvény-
sorozat eseményeként Duray 
Miklós szlovákiai magyar író 
tartott előadást „Magyarság, 
reformátusság – hogyan függ 
össze a nemzet és a protestan-
tizmus" címmel a Nádasdy-vár 
dísztermében.

A Sárvári Református Egy
házközség meghívására érkezett 
Duray Miklós szlovákiai magyar 

politikus, író és egyetemi tanár 
előadást tartani a reformáció 
témakörében. Az egybegyűlteket 
Szentgyörgyi László lelkész kö
szöntötte azzal, hogy az 1968as 
prágai tavasz egyik kiemelkedő ve
zetője, a csehszlovák kommunista 
börtönöket is megjárt ellenzéki 
vezető nem először jár Sárváron. 
Mostani előadásának aktualitását 
a hamarosan záródó reformációs 
emlékév adta. Az eredeti foglal

kozását tekintve geológus, ezúttal 
nem a Föld, hanem a történelem 
rétegeit elemezte.

Duray Miklós úgy véli, hogy a 
reformáció jelentése az évszáza
dok távlatából nemcsak az ere
detihez való visszatérést, hanem 
a társadalmi igények szülte válto
zásokra való reagálást is jelentett a 
keresztény egyház életében. A mai 
kor is reformációra szorul, mert 
fontos a migráció elleni küzdelem, 

de a kiváltó okot, a mélyre süllyedt 
Európát kellene megreformálni – 
emlékeztetett Duray Miklós.

A múlt a maga jelen idejé
ben történt, megértése később 
tökéletesen sosem lehetséges. 
Így saját korunkat és sorsunkat 
kell jól értelmeznünk, és helyes 
válaszokat adnunk, hogy lehes
sen jövő – zárta eszmefuttatását 
a kárpátmedencei magyarság 
nemzetstratégia felelőse.

A mélyre süllyedt Európát kellene megreformálni

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.

Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, író és egyetemi tanár nem első 
alkalommal járt Sárváron

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Máhr Tivadar alpolgármester és Bayer 
Zsolt közíró a sárvári fórumon

-fr-



SÁRVÁRI         HÍRLAP6 www.sarvarvaros.hu

Folytatás az 1. oldalról
– Nincs ez rendjén, hogy 

nálunk nagy távolságra vannak 
egymástól az átkelők – mondta 
Magyar Levente parlamenti 
államtitkár, hangsúlyozva, az 
átjárhatósághoz a gazdasági 
kapcsolatok fenntartására és a 
külhoni magyar közösségek
kel való kapcsolattartáshoz is 
szükség van, ezért indított 2010 
után a kormányzat nagyszabású 
fejlesztési programot, amelynek 
eredményeként eddig 18 új út
kapcsolatot adtak át.

Közölte: a múlt héten tették 
le az új komáromi híd alap
kövét, több tucat új közleke
dési kapcsolat kiépítése van 
folyamatban vagy kilátásban. 
Ausztria azért dolgozik, hogy 
meghosszabbíthassa az ideigle
nesnek mondott, de lassan már 

állandósított határellenőrzést, 
amit néhány évvel ezelőtt be
vezetett Magyarország viszony
latában – jelentette ki Magyar 
Levente, hozzátéve, „ezt mi a 
schengeni rendszerre nagyon 
komoly veszélynek tekintjük”. 
Aggasztónak nevezte, hogy 
ebben a törekvésében Ausztria 
szövetségesekre lelt más nyugat 
európai államokban, és arra 
emlékeztetett, hogy a magyar 
kormány már 2015ben jelezte: 
ha a külső határokat nem védik 
meg, akkor az a belső integrációs 
eredményeket fogja veszélyez
tetni, ennek eleme a keserves 
munkával lebontott belső hatá
rok visszaépülése. „Ez egy olyan 
visszalépés, amit mi nem tudunk 
elfogadni” – fogalmazott, hang
súlyozva, hogy a szabad mozgás 
joga és gyakorlata az unió belső 

kohéziójának egyik legfőbb 
megerősítője. Kiemelte, Magyar
ország azért védi az unió külső 
határait, rendkívüli költséggel 
és nagy hatékonysággal, hogy 
megvédje az európai integráció 
eredményeit. 

Németh Zoltán, a GyőrMo
sonSopron megyei közgyűlés 
elnöke és dr. Kondora Bálint, 
a Vas Megyei Közgyűlés al
elnöke is azt hangsúlyozta, a 
beruházások révén erősíthetik 
a történelem során kialakult 
társadalmi, gazdasági, szom
szédsági kapcsolatokat. Jelezték, 
hogy Ausztriából általában 
magyarországi szolgáltatások 

igénybevételére lépik át a ha
tárt, a másik irányba viszont az 
ingázó munkavállalók utaznak. 
Elmondták: GyőrMosonSop
ron megyében Zsirát Locs
mánddal (Lutzmannsburg), 
Várbalogot Féltoronnyal (Halb
turm), Fertőrákost (a Páneu
rópai Piknik Emlékparknál) 
Szentmargitbányával (Sankt 
Margarethen im Burgenland), 
Rajkát pedig Németjárfaluval 
(Deutsch Jahrn dorf) köti majd 
össze új átkelő. Vasban Kőszeg 
és Felsőpulya (Oberpullendorf), 
valamint Szentpéterfa és Nagy
sároslak (Moschendorf) között 
épül ki a kapcsolat.  (MTI)

Hat új átkelő nyílik a magyar–osztrák határon

A fenntartható közlekedésről 
tartottak szemináriumot Bécs-
ben, majd Prágába látogatott 
egy sárvári delegáció. 
  

