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

30. évfolyam
22. szám
2017. november 24.

SÁRVÁRI HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Zenében forrtak eggyé a gyermeki szívek

Érkezik a Mikulás!

A Mikulás idén december 2-án
érkezik a Posta térre, az ünnepség
15 órakor kezdődik, a Mikulás
várhatóan 16.20-kor jön meg a
térre. Fellépnek a művészeti iskola
növendékei, a Zabszalma együttes, majd a Crazy Legs Dance táncosai. Minden gyermek ajándékot
kap és hintózhat is!

Sárvári Advent
2017

Nagy Péterné tanárnő, főszervező köszöntötte a gyermekek kórusát

Közös énekléssel ünnepelték
Sárváron Kodály Zoltán születésének 135., halálának 50. évfordulóját. A Kodály-ünnepen
csaknem valamennyi sárvári
nevelési és oktatási intézmény
közreműködött, 500 gyermek
gyűlt össze a Szent László Plébániatemplomban.
Ördög Tibor, a Szent László Katolikus Általános Iskola
igazgatója ünnepi beszédében

hangsúlyozta, az intézmény
a közös éneklés megszervezésével méltóképpen szerette
volna búcsúztatni a jubileumi
Kodály-emlékévet. Az intézményvezető mellett Kondora
István polgármester és Orbán
István kanonok is köszöntötte
a megjelenteket.
Az ünnepségen a bölcsődés
kisgyermekektől kezdve a középiskolás fiatalokig, minden
generáció képviseltette magát.

Keressük az Év emberét!

A Sárvári Média Nonprofit Kft. idén is meghirdeti az ÉV SÁRVÁRI EMBERE 2017 szavazást, ahol 3 kategóriában adhatják
le voksaikat. Keressük az Év emberét, az Év közösségét és az Év
ígéretét. A legtöbb szavazatot kapott jelölt nyeri el a kategória díját,
az átadóra Óévbúcsúztató műsorunkban kerül sor. Szavazni lehet
a november 24-i és a december 8-i újságokból kivágott szavazólapokon, melyet a Sárvári Televízió bejáratánál (Sárvár, Móricz Zs.
u. 4.) elhelyezett postaládába várunk 2017. december 13-án éjfélig!
Szavazólap a 7. oldalon

A közös éneklés során Kodály
Zoltán legismertebb dallamai
csendültek fel, melyeket stafétaszerűen adtak át egymásnak
a korosztályok.
A Kodály-ünnep egy szimbolikus eseménnyel zárult.
Miközben felhangzott az „A
csitári hegyek alatt” című
népdal második versszaka, a
Kossuth téren galambok röppentek fel.
Czupor Szilvia

Az idén rendhagyó módon egy
héttel advent előtt, november
25-én 16 órakor megnyitja már
kapuit a sárvári adventi vásár,
hogy elegendő ideje legyen a
sárváriaknak és a vendégeknek is
körülnézni, vásárolni a forgatagban. A tavalyi évhez hasonlóan
vasárnaponként ünnepi műsor
is lesz gyertyagyújtással, de a
december sztárfellépőkben és
karácsonyi koncertekben is bővelkedik majd.
Részletes program a 11. oldalon

Tartalomból:

Nemzeti Pedagógus Kar .......... 3.
Kiállítások a várban ................. 5.
Reformáció 500 ........................ 9.
Sport .................................. 14-15.

Etikai díjat kapott a Sárvári Gyógyfürdő

Az Üzleti Etikai Díj 2000 óta, immár 18. éve kiemelkedő
szerepet tölt be az üzleti életben tisztességesen, felelősen működő cégek elismerésében. Az idei megmérettetésen újabb 10
magyarországi bejegyzésű céggel bővült a kör, köztük a Sárvári
Gyógyfürdő Kft.-vel. A díjat László Ervin professzor, a Budapest
Klub Alapítvány elnöke és Demcsák Mária, a Piac & Profit üzleti
magazin alapító főszerkesztője azzal a szándékkal hozta létre,
hogy minden évben a magyar társadalom figyelmének középpontjába kerüljenek az etikus hazai vállalkozások.
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Szépkorú köszöntése

Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte
95. születésnapja alkalmából november 10-én Pörge Józsefnét otthonában,
családtagjai körében. Az ünnepelt Molnár Erzsébet néven, Ikerváron született
1922. október 31-én

Könyvvásár

a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
2017. december 4–6-ig (hétfőtől szerdáig)
az állományából kivont könyvekből
kedvezményes vásárt tart
a könyvtár nyitvatartási idejében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Válaszd a
9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3. • OM azonosító: 203063 • Telefon 94/887-700
szakképzé
st!

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Szombathelyi SzolgáltatáSi SzC
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

Szombathelyi SzolgáltatáSi SzC
Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi ágazatok: közgazdaság, ügyvitel, informatika

Szakgimnáziumi ágazatok: szociális, informatika
Szakközépiskola: szociális gondozó és ápoló; számítógép-szerelő, karbantartó

Szombathelyi SzolgáltatáSi SzC
Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Szombathelyi SzolgáltatáSi SzC
Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.
Telefon: 06 94 512 930 - Web: http://www.hbsz.sulinet.hu/

9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
Telefon: 06 94 312 375 – Web: http://www.keri-szhely.sulinet.hu/
Szakgimnáziumi ágazatok: turisztika, kereskedelem; vendéglátóipar
Szakközépiskola: szakács; pincér, cukrász, eladó

Szombathelyi SzolgáltatáSi SzC
Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Címe: 9700 Szombathely, Simon István utca 2-4.
Telefon: 06 94 314 351- Web: http://www.oladi.sulinet.hu
Szakgimnáziumi ágazatok: egészségügy, szépészet, könnyűipar, szociális
Szakközépiskola: női szabó, szociális gondozó és ápoló

9800 Vasvár, Járdányi professzor utca 13.
Telefon: 06 94 573 142 - Web: http://www.bbap-vasvar.sulinet.hu

Címe: 9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 2/A
Telefon: 06 95 320 415 - Web: http://www.barabas-sarvar.hu/

Szakgimnáziumi ágazatok: villamosipar és elektronika, informatika,
kereskedelem; közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Szakközépiskola: villanyszerelő, gépi forgácsoló, eladó

Szombathelyi SzolgáltatáSi SzC
Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi,
Vendéglátói Szakképző Iskolája