Az Interreg Danube Transz
nacionális Program keretein 
belül zajló, az Európai Unió és a 
Magyar Állam társfinanszírozá

sával megvalósuló CHESTNUT 
projekt részeként tartottak szemi
náriumot Bécsben a fenntartható 
közlekedésről, amin jelen volt 
többek között Sárvár alpolgár
mestere, Máhr Tivadar és a Sár
vár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Haller Ferenc is.

A CHESTNUT egy nemzetkö
zi projekt, amely a fenntartható 
és környezetbarát városi közleke
dés fejlesztését, javítását szeretné 
elősegíteni a városi területeken, 
főként a Duna Régió területén. 
A CHESTNUT projektben part
nerként a Duna menti országok 
különböző városai vannak jelen. 

A vezető partner a szlovéni
ai Velenjéből érkezett, de az 
együttműködő városok között 
található még az ugyancsak szlo
vén Koper, Ausztriából Bécs és 
Weiz, Magyarországról a zuglói 
önkormányzat, illetve a Pannon 
Gazdasági Hálózat Egyesület 

(PBN), Horvátországból pedig 
Zadar és Dubrovnik. Az emlí
tetteken kívül a partner városok 
között szerepel még Prága, Szé
kelyudvarhely, Gyulafehérvár és 
a bulgáriai Dimitrovgrad is. A 
PBN segítségével a Vas Megyei 
Önkormányzat társult part
nerként vesz részt a projektben 
bevonva Sárvárt is.

A kétnapos bécsi szeminári
umon bemutatták a már létező 
fenntartható közlekedési meg

oldásokat, amelyek jó gyakorlat
ként szolgálhatnak a partnerség 
számára. A résztvevők a Bécs fő 
utcájának számító Mariahilfer 

Strasse fenntartható közlekedési 
módjait is megtekinthették. 

A CHESTNUT projekt ré
szeként Prágában egy jól mű
ködő interaktív KRESZparkba 
látogathattak el az érdeklődők, 
köztük dr. Kondora Bálint, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke 
és Haller Ferenc, a Sárvári TDM 
ügyvezetője. 

– Bízunk abban, hogy a Bécs
ben és Prágában gyűjtött ta
pasztalatainkat a fenntartható 

közlekedéssel kapcsolatban a 
helyi és a megyei fejlesztéseknél 
is hasznosítani tudjuk – mondta 
el Haller Ferenc. 

Sárváron hasznosítanák a jó példákat! 

A bécsi szemináriumon Máhr Tivadar alpolgármester (b2) és Haller Ferenc 
ügyvezető (b3)

A prágai interaktív KRESZ-parkban dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Köz-
gyűlés alelnöke és Haller Ferenc ügyvezető
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Október 28-án zajlott a város 
600 éves múltra visszatekin-
tő országos kirakodóvására, 
melynek most is több mint 40 
ezer látogatója volt. A Simon–
Júdás vásár idei újdonsága a 
Posta térre települt kézműves 
vásár volt.

„Megérkezett SimonJúdás, jaj 
már néked pőre gatyás!” – úgy 
600 éve szól Sárváron a közele
dő télre figyelmeztető mondás. 
1405ből ismeretes az a városi 
rendelet, amely szabályozta a 
vásár rendezésének módját. 
Zsigmond király 1492ben adta 
a városnak a Simon–Júdás napi 
vásár megtartásának jogát. Sár
vár mezőváros évszázadok óta 
vásártartási joggal rendelkezett. 
Azóta sokat változott Sárvár sá
toros ünnepe, de a sok száz éves 
hagyomány ma is él.

A vásári színpadon péntek este 
az Irigy Hónaljmirigy és a Con
tinental Showband szórakoztatta 
a bulizni vágyókat. Szombaton 
kellemes őszi idő és napsütés 

fogadta a több mint hatszáz árust 
és a sok ezer érdeklődőt. Húsz 
éve még élő malacokat is árultak 
a vásáron, mára belőlük csak 
a feldolgozott sütött és főzött 
leszármazottaik maradtak.

A várparkolói színpadon a 
Regös Együttes, a Kanona Band 
és a Party Bistro húzta a talp
alávalót. A rendőrség előtt ha
tárvadászokat toboroztak, az 

önkormányzati hivatal előtti 
parkolóban pedig a véradókat 
várták.