Címe: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 2.
Telefon: 95/320-115 - Web: http://www.sarvaritinodi.hu
Gimnáziumi osztályok
Szakgimnáziumi ágazatok: turisztika; vendéglátóipar
Szakközépiskola (Bük): cukrász, pincér, szakács

bővebb információ: www.szoszszc.hu

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Példaértékűen kezeli a város az intézményeit
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Kétnapos látogatást tett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöksége Sárváron
Kivételesen jó helyzetben vannak a város oktatási intézményei, mert jó az együttműködés
a tankerülettel és az önkormányzat is magáénak érzi a
fiatalok nevelését. Ez derült
ki a Nemzeti Pedagógus Kar
elnökségének kétnapos sárvári
látogatása során.

kell biztossá tenni a diákokban.
A komolyabb változásokat hozó
javaslatok az év végére készülhetnek el. A másik fő téma a

közalkalmazottként foglalkoztatottakat tömörítő köztestület
elnöke, Horváth Péter, aki a győri
Révai gimnázium igazgatója.

magáénak továbbra is az intézményeit, hisz az ott élők veszik
igénybe a szolgáltatásaikat. A
városban több intézményvezetővel beszéltem, akik mind azt
emelték ki, hogy nagyon jó az
együttműködés a város vezetőivel és a tankerülettel is – szólt
tapasztalatairól Horváth Péter, a
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
A sárvári tankerület által szervezett találkozókra meghívást
kaptak az egyházi iskolák, az
óvodák és a középfokú oktatási intézmények is. – Amikor
meginvitáltam a Pedagógus Kar
irányítóit, akkor azt mondtam,
hogy ezek a találkozások alkalmasak arra, hogy első kézből első
kézbe adhassanak információt
– mondta a látogatást létrehozó
Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója.
A sárvári vizit tapasztalatairól az érintettek úgy számoltak
be, hogy érdemes a Pedagógus
Karral folyamatos párbeszédet
folytatni, mert hiteles szakmai
képviseletet tudnak adni minden
oktatási közösség számára.

A Sárvári Tankerületi Központ
meghívására érkezett a pedagógus
köztestület vezetősége a vasi településre, hogy megismerkedjen az
itt folyó munkával. Az elnökség
kihelyezett ülése után intézményvezetői értekezletet tartottak a tankerület területén működő iskolák,
óvodák vezetőinek a részvételével. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Rozmán László, a Sárvári
A Horváth Péter elnök vezette Tankerületi Központ igazgatója és Kondora István, Sárvár polgármestere
küldöttség találkozott Kondora megbeszélésükön
István polgármesterrel, majd ellátogattak a Vármelléki Óvodába pedagógus életpálya volt, mert
– Irigylésre méltó helyzetben
és a Nádasdy iskolába is.
nemcsak anyagi, hanem erkölcsi vannak a sárvári oktatási intézA sárvári művészeti iskola kérdés is, hogy kik fogják oktatni mények, mert példaértékű az,
nagytermében tartott oktatási a jövő nemzedékeit.
ahogy a város az intézményeket
fórum egyik legfontosabb témája
– Próbálunk olyan véleményt kezeli. Úgy, hogy a városnak már
az új alaptanterv keretrendszere mondani az ágazat irányítóinak, nincs intézményműködtetési felvolt. Ez határozza majd meg, mi- hogy azok a körülmények, ame- adata. Nagyon jó volna, hogyha
lyen tananyagtartalmat és -mód- lyekben minden nap dolgozniuk sokkal több település érezné
szert kell használni ahhoz, hogy kell a pedagógusoknak, azok foa gyerekek minél eredményeseb- lyamatosan javuljanak – mondta
Fogadóóra
ben tanulhassanak. Az alsóbb az állami és önkormányzati fennKondora István polgármester 2017. december 12-én, kedden
osztályokban az alapkészségeket, tartású köznevelési intézmények10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
az írás-olvasást és a számolást ben pedagógus munkakörben
Hivatal 202. számú irodájában.

Elkezdődött a gondozási központ felújítása
A bontási munkálatok zajlanak
a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ épületén.
Pályázati forrás felhasználásával kezdődött el az intézmény
felújítása, amely várhatóan egy
évet fog igénybe venni.
Sárvár Város Önkormányzata
a Település- és Területfejlesztési
Operatív Program keretében
nyert 150 millió forintot a
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ korszerűsítésére, amelyet az önkormányzat
további 148 millió forinttal
egészít ki, így közel 300 millió
forintos beruházás valósulhat
meg. A munkaterület átadása
után elkezdődtek a bontási
munkálatok.

– Az új épült magasabb színvonalon szolgálja majd a Sárvári
Gondozási és Gyermekjóléti

A gondozási központ tervezett épületének alapterülete, a
földszintet és az emelet-ráépí-

A gondozási központ látványterve

Központ által ellátott feladatokat,
a felújítással egy régi ígéretünket
váltjuk valóra – hangsúlyozta
Kondora István polgármester,
aki kiemelte, hogy a tervek szerint jövő őszre átadásra kerül a
központ.

tést is figyelembe véve mintegy
500 négyzetméter lesz. Meg-

valósul a nyílászárók cseréje, a
külső falak 15 cm-es és a padlásfödém 20 cm-es hőszigetelése
és a fűtés korszerűsítése is. A
gondozási központ korszerűsítésével párhuzamosan több
önkormányzati beruházás is
zajlik a városban.
Kondora István polgármester
végezetül elmondta, hogy a több
egymás mellett futó projekt
fokozott figyelmet igényel nemcsak tőle, de a hivatal dolgozóitól
is, a lakosságtól pedig sok-sok
türelmet.
-fr-

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Pályzati felhívás

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár, igazgatói
álláshelyének közalkalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére

pRoFESSzionáliS FogáSzat
200m2-En 3 REnDElő
panoRáMaRÖntgEn KÉSzÍtÉSE
MagaS nEMzEtKÖzi EllátáSt
BiztoSÍtó FogoRVoSoK
5 ÉV gaRancia a KEzElÉSEKRE
RÉSzlEtFizEtÉSi lEhEtőSÉg

dr. Somogyi Dániel
Vezető fogorvos

dr. Soós Dorottya - Fogorvos

Karácsonyi aKció

pÁrOS fOGfEhéríTő
ajánlat 2 fő részére:
nagyhatású fogfehérítő
zselé érzékenység
csökkentő anyaggal!
90 000 Ft helyett

50 000 Ft

dr. Simon Eszter - Fogorvos
dr. Birtalan Róbert - Fogorvos
dr. Szőcs Karolina Virág
Fogszakorvos, fogszabályzó fogorvos

dr. Remport Boglárka
Fogszakorvos, fogszabályzó fogorvos
Időpontok újra foglalhatóak
INGYENES KONZULTÁCIÓVAL!