A kézműves vásár elköltözött 
a Posta térre, amely így önálló 
jelleget kapott. Barátságos képet 

festett, és igazán családias han
gulat uralkodott a 7075 sátor 
körül. Ráadásul itt is létrejött 
egy rendezvényrész, önálló 
műsorstruktúrával, ahol a helyi 

amatőröknek biztosítottak fel
lépési lehetőséget. A kézműves 
vásárra csak előzsűrizés után 
fogadták el az árusok jelent
kezését. Ez biztosította, hogy 
valóban minőségi termékekkel 
lehetett a Posta tér a vásár ék
szerdoboza. 

A vásár egyik színfoltja volt, 
hogy a TV2csoporthoz tartozó 
Zenebutik csatorna ismét for
gatott Sárváron. Pontosabban 
Márió, a harmonikás és stábja 
gyűjtötte össze Kívánságpiac 
című műsorába a vásár látoga
tóinak a dalkéréseit.

A kora esti sátorbontás után 
Tóvári György a vásárt bonyo
lító cég vezetője úgy számolta, 
hogy több mint negyvenezer 
látogatója volt a vásárnak. Sok 
volt azonban a nézelődő, míg ko
rábban a többség két megtömött 
szatyorral tért haza a vásárból, 
addig most úgy tűnt, hogy az ő 
számuk kevesebb volt. Néhány 
órával a zárást követően a belvá
ros utcáit már feltakarítva adták 
vissza a forgalomnak.

A Posta tér is bekapcsolódott a Simon–Júdás vásárba

Több mint 600 árus kínálta portékáját a Simon–Júdás vásárban
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A Szent László 

● November 10én, péntek este 17.45kor a 
katolikus iskola diákjai lampionokkal vonulnak 
a nagytemplomba. Az első osztályosok ekkor 
veszik át „Talentum” oklevelüket.

● November 11én, szombaton 10 órakor a 
szombathelyi székesegyházban koncelebrációs 
szentmise lesz egyházmegyénk védőszentje, 
Szent Márton tiszteletére. 

● A szentmise az a kincs, amelyben Jézus 
Krisztus értünk ajánlja fel önmagát az Atya
istennek. Az igazi áldozatos szeretet iskolája, 
amelyben általa és vele együtt imádkozhatunk 
önmagunk és mások szükségleteiért. Élő és 
elhunyt szeretteinket azzal ajándékozhatjuk 
meg, hogy jeles évfordulókon szentmisét 
mondatunk értük. Irodai szolgálat a plébánián: 
munkanapokon délelőtt 912 óráig. „Szent és 
üdvös dolog a halottakért imádkozni” (2Makk 
12,45). Az irgalmasság cselekedetei: halottakat 
eltemetni, élőkért és holtakért imádkozni.

● Előrejelzés: felnőtt fiatalok számára kate
kumenátus és házasságelőkészítő beszélgetés 
kezdődik december 2án, szombaton 9.00kor 
a plébánián.

Szent Miklós 

 
● Hálával gondolok azokra a Híveimre, 

akik október hónapban buzgón imádkozták 
a templomi közösségben a rózsafüzért. Az 
előimádkozó leányokat, a ministráns fiúkat és 
Szüleiket dicséret illeti.

● Szeretettel várom azoknak a Fiataloknak 
a jelentkezését, akik még nem voltak meg
keresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és 
bérmálkozók és szeretnének katolikus életet 
élni, vagy keresik Istent és életük értelmét. 
A plébánia kapuja nyitva áll ellőttük, hogy a 
Plébánossal beszélgetve és kérdéseket feltéve 
neki választ kaphassanak a keresztény élet 
értelmére. Bizalommal jöjjenek! (Sársziget u. 
58. Tel.: 320918)

● Dicséretes a hittanuló diákok és szüleik 
vasárnapi szentmiséken való részvétele. Buz
dítom azokat a megkeresztelt és megbérmált 
Híveimet is a vasárnapi szentmiséken való 
részvételre, akik ezt ritkán, vagy soha nem 
szokták megtenni.

● Katolikusok gyertek haza! A hitet 
közösségben is meg kell vallani, hiszen ettől 
leszünk vallásos emberek. Épüljünk és lélek
ben erősödjünk egymás hitén és szeretetén! 
Plébániánk hívő népe legyen élő, befogadó 
és tanúságtévő nagy család! „Közeledjetek 
Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok!”

● November 11én, szombaton János 
püspök atya szeretettel várja a Híveket a 
szombathelyi székesegyházba a Szent Márton 
ünnepre.

● November 11én, szombaton Szent 
Márton püspökre, Egyházmegyénk fővédő 
szentjére emlékezünk az esti szentmisén.

● A felnőtt katekézisekre szerdánként 
18.45 órára szeretettel várom az érdeklődőket 
a plébánia közösségi termébe!

●  19én, vasárnap Árpádházi Szent 
Erzsébet ünnepe lesz.

● November 19én, a vasárnapi szentmi
séken Szent Erzsébet segítőszeretetét követve 
a Karitász – Szeretetszolgálat javára lesz 
országos gyűjtés.

● Minden csütörtökön az esti szentmise 
előtt 17.30 órától papokért, papi és szerze
tesi hivatásokért továbbra is imádkozzuk a 
rózsafüzért.

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

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

● A következő gitáros szentmisék novem
ber 11én és 25én, szombaton 18 órakor az 
előesti szentmiséken lesznek.

● A plébánia részletes programjai, szent
misék szándékai, ünnepi eseményekről 

fotógaléria, heti templomi hirdetések a www.
sarvarsari.hu internetes oldalon olvashatók.

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

● Plébániánk 40 fős csoportja hatnapos 
zarándoklaton vesz részt Szentföldön Roland 
atya vezetésével.

● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet 
és – ezzel egy időben – gyermekistentiszte
letet tartunk. 

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

● Gyülekezetünk honlapcíme: reforma
tussarvar.hu

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

GYERMEKVILAG
BABA- ES GYERMEKRUHABORZE
GYERMEKVILAG

KÍNÁLATUNK:

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

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

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

Előre is köszönjük!

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

További információ: 95/320-063

2017. NOVEMBER 18-ÁN (SZOMBATON) 9:00–11:30
SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERME

•

2017. NOVEMBER 18-ÁN (SZOMBATON) 9:00–11:302017. NOVEMBER 18-ÁN (SZOMBATON) 9:00–11:30
SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERMESÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR HÁTSÓ NAGYTERME

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

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

bababorze_november_2017.indd   1 10/24/17   9:15:04 AM
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A Reformáció 500 városi prog-
ramsorozat keretében adott kon-
certet Rozmán Lajos, Liszt-díjas 
klarinétművész az evangélikus 
templomban. Szólóestjén még 
soha nem hallott Bach-átirato-
kat szólaltatott meg.

Egyórányi esti meditációnak 
nevezte az evangélikus temp
lomban összegyűlt közönségé
nek szólókoncertjét a sárvári 
születésű Rozmán Lajos. Johann 
Sebastian Bach a műveivel – az 
akkori 200 éves lutheri hagyo
mányt megidézve – gazdagította 
a világ zenei irodalmát. Ezt a 

máig ható örökséget szólal
tatta meg a kísérletező kedvű 
művész, aki Sárváron már a 

Sárvárfürdő 10 éves jubileumán 
a fürdő medenceterében is kon
certezett.

Bachzenéje vezette útját az 
evangélikus egyházhoz. Így saját 
bevallása szerint, most hazai és 
szakrális környezetben külön 
öröm a fellépés. Klarinétművész
ként a világon elsőként játssza 
Bach szólóhegedűre írt műveit. 
A felkészülés sok évig tartott, a 
gyakorlás során végül a közön
séget is beavatta abba a titokba, 
amit a művész fedez fel egyfajta 
szerzetesi munkája során. 

A koncertről felvétel készült, 
így a későbbiekben mások is 
meghallgathatják majd Rozmán 
Lajos, sárvári származású klari
nétművész Bachestjét.

Böjte Csaba ferences rendi szer-
zetes „Hiszek a szeretet végső 
győzelmében” címmel tartott 
előadást Sárváron. A rendez-
vény feltöltődést adott a hallga-
tóságnak és reményt a gyerme-
keknek, hiszen az est során több 
mint félmillió forint adomány 
gyűlt össze a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány részére. 

A nagy népszerűségnek örven
dő ferences szerzetes október 31
én a Park Inn Hotelben a szeretet 
fontosságáról és felemelő erejéről 
tartott előadást. Az eseményt 
Máhr Tivadar alpolgármester 
nyitotta meg, aki Sárvár nevében 

ajándékkal üdvözölte városunk
ban az erdélyi szerzetest.

Böjte Csaba előadásában ki
emelte, a szeretet a legfontosabb 
parancs, mégis újra és újra elté
rünk tőle. Bár a mai világban 
divatos leszólni mindent, való
jában nők és férfiak, idősek és 

fiatalok egyaránt igénylik a jó 
szót, a dicséretet, a kedvessé
get – mondta. S hogy korunk 
emberének is szüksége van a 
szeretetre, talán mi sem bizo
nyítja jobban, minthogy a hotel 
konferenciaterme zsúfolásig 
megtelt érdeklődőkkel. 

Csaba testvér a komoly témákat 
könnyed formában, jó kedélyű 
köntösbe bújtatva tárta az érdek
lődők elé. Számtalan történetet 
elevenített fel, melyek bár sokszor 
megmosolyogtatóak voltak, de 
minden esetben tanulságosak is. 
Beszédében rámutatott, a szeretet 
egy orvosság, amit nem feltétle
nül csak annak kell adnunk, aki 

kiérdemli, hanem mindazoknak, 
akiknek szükségük van rá.