H-9600 Sárvár, Batthyány u. 41.
H-9600 Sárvár, Várkerület 33.
Tel.: 0036/95-326-150 | info@thermaldent.hu

THermaldenT.Hu

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama, a foglalkoztatás jellege:
Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Teljes munkaidő
Közalkalmazotti jogviszony létesítése
esetén a betöltendő munkakör az egyes
kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és
egyéb feltételekről szóló 2/1993.(I.30.)
MKM rendelet alapján kerül meghatározásra
A vezetői megbízás megnevezése,
szintje:
Igazgató – magasabb vezető
A vezetői megbízás időtartama,
kezdő időpontja, megszűnésének
időpontja:
5 év, 2018. március 1 – 2023. február 28.
Munkavégzés helye:
9600 Sárvár Várkerület 1. – Nádas
dy-vár
A munkakörbe tartozó, illetve a
magasabb vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
• Az önálló költségvetési szervként
működő intézmény vezetése
• Az Alapító Okiratban foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon
történő ellátása, különös tekintettel az
intézmény kiemelt turisztikai, idegenforgalmi jelentőségére a város életében
• Felelős költségvetési gazdálkodás
a Városgazdálkodás Sárvárral együttműködve.
• Az intézmény pénzügyi és gazdasági folyamatainak irányítása.
• A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított hatáskörébe utalt
munkáltatói jogok gyakorlása.
Munkabér és juttatások:
Az illetmény megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései,
valamint e törvény végrehajtásáról a
közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére kiadott 150/1992.
(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• szakirányú egyetemi végzettség és
szakképzettség /A 150/1992.(XI.20.)
Kormányrendelet 6/A.§ (1) vagy 6/B.§
(1) vagy 6/E.§ (1) bekezdése szerint/
• idegennyelv-ismeret
• a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább ötéves szakmai gyakorlat
• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység végzése
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet
6/G.§ (2) bekezdése szerinti tanfolyam
elvégzéséről szóló igazolás megléte.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások, nyilatkozatok:
• részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

• legalább államilag elismert komplex
típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a
szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről
szóló igazolás
• szakmai gyakorlat igazolására alkalmas dokumentum
• intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program
• 90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen
előélet mellett tanúsítja, hogy nem áll
a muzeális intézményben, nyilvános
könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat
nyilvános, vagy zárt ülésen történő
bizottsági és testületi tárgyalását kéri.
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
2018. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet
honlapján (www.kozigallas.gov.hu)
történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye
és módja:
A pályázatot egy eredeti példányban
Sárvár város Polgármesterének (Kondora István Sárvár város Polgármestere
9600 Sárvár, Várkerület 2.) címezve, zárt
borítékban kell benyújtani, a borítékon
kérjük feltüntetni „Nádasdy Ferenc Múzeum, Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatói pályázat”
A pályázatok elbírálásának módja,
rendje:
A pályázók a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A.§ (6) bekezdése és a
150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet
7.§ (6) bekezdése szerinti bizottság
hallgatja meg, a megbízásról Sárvár
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt. A Képviselő-testület
döntéséhez előzetesen az Emberi
Erőforrások Miniszterének véleményét
kikéri.
A pályázatok elbírálásának határideje:
Legkésőbb 2018. január 31.
A pályázati kiírás közzétételi helye,
ideje:
A pályázati felhívás a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.
kozigallas.gov.hu), a www.sarvarvaros.hu honlapon, valamint a Sárvári
Hírlapban kerül közzétételre
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilváníthassa. A pályázat beadásával
a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára
nézve kötelezőnek elfogad.
A pályázattal kapcsolatos további
információ:
Kondora István polgármestertől
kérhető a 95/323-555-ös telefonszámon,
vagy a kondora.istvan@sarvar.hu
e-mail címen.

facebook.com/sarvari.televizio
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Sárvári kötődésű művészek közös tárlata
Bartek Péter Pál festőművész
és Szarka Fedor Guido grafikusművész közös tárlata nyílt
meg november 4-én a Galeria
Arcisban. A sárvári kötődésű
művészek kiállítását nagy érdeklődéssel fogadta a műkedvelő sárvári közönség.
A tárlaton Kondor János, a
művelődési központ igazgatója
köszöntötte a művészeket és
az érdeklődőket. Beszédében
rámutatott, mindig nagy öröm,
ha sárváriakat fogadhatnak a
Galeria Arcisban. Kiemelte,
hogy 2018-ban nemcsak a város
ünnepel jubileumot, hanem a
galéria is, hiszen 40 éves lesz
a tárlatok állandó helyszínéül
szolgáló kiállítóterem. Kondor
János bejelentette, hogy ez alkalomból jövőre egy nagyszabású
kiállítást terveznek, melyen
sárvári, illetve Sárvárról elszármazott művészek alkotásait
sorakoztatják fel.
Bartek Péter Pál festőművész
és Szarka Fedor Guido grafikusművész közös tárlatát maguk az

alkotók nyitották meg, egymás
művészetét bemutatva.
Bartek Péter Pál barátja és
alkotótársa munkásságáról úgy
fogalmazott: a szürrealitás, az al-

fontos nekem. Csak így tudok
festeni, hogyha kötődésem van
a megalkotott műhöz, magához
a portréhoz – vallotta a festőművész. A tárlaton kiállított csalá-