A rendezvénynek egy nemes 
célja is volt. Az érdeklődők ado
mányokkal támogathatták a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványt, amely 
árva, nehéz sorsú gyermekeket 
karol fel Erdélyben. Az est ered

ményes volt, hiszen több mint 
félmillió forint gyűlt össze a rá
szoruló gyermekek megsegítésére.

A Dévai Szent Ferenc Alapít
vány javára azonban továbbra 
is gyűjtik Sárváron az adomá
nyokat. Tóth Krisztina, a ren
dezvény főszervezője elmondta, 

elsősorban tartós élelmiszerrel, 
valamint ruházattal lehet segí
teni az alapítvány munkáját. A 
tárgyadományokat november 
végéig van lehetőség leadni a Kol
ping Támogató Szolgálat Dózsa 
György utcai irodájában.

Czupor Szilvia

Rozmán Lajos zenei univerzuma

Korunk emberének szüksége van a szeretetre

Rozmán Lajos sárvári származású klarinétművész az evangélikus templom-
ban koncertezett

Böjte Csaba előadásában kiemelte, a szeretet a legfontosabb parancs, mégis 
újra és újra eltérünk tőle (Fotó: Kiss Norbert)

Jótékonysági est 
egy csángó tanító néniért
A jótékonysági estre 2017. november 18-án, 

szombaton 17 órakor kerül sor 
a Nádasdy-várban

2017 októberében hirtelen keletkező tűz lángjai emésztették 
fel egy csángó tanító néni, Szarka Felícia és családja otthonát 
a moldvai Külsőrekecsinben. Ez a ház egyben a csángó gye-
rekek oktatásának, a magyar óráknak is meleg fészke volt. A 
rendezvény célja, hogy egy magyar családot újra a bizton-
ságot nyújtó otthon falai védjenek, hogy a csángó gyerekek 
magyar nyelvű tanítása tovább folytatódjék.

Fellépők:
Regős együttes • Herpenyő zenekar

Sárvári Néptánckör • Körmendi Kastélyszínház Társulat
Senior Néptáncegyesület Sárvár

Nicki Fergeteg Néptáncegyesület

Az est fővédnöke Kondora István, Sárvár város polgármestere

Az est házigazdája 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója

A rendezvényre a belépés díjtalan, 
a pénzadományokat a helyszínen fogadjuk!

Az esemény médiatámogatója a Sárvári Média Nonprofi t Kft.
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VISSZASZÁMLÁLÁS
INDUL!
  Akár 1 250 000 Ft kedvezmény1

  2+2 év kiterjesztett  garancia2

  Kimagasló kedvezmények

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

1 A bruttó 1 250 000 Ft-os kedvezmény az Opel Insignia modellek listaárából számított kedvezmény. Részletes feltételek az opel.hu weboldalon vagy 
márkakereskedéseinknél. Az akció a részt vevő Opel-márkakereskedésekben 2017. november 17-én és 18-án megrendelt autókra, a készlet erejéig érvényes.
2 A gyártói alap két éves jótálláson túl további két évig vagy legfeljebb 120 000 km-ig – amelyik hamarabb következik be – kiterjesztett FlexCare jótállás, illetve 
díjmentes Assistance.
Kombinált használat esetén az Opel Insignia átlagfogyasztása: 4,0 – 8,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 105 – 203 g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/EK 
rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a többi gépjármű típussal történő összehasonlítás célját szolgálják, 
és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagymértékben befolyásolnak. A képen 
látható autó illusztráció.

Meghosszabbított nyitvatartás
november 17-18-án

Itt a Milliós Hétvége!  

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

Idén is csatlakozott az Orszá-
gos Könyvtári Napok kezdemé-
nyezéshez a városi könyvtár. Az 
október 3–7-ig tartó program-
sorozat eredményesen zárult, a 
könyvtár rendezvényein csak-
nem 500 fő vett részt.

Az Országos Könyvtári Napok 
kezdeményezés október 3án a 
Detektívsarokjáték megnyitó
jával vette hivatalosan kezdetét 
a sárvári könyvtárban. A játékos 
vetélkedő 2011 óta minden év
ben megrendezésre kerül a felső 
tagozatos iskolások számára, 
idén 18 csapat jelentkezett a 
megmérettetésre.

A szervezők a legkisebbekre 
is gondoltak. Október 4én 
Gerbert Judit Ringató foglalko
zása várta a kisgyermekeket és 
szüleiket, hiszen a könyvtárba 
szoktatást nem lehet elég korán 
elkezdeni. A programsorozat 
keretében a zenekedvelőket is 
megszólították, szerda délután 
Kodály Zoltán művei csendültek 
fel a Zenei Klubban.