Szarka Fedor Guido és Bartek Péter Pál művészek a Galeria Arcisban

kotás öröme és az alázat jellemzi
leginkább. A festőművész saját
alkotásairól elmondta, a sárvári
tárlaton elsősorban a személyesség képeit szerette volna megmutatni a helyi közönségnek.
– A személyesség, főleg ebben
a térben, itt Sárváron, rendkívül

di portrék vegyes technikával
készültek: olaj és akril képek,
kerámia festmények, ikonszerű
ábrázolások és grafikai megoldások egyaránt megjelennek.
A személyesség fontosságára
utalt Szarka Fedor Guido is, amikor Bartek Péter Pál alkotásait
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bemutatta a nagyközönségnek.
A grafikusművész úgy fogalmazott, a kiállítással a gyönyörködtetés volt a céljuk.
Szarka Fedor Guido az elmúlt
évek munkáiból több sorozatot
is elhozott Sárvárra. A vízbázisú
festékekkel készült grafikái mellett, számítógépes grafikákat és
objekteket is választott. Kiállításának egyik legérdekesebb kísérlete pedig egy portrésorozat, az
ún. Symmetriconok. Az alkotó a
vizuális kísérlet során arcképeket
tükrözött, majd az így létrejött
szimmetrikus portrékat organikus növényi mintázattal látta el.
A két művész kiállítása december 2-án 15 órakor egy
finisszázzsal zárul, ahol egy
beszélgetés keretében a közönség
betekintést nyerhet a képek mögött rejlő mélyebb gondolatokba.
A záróeseményen közreműködnek Boda Csaba, Boda László
és Mészáros Szabolcs. A tárlat
december 5-ig látogatható a
Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében.
Czupor Szilvia

Sejtelmes tükröződések és áttűnések Kereszty Gábor fotóin
A víz tükrében létrejövő világokat és a képben átforduló
arcok kontrasztjait mutatja
dr. Kereszty Gábor sárvári
fotográfus Jelen állapot című
kiállítása, mely a Nádasdy-vár
Folyosó Galériájában nyílt
meg, és december 3-ig látogatható.
A megjelenteket és a kiállító
fotográfust Kondor János, a
művelődési központ igazgatója
azzal köszöntötte, hogy ha nem
festő, hanem fotós lenne, akkor úgy szeretne fényképezni,
ahogy Kereszty Gábor teszi, hisz
mindketten hasonló módon
szemlélik a világot.
A képeken látható és láthatatlan rétegek is feltárulhatnak.
A felületes szemlélő elsiklik
a néha csak sejtelmes tükröződéseken és áttűnéseken. A
képeket a pontos megfigyelés
és az egyszerűség jellemzi. Ezt a
képességet Kereszty Gábor még
az analóg fotós világból hozta

magával. Azzal az emberséggel
együtt, amit nem a lefotózott

ide Sárvárra. Azonban erre a
kiállításra is elhozott valamit

A Nádasdy-vár Folyosó Galériájában dr. Kereszty Gábor, Kondor János és
Benkő Sándor

kép, hanem az alkotója hordoz
eleve a szívében.
Benkő Sándor tárlatnyitójában úgy fogalmazott, hogy innét
nézve Kereszty Gábornak egy
életrajzi adata nem stimmel.
Hisz a fővárosban született és
csak később költözött vidékre,

Pestről: egy templombelsőben
készült képet. Amiről most
derült ki, hogy a fotós abba a

templomba tért vissza, ahol a
nagyapja orgonán játszott. A
Sárvári Fotóklub elnöke úgy fogalmazott, Kereszty képeinek fő
témakörei az ember gesztusai, a
tükröződések és Itália.
Dr. Kereszty Gábor Nádasdy-vár béli tárlatát egy aktív
alkotói időszak előzte meg,
amelyből az elmúlt időszakban
már több kiállítás is született.
A digitális fotózás viszonylag
egyszerűbb utómunkálatai is
segítették a tárlatok létrejöttét. Azonban a kép alkotójában meglévő emberségnek
mindig ott kell lennie a fotó
születésénél, tekintsen akármilyen gép objektívjébe –
mondta a kiállított képek
alkotója, akinek munkái a
sarvarikum.hu közösségi oldalon is megjelennek.
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Kalandtúra a Nádasdy-vár kazamatáiban
Kincsek, élmények, kalandok
várták a Nádasdy-várba látogatókat októberben. A Nádasdy
Ferenc Múzeum várbejáró felfedezőtúrára invitálta a modern
kor kalandorait a Múzeumok
Őszi Fesztiválja alkalmából.

A kincskereső, múzeumi
felfedezőtúrát Urbán Ernő
regénye, valamint a Sárváron
forgatott Kazamaták titka című
film ihlette. A várbejáró alkalmával a sárvári fotógyűjtemény
dokumentumai, valamint az

múzeumigazgató avatta be a
megjelenteket.
A vár korabeli állapotának
rekonstrukciója a hiányos dokumentációk miatt azonban
korántsem egyszerű, ámde annál
is izgalmasabb kihívás. Takács
Zoltán Bálint elmondta, elképzelhető, hogy éppen egy ilyen
vezetés során jönnek olyan ötletek, amelyek megoldást adnak a
nyitott kérdésekre. Talán sokkal

www.sarvarvaros.hu

egyszerűbbet, mint egyébként
gondolnánk.
A múzeum rendezvénye nagy
népszerűségnek örvendett, több
mint 60-an vettek részt a kalandtúrán. A program során a látogatók
megismerhették a kincseket, elza
rándokoltak a vár titkos szegleteihez, majd a kazamaták mélyén zeneszó, filmes vetítés és vendéglátás
fogadta az érdeklődőket.
Czupor Szilvia

2017. NOVEMBER 25.

18 ÓRA

A Kazamaták titka – várbejáró
a titok nyomában elnevezésű rendezvény során a látogatók élvezetes, rendhagyó formában ismerkedhettek meg a Nádasdy-vár 50
évvel ezelőtti kinézetével.

1971-es film forgatása során
készült képkockák nyomán
próbálták felfedezni, hogyan
nézett ki 1978-as felújítása
előtt a Nádasdy-vár. A rejtelmekbe Takács Zoltán Bálint

Fül-orr-gégészet
Audiológia
Dr. Vajda Judit
főorvos

• Fül-orr-gége
szakrendelés
• Hallásvizsgálat,
hallókészülékek,
próbahordás
• Uszodai és zajvédő
illesztékek.

KÖNYVBEMUTATÓ A MÚZEUMBAN
OKVÁTH ANNA
SZONÁTA GORDONKÁRA
ÉS KÁVÉDARÁLÓRA

M OLYTALANÍTÓ I RODALMI K IMOZDULÓ
nadasdymuzeum.hu

Sárvár,
Berzsenyi
utcában
Sárvár, Hunyadi
utcában
belvárosi,
zöldövezeti
sorházak
5+8 lakásos
II.társasházban
ütemének kivitelezése és
értékesítése
elkezdődött.
a lakások
és az
2
Aüzletek
64 és 82 m
-es
értékesítése
lakások
vásárlásához
elkezdődött!
CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Szilveszter Toszkanában
Szombathely Uránia udvar,
Uránia Üzletház I. em.

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

2017. december 30–2018. január 2.

Eng. szám: U-000545

A várbejáró alkalmával próbálták felfedezni, hogyan nézet ki 1978-as felújítása előtt a Nádasdy-vár (Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)

Bájos toszkán falvak,
nyüzsgő nagyvárosok,
hamisítatlan olasz hangulat!
Autóusszal, 3*-os
szállodában,
magyar idegenvezetővel
65.900 Ft/fő

Félpanzió kötelező szilveszteri gálavacsorával és élőzenével
MOST CSAK 29.900 Ft/fő
További ajánlataink a világ minden tájára a www.aquasarvar.hu honlapon találhatóak!

facebook.com/sarvari.televizio
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A Sárvári Média Nonprofit
Kft. idén is megrendezi az
ÉV SÁRVÁRI EMBERE 2017
szavazást, ahol 3 kategóriában
adhatják le voksaikat. A legtöbb szavazatot kapott jelölt
nyeri el a kategória díját, az
átadóra Óévbúcsúztató műsorunkban kerül sor.

✃

Szavazni lehet az újságból
kivágott szavazólapon, melyet
a Sárvári Televízió bejáratánál (Sárvár, Móricz Zs. u.
4.) elhelyezett postaládába
várunk 2017. december 13án éjfélig!
Minden kategóriában csak
egy személyre lehet szavazni,
a név és cím feltüntetésével,
a jelölt neve előtti négyzet
bejelölésével. Fénymásolt
szavazólapot nem fogadunk
el. Egy személy csak egy szavazólapon szavazhat.
A szavazáson résztvevők
között értékes nyereményeket sorsolunk ki!

Az Év Sárvári Embere 2017 díj jelöltjei:
1. Benkő Sándor, Magyar Sajtó Nagydíjas fotóriporter, aki több évtizede tevékenykedik Sárvár város közösségi-kulturális
életében, örökíti meg a város eseményeit fényképészeti eszközökkel.
2. Kovács Éva, a Sárvári Vonósok művészeti vezetője, aki öt évvel ezelőtt, Sárvárra kerülésekor alakította meg együttesét,
és ezzel újjáélesztette a vonószenekari hagyományokat városunkban.
3. Wimmer Roland ezüstmisés plébános, aki 25 éves papi szolgálata alatt egy olyan erős lelki közösséget hozott létre
a Szent Miklós Plébánián, amely büszke hitére és annak megélésére.

✃

A szavazó neve: ............................................................ Címe: .........................................................................

Az Év Sárvári Közössége 2017 díj jelöltjei:
1. Sárvár Városi Mazsorett Együttes – A közösség idén ünnepli 25 éves fennállását.
2. Sárvári Kinizsi Kék Golyó NB II-es Tekecsapat – A 2016/17-es szezonban ezüstérmesek lettek.
3. Sárvári Nyugdíjas Egyesület – A közösség idén ünnepli 25 éves fennállását.
Az Év Sárvári Ígérete 2017 díj jelöltjei:
1. Binder Natália, a Tinódi gimnázium 12. B osztályának jeles tanulója, aki a biológia tantárgyhoz kapcsolódó versenyeken
megyei dobogós helyezéseket ért el. Taekwondo országos bajnokságon arany- és ezüstérmet is nyert.
2. Gulyás Ferenc, a Nádasdy iskola 8. osztályának kitűnő tanulója, aki tanulmányi és KRESZ versenyek eredményes
résztvevője. Országos karate versenyeken több dobogós helyezéssel is büszkélkedhet.
3. Hajdu Sarolta, a Gárdonyi iskola 8. osztályos tanulója, akinek magatartása és tanulmányi munkája példamutató, kitűnő.
Természettudományi és biológia versenyek megyei helyezettje.
4. Horváth Máté Mór, a Szent László iskola 8. b osztályának kitűnő tanulója, aki a matematika versenyek aktív és sikeres
résztvevője. Fontos számára a lelkiség, kiemelkedő hitéletet él.
5. Márkus Kristóf, a Barabás szakközépiskola 13. B osztályos tanuló, aki elsősorban az iskolát bemutató videók, a
képzések népszerűsítése, a robotok építése és programozása területén nyújtott kiemelkedőt.

SÁRVÁRI HÍRLAP

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
GÉPI FORGÁCSOLÓ

Feladat:
– Forgácsoló gépek beállítása
– Szerszámélezés
– Hibaelhárítás
Elvárások:
– Szakirányú végzettség
– Önálló munkavégzés
– Min. 2 év szakmai tapasztalat előnyt jelent
– Targoncavezetői engedély előnyt jelent

ANYAGMOZGATÓ

Feladatok:
– Gyártáshoz szükséges alapanyagok mozgatása
– Gyártásközi anyagok mozgatása
– Kapcsolattartás a raktárral
Elvárások:
– Emelő-gépkezelői végzettség (OKJ)
– Érvényes targonca jogosítvány
– Önálló munkavégzés
– Precizitás
– Jó kommunikációs képesség
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
E-mail: karrier@liss.hu vagy georgina.kondor@liss.hu

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)

✃

✃

SZAVAZZON IDÉN IS AZ ÉV EMBERÉRE!
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A Szent László