A sárvári könyvtár már hato
dik éve részesíti elismerésben 
azokat a személyeket, akik 
adományaikkal, vagy segít

ségnyújtásukkal önzetlenül 
támogatják az intézményt. A 
„Könyvtárpártoló tevékenysé
gért” elismerő oklevelek átadá
sára október 5én került sor. Az 
idei évben Horváthné Ágoston 
Ildikó, Kárándiné dr. Polgár 

Viktória, Németh Tiborné, dr. 
Szalai Ferencné és Varjuné Ger
gácz Katalin vehetett át elismerő 
oklevelet. 

A délután további részében 
Wildner Judit kertészmérnök 
előadását hallgathatták meg 
a részvevők, aki a betegségek 
okáról és a természetes módon 
történő gyógyulásról tartott 
előadása után finom falatokkal 

kínálta és gyakorlati tanácsok
kal látta el a jelenlévőket.

A programsorozat szombati 
zárónapján könyvtárbejárásra 
invitálták az érdeklődőket. 
A kétórás bejárás során Bődi 
Piroska könyvtárvezető a föld
szinttől a padlásig minden 
rejtett zugba bevette az érdek
lődőket.

Az Országos Könyvtári Na
pok záró programjaként Dol
gosné Balka Ágnes Szem(l)élet 
című kiállításának megnyitásá
ra került sor.

Bődi Piroska tájékoztatá
sa szerint a rendezvényeken 
közel 500 fő vett részt. A hét 
során 66 fő iratkozott be, vagy 
újította meg tagságát, melyből 
15 fő volt az új beiratkozó. A 
könyvtárvezető az eredmények 
tükrében sikeresnek értékelte a 
programsorozatot, és előrevetí
tette, hogy az év többi részében 
is változatos programokkal 
kívánják fenntartani az olvasás 
és a könyvtár iránti érdeklődést.

Czupor Szilvia

Több százan látogattak el a könyvtári napokra

Dr. Szalai Ferencné Bődi Piroska könyvtárvezetőtől vehette át könyvtárpár-
toló tevékenységéért az elismerő oklevelet
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danubiushotels.hu/sarvar

Sunday Brunch
a danubius health Spa resort Sárvár
szálloda nádor éttermében

Szeretettel várunk mindenkit 
Márton napi zenés Sunday Brunchunkra, 
november 12-én 12.00 és 14.00 óra között.

Korlátlan étel és italfogyasztás  
4500 Ft + 10 % szervízdíj áron.
Korlátlan italfogyasztás a szálloda által megadott italokból.

Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes, 

4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk. 

asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.
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)   Amplitude Truform 1,5 SHV 

36.650 Ft helyett  25.000 Ft 
  Balansis  1,5 SHV 

61.320 Ft helyett  43.000 Ft 
  LifeStyle 3   1,5 SHV 

71.230 Ft helyett  50.000 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!

 Amplitude Truform 1,5 SHV  
36.650 Ft helyett 25.000 Ft

 Balansis  1,5 SHV  
61.320 Ft helyett 43.000 Ft

 LifeStyle 3   1,5 SHV  
71.230 Ft helyett 50.000 Ft

Novembertõl új multifokális lencse kínálat!

-30%

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.
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A „Mozdulj Sárvár!” prog-
ramsorozat részeként immár 
második alkalommal szervezte 
meg a sárvári önkormányzat és 
a Sárvári Kinizsi SE a Sport-
Vár című rendezvényt a vár-
parkban illetve a parkolóban.  
Ezúttal 13 különböző sportág 
mutatkozott be.

A megnyitón Máhr Tivadar 
alpolgármester köszöntötte a 
résztvevőket, majd a Sárvári 

Modern Táncegyesület tartott 
rövid bemutatót.

A vár környékén tucatnyi 
helyszínen zajlott valamilyen 
sporttevékenység. A várparkban 
a Kinizsi tájékozódási futói ren
deztek versenyt. Idén egy újabb 
sportág, a cselgáncs is bemutat
kozott a sárvári SportVárban. 
Nagyon népszerű volt a Sárvári 
Ménes Lovas Klub lovagoltatása, 
talán ezen a helyszínen volt a 
legnagyobb az érdeklődés.

A parkolóban két labdajáték, 
a kosár, valamint a kézilab
da szerelmesei pattogtatták a 
játékszert. Mellettük a Sárvári 
Kinizsi SE Kézilabda Szakosz
tályának ugyancsak utánpótlás 

korú leányai próbálták a sportág 
szépségeit felvonultatni. 

A bemutatott sportágakon 
kívül itt voltak természetesen a 
Sárvár FC labdarúgó palántái 
is. A Shotokan Karate Egyesület 
látványos bemutatóedzést tartott 
a várparkban, a Sárvári Kerékpár 
Egylet ügyességi feladatokkal 
várta az érdeklődőket, míg a 

Sárvári Vívóképző Sportegyesü
let kardozói harcos várvédőként 
szállták meg a Nádasdyvár 
hídját. A Sárvári Hagyományőr
ző és Íjász Egyesület az egyik 
bástya tövében hívta történelmi 

időutazásra a kicsiket, a Sárvári 
Sakk Klub SE jóvoltából pedig 
a sakk mellett a petanqekal is 
megismerkedhettek a mozogni 
vágyók.