Szent László
Plébánia

● Mint minden hónap 25-én, így
szombat reggel 7 órakor is imádkozunk
templomunk Prágai Kis Jézus szobránál
boldogabb családokért.
● Ugyancsak november 25-én, Rábasömjén Szent Márk templomának kapuja
11–17 óra között nyitva lesz: szentségimádás. „Eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)
„Leborultak és hódoltak előtte.” (Mt 2,11)
● Felnőtt fiatalok számára katekumenátus (gyónás, áldozás, bérmálás) és
házasság-előkészítő beszélgetés kezdődik
december 2-án, szombaton 9.00-kor a
plébánián.
● Az új egyházi (liturgikus) év kezdetén így szólít meg Jézus: „Legyetek éberek,
mert nem tudjátok, mikor érkezik meg
Uratok: este vagy kakasszóra. Virrasszatok!” (Mk 13,35)
● Advent vasárnapjainak előestéjén
(szombatonként) 18.00-kor ünnepélyes
gyertyagyújtásra hívunk a nagytemplomba. (Első alkalom: december 2-a estéjén.)
● Adventi hétköznapokon hajnali 6,
illetve 18 órakor szentmisék, isteni olvasmányok és gyónási lehetőség. Bérmálásra
készülők: „hajnali őrszemek”!
● Adventi lelkigyakorlat – a Szeplőtelen Szűzanya főünnepéhez kapcsolódóan – december 7–8-án, csütörtökön
18 órakor (előtte gyóntatás), pénteken
hajnali 6 órakor gyóntatás és prédikáció,

8 órától gyóntatás, a 10 órakor befejező
szentmise és közös szentáldozás. Vezeti
Páli Zoltán csesztregi plébános. Az állami
iskolák 3. és 8. osztályosait a pénteki 18
órai szentmisére, illetve 10-én, advent 2.
vasárnapjának miséire hívjuk és elvárjuk:
csodásérem-átadás. (A katolikus iskola
diákjai az iskola szervezésében végzik el
szentgyónásukat.)

Szent Miklós
Plébánia

Szent Miklós Plé

● November 25-én, szombaton délelőtt 9.30 órakor elkezdődik a bérmálkozók felkészülése a plébánia közösségi
termében.
● November 25-én és december 9-én,
szombat délelőttönként kéthetes gyakorisággal kézműves foglalkozást tartunk óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára
felügyelettel a plébánia közösségi termében
délelőtt 10.30 óra és 12 óra között.
● A következő gitáros szentmisék
november 25-én és december 9-én, szombaton este 18 órakor kezdődnek.
● December 3-án, Advent 1. vasárnapjával elkezdődik az új egyházi év.
● Adventben minden szombaton este
18 órakor a vasárnap előesti szentmisében ünnepélyes adventi gyertyagyújtást
tartunk. (December 2-9-16-23.)
● December 4-től advent minden
hétköznapján hétfőtől péntekig reggel
6 órakor hajnali misét éneklünk a Sári
templomban. Az ének szavával buzdítom

www.sarvarvaros.hu
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a Híveket: „Ébredj ember mély álmodból!” Minden hétköznap a hajnali mise
előtt reggel 5.15-től 5.45-ig lesz gyónási
lehetőség. Éljünk vele!
● Szerdánként este 18.45 órakor
felnőttek számára katekézist tartok a
Plébánia közösségi termében. Szeretettel
várom az érdeklődőket!
● Lelkiekben gazdag adventi készületet
kívánok a Sárváron élő Testvéreknek!
● Ebben a készületi időben tudatosítsuk, hogy a templom a hit kapuja. Jó
lenne, ha mindenki hazatalálhatna a lelki
otthonba. Ezért imádkozunk a hajnali
szentmiséken.
● A Sárváriak szerető figyelmébe ajánlom a plébánia internetes honlapját, ahol a
plébániai közösség életéről és a templomi
liturgikus programokról tájékozódhatnak.
www.sarvarsari.hu
● Mária Rádió Sárváron FM.95.2
frekvencián hallgatható.

Evangélikus
Egyházközség

A SÁRVÁRI EVANGÉ

● Szupplikáció: November 26-án, a
vasárnapi istentiszteleteinken Tóth Kornél
szelestei lakos, III. évfolyamos teológiai
hallgató, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem küldötte fogja végezni az igehirdetési szolgálatokat.
● Konfirmáció: November 26-án,
vasárnap 17 órakor lesz az első tánciskolai
foglalkozás a konfirmandusainknak. A
felkészítést Novák Tamás táncpedagógus

fogja vezetni. Az evangélikus farsangi bál
tervezett időpontja: 2017. január 27.
● Férfiegylet: November 28-án, kedden, 17 órától az adventi bibliaórát
követően tartja havi gyűlését Sárváron a
férfiegylet.
● Adventi bibliaórai sorozat alkalmai:
A várakozás titka és körülményei
1. november 28-án 17 órakor Sárváron;
2. december 5-én 17 órakor Rábapa
tyon;
3. december 12-én 17 órakor Sárváron;
4. december 19-én 17 órakor Rábapatyon.
● Egyháztörténeti kiállítás: December
7-ig látogatható Szombathelyen a Vas
Megyei Levéltárban: Ágostai és Helvét
reformáció története Vas Vármegyében
című kiállítás.
● Adventi hangverseny: Előzetesen
hirdetjük, hogy december 10-én, vasárnap
délelőtt 9:30 órától Sárváron zenés-énekes
istentiszteletet tartunk a Kortárs Keresztyén Kórus szolgálatával.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● A közös éneklésre vágyókat szerdánként este fél hat órára várjuk a dalárda
próbáira.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Lezárult a Reformáció 500 emlékév
Sárváron is lezárult a Reformáció 500 emlékév ünnepi
eseménysorozata. A reformáció napjához, október 31-éhez
kapcsolódóan városunkban a
református és az evangélikus
gyülekezeteknél is jelentős
események zajlottak. A hívek
arra emlékeznek, hogy 1517ben ezen a napon függesztette
ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára 95
hittételét.

Október 29-én, vasárnap a
vasi és zalai egyházközösségeket
összefogó Őrségi Református
Egyházmegye tartott a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Reformáció 500 emlékév kiemelt
helyszínén. Az apostoli köszöntést Szentgyörgyi László sárvári
református lelkész monda el, az
istentiszteleten közreműködött
az egyházmegyei gyülekezeti
kórus és Gróf István, a sárvári
gyülekezet kántora.
Az ünnepi istentiszteleten igét
hirdető Farkas Gergely, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki titkára elmondta,
hogy ezen a napon együtt keresik
a választ arra a kérdésre: mi lehet
a reformáció mára nézve fontos
és érvényes üzenete. – A reformáció 500. évfordulója kapcsán
sokat hallunk most erről, mégis
jelentős feladat, hogy kisebb

lomokban, így a sárváriban is.
Ezek felirata egy ige: „Jézus
Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”.
Az ünnepnapon, október 31én a sárvári evangélikus templomból közvetített a Kossuth Rádió ünnepi istentiszteletet. Nagy
László, az MTVA evangélikus
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Minisztérium és a Reformáció
Emlékbizottság ajándékozott
ide.
– Ha tudnám is, hogy holnap
elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát – szól Luther
híres mondása. Fát a jövő számára ültet az ember, még akkor
is, ha az sokszor bizonytalannak

A sárvári protestáns egyházközségek képviselői és az önkormányzat nevében,
Máhr Tivadar alpolgármester megkoszorúzta a Hild téren nemrég felállított
Sylvester János szobrot

Az ünnepi istentiszteleten Farkas Gergely, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki titkára hirdetett igét

ünnepi istentiszteletet a Park Inn
Hotel Festa termében. A konferenciaterem zsúfolásig megtelt,
hisz e napon az egyházmegyében
csak Sárváron hirdettek igét, a

közösségekben is megtaláljuk,
mi az, ami bennünket megérint – szólt a püspöki titkár. Az
500. évfordulóra emléktáblákat
helyeztek el a református temp-

„Aranyos” mazsorettek
A Sárvári Mazsorett Együttes
is számot vet az év végéhez
közeledve. Sok alkalommal
láttuk városunkban a csinos leányokat, az óvodás, kisiskolás
korúaktól egész a felnőttekig.

Kiemelt év volt az idei a
sárvári mazsorettek számára,
sok-sok programmal, rajzpályázattal, történeti kiállítással
is ünnepelte az együttes megalakulásának 25. évfordulóját.
A több mint negyven fellépésből három alkalommal ismét
megmérettették magukat a

csoportok. A X. Sárvári Országos Mazsorett Fesztiválon,
a kapuvári országos fesztiválon és a VI. Stefánia Országos

Sárvári mazsorettek Horvátországban

televíziós programokért felelős
szerkesztője elmondta, hogy
szinte már hazajárnak Sárvárra,
mert oly sok itteni eseményről
számoltak be az elmúlt évben.
A templomban Rostáné Piri
Magdolna, a Vasi Evangélikus
Egyházmegye esperese hirdetett
igét. Kiemelte a hit megtartó
erejét, amely az eltelt öt évszázad
során is megsegítette gyülekezeteiket a nehéz időszakokban. Ezt
követően a parókia udvarán a
gyülekezet elültette Luther almafáját, melyet a Földművelésügyi

tűnik. Ültessünk gyümölcsfát a
múltra emlékezve, a jövő számára. Jelképezze ez a fa, hogy
a reformáció termékeny talajra
talált Magyarországon, mélyen
meggyökeresedett, és nap mint
nap termi a hit gyümölcseit –
mondta Gyarmati István lelkész
az ültetéskor.
Végül a sárvári protestáns
egyházközségek képviselői és az
önkormányzat nevében, Máhr
Tivadar alpolgármester megkoszorúzta a Hild téren nemrég
felállított Sylvester János szobrot.

Mazsorett Fesztiválon is több
kiemelt arany és arany minősítést szereztek a csoportok.
Nyáron a horvátországi Krk és

Senj településeken arattak nagy
sikert az ottani összművészeti
fesztiválon.
Jelenleg nagy lendülettel, sok
próbával készülnek a csoportok
a hagyományos, decemberi
Mazsorett Gálára. Sok újdonsággal, ötletekkel teli műsor
lesz az idei is, amelyre ezúton is
sok szeretettel hívnak mindenkit! Aki szeretne egy önfeledt,
vidám estét eltölteni a mosolygós, vidám és csinos mazsorettekkel, jöjjön el december 9-én
17 órakor a Tinódi gimnázium
tornacsarnokába!

10

SÁRVÁRI

Fonatok tárlata
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A Nádiverebek Együttes

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

10 éves jubileumi koncertjére
2017. november 25-én 17.00 órakor
a Tinódi Sebestyén Gimnázium Medvegy Antal Dísztermébe.
Köszöntőt mond: Máhr Tivadar
Sárvár város alpolgármestere

Közreműködnek az együttes jelenlegi és egykori tagjai:

Az Ikervári Kézműves Kör
Fonatok című kiállítása a nyári
aratás hangulatát hozta el a
városi könyvtárba.
A szalma-gyékény-csuhéfonás technikával készült munkák
tárlatát Pásti József tanügyigazgatási és közművelődési szakértő, az Ikervári Batthyány Lajos
Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója nyitotta meg. Az
Ikervári Kézműves Kör öt éve

Laktanya u. 2.

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

alakult meg Kondorné Bujtor
Bernadett vezetésével. A jubileum alkalmából a megnyitó ünnepségen Bődi Piroska könyvtárvezető köszöntötte a szakkör
tagjait. A kiállításon, amely
november 30-ig tekinthető meg
a Nádasdy-vár könyvtárában,
a használati és dísztárgyak
mellett, a népi hagyományokhoz kapcsolódó műtárgyak is
bemutatásra kerültek.
CSz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÁVÉK:
/db
Wiener Extra 1 kg
1920 Ft 1920 Ft/kg
Wiener Extra 250 g
510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg
1920 Ft 1920 Ft/kg
Eduscho Dupla 250 g
510 Ft 2040 Ft/kg
Tchibo Family 250 g
560 Ft 2240 Ft/kg
Douwe Egberts Omnia 250 g 710 Ft 2840 Ft/kg
BOROK:
/db
Varga Édes 0,75 l
700 Ft 933 Ft/l + üveg 100 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l
700 Ft 933 Ft/l + üveg 100 Ft
Varga Zweigelt 1,5 l
970 Ft 646 Ft/l + üveg 100 Ft
Juhász rozé 0,75 l
1150 Ft/db
1533 Ft/l
Bikatory többféle 0,75 l
310 Ft
413 Ft/l + üveg 40 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l
960 Ft
480 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

Schuller Henriette: ének
Kocsis Tünde: ének, furulya
Grodvaltné Martos Veronika: ének, furulya, gitár
Czupy Ádám: gitár, mandolin
Vajda András: dallam- és ütőhangszerek
Műsorvezető: Horváth Ágota
A belépés díjtalan, adományaikat köszönettel fogadjuk.
A rendezvény támogatói:
Sárvár Város Önkormányzata
Humán Erőforrás Bizottság
Közművelődési Alapítvány
Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
Tinódi Sebestyén Gimnázium
Szabados Endréné Virágbolt
Várkapu Panzió és Vendéglő

facebook.com/sarvari.televizio
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HA INGATLANT VÁSÁROLNA
VAGY ELADNA,
A LEGJOBB HELYEN JÁR!
INTÉZZE INGATLANÜGYEIT
EGY HELYEN!