A program zárását követően a 
szervezők abban egyetértettek, 
hogy a látványos rendezvény 
jövőre is folytatódik, ám ígérik, 
hogy a tanulságokat is levonják.

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-tólAz Ön Opticnet Partneroptikája:

Megszokási garanciával!  

HOYA PRÉMIUM 
MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 

KEDVEZMÉNNYEL

A
KÁ

R 

KEDVEZMÉNNYEL

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

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

rád vár a vár!
KÉZMŰVESKUCKÓ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
 

•  adventi és más díszek

• egyéb kellékek készítése

•  kifestők 

és még sok más...

Mindenkit szeretettel vár a  
Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

KÉZMŰVESKUCKÓ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

Mindenkit szeretettel vár a  Mindenkit szeretettel vár a  

2 0 1 7.  N O V E M B E R  2 5 .  ( S Z O M B AT )  9 : 3 0  –  1 2 : 0 0 
SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR, GYERMEKKÖNY V TÁR

Mindenkit várt a Sport-Vár

A Sport-Várban bemutatkozó 13 sportág képviselői Máhr Tivadar alpol-
gármesterrel
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2017. november 10. és 25. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

november 16-án és 23-án, 
csütörtökön 17 órakor 

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320261, Email: 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. 1113., 
Nyomtatás: 2017. november 6. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 02389010

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
November 11., 18. és 25. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
November 10. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
November 17. (péntek) 19.00 Duray Miklós szlovákiai magyar író 
Sárváron
November 24. (péntek) 19.00 Kondor János kiállítása Uherské Hra-
dištěben
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 17. (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

Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Tájékoztatjuk, hogy a Sárvár 

város Önkormányzatával kötött 
közszolgáltatási szerződés alap
ján 2017. október 1-től a hulla
dék közszolgáltatási feladatokat 
Sárváron az STKH Sopron és 
Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. látja el

Az építési-bontási hulla-
dékot (törmeléket) a lakossági 
ingatlanhasználó 2017. évben 
minden hónap utolsó péntekén, 
NOVEMBER HÓNAPBAN 
NOVEMBER 24-ÉN, PÉNTE-
KEN 12.00 órától 18.00 óráig a 
Kemény István u. 1. szám előtt 
(Lafuma után) elhelyezett kon
ténerekhez maga elszállíthatja, 
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi
ségben díjmentesen elhelyezheti, 
amennyiben tartozása nem áll 
fenn.

DÍJMENTES LOMTALA-
NÍTÁS:

A lakosság a házhoz menő 
lomtalanítást a bejelentést követő 
10 munkanapon belül, a Köz
szolgáltatóval előre egyeztetett 
napon, évente egy alkalommal, 
maximum 2 m3 mennyiségben 
díjmentesen veheti igénybe. Az 

igénybejelentés során szükséges 
megadni a lomhulladék várha
tó mennyiségét, a 2 m3 feletti 
lomhulladék csak a díjköteles 
lomtalanítás díjának megfizetése 
mellett szállítható el. A ki nem 
használt lomtalanítási alkalom 
a következő évre nem vihető át. 

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebom-
ló díjmentes hulladékgyűjtés 
Sárvár családi házas ingatlana-
inál. A gyűjtés igénybevételéhez 
szükséges 60 literes előnyomott 
gyűjtőzsák társaságunk sárvári 
ügyfélszolgálatán 21 db/ház
tartás/év mennyiségben féléves 
bontásban vehető át, amennyiben 
az ingatlanhasználónak tarto
zása nem áll fenn. A kertvárosi 
városrészben már kihelyezett 
biokukák továbbra is használat
ban maradnak, aki biokukával 
rendelkezik díjmentes gyűjtőzsák 
igénybevételére nem jogosult.

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYE-
NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ 
T E RÜ L E T É N  E L É R H E TŐ 
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. 
FÁRADOZÁSUKAT NAGYON 
KÖSZÖNJÜK.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2017. november-december.
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Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.  

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

Elérhetőség:
Cégnév: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladék

gazdálkodási Nonprofit Kft.
Sárvári ügyfélszolgálatunk címe: Sárvár, Ikervári u. 23.
Nyitvatartás: KEDD: 7.0019.00, CSÜTÖRTÖK: 12.0016.00
Tel./fax: 0695/520172
Honlap: www.stkh.hu
Email: ugyfelszolgalat@stkh.hu
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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

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

 

6. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–Szom-

bathelyi Kézilabda Klub és 
Akadémia U21 30-25 (16-11).

Sárvárfürdő Kinizsi: Petróczi 
V. – Vajda V. (1), Jenőfi K. (1), 
Nardai V. (5), Farkas J. (3), Don
csecz D. (3), Kokas V. (8). 

Csere: Varga Á. (kapus), Soós 
R. (3), Cser D. (6), Földi A., 
Góman K., Horváth E. Edző: 
Rozmán Gergő

 A Sárvárfürdő villámrajtot 
véve, szigorú védekezéssel, gyors 
indításgólokkal a 10. percben 
már 8–2re vezetett. Ekkor a 
vendégek trénere 5 percen be
lül kétszer is időt kért, aminek 
hatására összekapták magukat 
a szombathelyi lányok. Az első 
harminc perc azonban így is ma
gabiztos Kinizsi előnnyel zárult. 
A játék képe, a második játék
részben sem változott, a lefújás 
előtt negyed órával, már kilenc 
góllal vezetett Rozmán Gergő 
gárdája. A végjátékra ugyan 
fáradni látszottak a hazaiak, ám 
így is magabiztosan győztek a 
szépszámú publikum örömére.

7. forduló
Körmend DMTE–Sárvárfür-

dő Kinizsi 23-29 (11-12)
Sárvárfürdő Kinizsi: Petróczi 

V. – Soós R. (1), Jenőfi K. (7), 
Nardai V. (5), Cser D. (3), Don
csecz D. (5), Kokas V. (6). 

Csere: Varga Á. (kapus), Vajda 
V., Farkas J. (2), Földi A., Góman 
K., Horváth D.

 A Sárvárfürdő Kinizsi ezúttal 
is magához ragadta a kezdemé
nyezést, és gyors indítás gólokkal 
hamar előnybe került. Az első 
játékrész derekán, négygólos 
vezetésünknél azonban váratlan 
hullámvölgy következett: kapko
dás, eladott labdák, pontatlan 
védekezés. A Körmend így a 
félidő végére nyílttá tudta tenni a 
küzdelmet. Szünet után a Sárvár 
3 percen belül csinált egy 4–0s 
szériát, amivel tulajdonképpen el 
is döntötte a mérkőzést. A Sárvár 
négy forduló óta őrzi veretlen
ségét: 3 győzelem, 1 döntetlen. 
A csapat legközelebb november 
12én, vasárnap 16:00tól játszik 
hazai pályán, ellenfele a Veszp
rém lesz.

NB II-es női kézilabda bajnokság

Újabb három mérkőzésen van 
túl a Sárvár FC focicsapata. 

Kovács László együttese ok
tóber 25én pótolta az 5. for
dulóból elmaradt, Vép elleni 
találkozót. A fiúk Venczel Zoltán 
duplájának és Takács Ádám egy 
góljának köszönhetően 3–1re 
nyertek idegenben, a mérkőzés 
krónikájához tartozik, hogy 
Bereczky Csaba játékvezető a 87. 
percben kiállította Horváth Dá
nielt. A lefújás után a mérkőzés 
ellenőre elismerte, túlzott volt a 
piros lap, a „spori” nem bírta el 
a hazai csapat és nézői nyomását. 

Október 29én Rábapatyon 
szerepeltek a zöldfehérek, ahol 
az ellenfél mellett nem akármi
lyen időjárási körülményekkel is 
szembe kellett nézniük. A kezdés 
előtt nagy esőzés és orkán erejű 
szél fogadta a játékosokat, még 
az is felmerült, hogy esetleg 
el kell halasztani a találkozót. 
Végül lejátszották, és milyen jól 

tették! 2–0s félidő után, kiüté
ses, 6–0s sárvári győzelem szü
letett. Takács Ádám klasszikus 
mesterhármast ért el, de Venczel 
Zoltán, Koronczai Roland és 
Horváth András is betalált. 

Az SFC legutóbb az élmezőny
höz tartozó Egyházasrádócot 
fogadta hazai pályán. Szombaton 
kisebb sérülés miatt hiányzott 
Rajos Gábor és Venczel Zoltán 
is a csapatból. Ennek ellenére 
jól kezdtek a vendéglátók, egy 
trükkös szabadrúgáskombi
náció után Pető Benjámin már 
a 11. percben megszerezte a 
vezetést, majd a fordulás után 
Takács Ádám – az 58. percben 
– bombagólt szerzett. Miután 
a dobogósok sem botlottak, így 
nem történt változás a tabellán: 
36 ponttal továbbra is első a Sár
vár, 29 ponttal második a Cell
dömölk, 24 egységgel harmadik 
a Jánosháza. Folytatás november 
11én, szombaton délután 13:30
tól Kőszegen.

Három meccsen tizenegy 
gólt rúgott a Sárvár
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Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

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

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

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

www.ekszerszalon.com
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%

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

Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

34. éve az Önök szolgálatában
Bennünket a név kötelez!

MÁRTON-NAPI LIBAÉTELEK A VÁRKAPU VENDÉGLŐBEN!
November 11-től, szombattól

próbálja ki Márton-napi libából és libával készült ételeinket, 
melyeket ÚJBORKÓSTOLÓVAL koronázunk meg!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

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

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

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!