INGATLANKÖZVETÍTÉS
HITELKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÉS
SMART Ingatlan Iroda:
Cím: 9600 Sárvár, Hunyadi út 16.
Telefon: +36 70 420 8417
E-mail: sarvar.hunyadi@smartingatlan.hu

Amplitude Truform 1,5 SHV
36.650 Ft helyett 25.000
Balansis 1,5 SHV
61.320 Ft helyett 43.000
LifeStyle 3 1,5 SHV
SMARTINGATLAN.HU
71.230
Ft helyett 50.000

Ft
Ft
Ft

Multifokális
lencse akció!
Amplitude Truform 1,5 SHV
36.650 Ft helyett 25.000

Karácsonyi rajzpályázat
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár karácsonyi
rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás korosztályú
gyerekek, továbbá szülők és pedagógusok részére.
Pályázni lehet: Óvodások: „Kiskarácsony, nagykarácsony…,
nálunk ilyen a karácsony”címmel különböző technikákkal
készült alkotásokat várunk. Alsó tagozatosok: Mennyből
az angyal, vagy a Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése
napján című karácsonyi dal illusztrálása különféle technikák
felhasználásával. Felső tagozatosok: Dsida Jenő: Itt van a szép
karácsony, vagy Ady Endre: Karácsony című versének illusztrálása grafikus, festői vagy plasztikai eszközökkel. Csoportos
munkákat is elfogadunk! Pedagógusoknak, illetve szülőknek:
Adventi koszorúk, vagy ajtódíszek készítése különféle anyagok
felhasználásával.
Beküldési határidő: 2017. december 8. (péntek) 12.00 óra.
Helyszín: Nádasdy-vár Művelődési Központ, iroda 9600
Sárvár, Várkerület 1.
Részletes pályázati kiírás: a sarvarikum.hu weboldalon.

Ft

Balansis 1,5 SHV
61.320 Ft helyett

43.000 Ft

LifeStyle 3 1,5 SHV
71.230 Ft helyett

50.000 Ft

-30%
Novembertõl új multifokális lencse kínálat!

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

9600 Sá
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www.sarvarvaros.hu

WANG DIVATÁRUHÁZ
SÁRVÁR, ADY U. 1. (a rendőrség mellett) FÓRUM ÜZLETHÁZ
Nyitvatartás: H.-P.: 8.00-17.30 Szo.: 8.00-12.30

Karácsonyi bevásárlását
kezdje a Wang Divatáruházban!
Nálunk mindent megtalál, ami az ajándékozáshoz
nélkülözhetetlen az egész család számára!

Ünnepi ajánlatunk:
• alkalmi felsők •
• női táskák •
• meleg takarók •
• farmer- és vászonnadrágok •
• óriási kabát – és cipőválaszték •
• gyermekjátékok (I. emelet) •
• bébi- és gyermekáru nagy választékban •
• karácsonyi terítők, csomagolópapírok, ajándéktáskák •

Minden kedves vásárlónknak szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és
örömökben gazdag új évet kívánunk!
BRONZ-, EZÜST- ÉS ARANYVASÁRNAP 8–12.30-ig várjuk az ajándékozni vágyókat.

facebook.com/sarvari.televizio
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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

Zweigelt-Cabernet
Sauvignon 0,75 l
f.é. vörös
Varga pincészet
439 Ft+üveg/db
585 Ft/liter
Theodora
szénsavmentes
0,5 l PET
59 Ft/db
118 Ft/liter

Ház Bora Cabernet
Sauvignon 1,5 l
száraz vörös
Varga pincészet
799 Ft+üveg/db
533 Ft/liter

2017 évi új boraink

Csabagyöngye
0,75 l száraz fehér
Varga pincészet
279 Ft/db
372 Ft/liter

Lays Chips 110 g
Szentkirályi
limonádé
(sós, pikáns
paprikás,tejfölös0,33l üveges
snidlinges)
(jaffa,
vadszőlő)
229 Ft/db
2082 Ft/kg
55 Ft/db+üveg
167 Ft/liter
Bravo Alma
1,5 l 299 Ft/db
199 Ft/liter

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

Toma multivitamin
0,5 l PET
99 Ft/db
198 Ft/liter

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

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

Nestea Green
(zöld) citrom
0,5 liter
99 Ft/db
198 Ft/liter

Érvényes: 2017.december 10.

Egri Csillag
0,75 l
száraz fehér
Varga pincészet
489 Ft+üveg/db
652 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

Rosé borok:
Szekszárdi Rozi Rosé Cuvée 2017 0,75l száraz Bodri pincészet
Villányi Porta Géza Rosé 2017 0,75 száraz Bock pincészet
Kunsági Kékfrankos Rosé 2017 0,75l száraz Frittmann pincészet
Villányi Rosé Cuvée 2017 0,75l száraz Günzer Tamás pincészet
Szekszárdi Rosé 2017 0,75l száraz Mészáros Borház
Vörös borok:
Villányi Bogyólé 2017 0,75l száraz Vylyan pincészet
Villányi PortaGéza 2017 0,75l Bock József
Fehér borok:
Csopaki Zenit & More 2017 0,75l száraz Figula pincészet
Kunsági Irsai Olivér 2017 0,75l száraz Frittmann pincészet
Etyek-Budai Irsai Olivér 2017 0,75l száraz Nyakas pincészet
Soproni Irsai Olivér 2017 0,75l száraz Taschner Borház

Litovel Moravan
0,5 l üveges
(eredeti cseh
sör) 4,6%11B°
185 Ft+üveg/db
370 Ft/liter
5-öt ﬁzet 6-ot
vihet így:
154 Ft+üveg/db
308 Ft/liter

Litovel
Classic 0,5 l
dobozos
189 Ft/db
378 Ft/liter

Pepsi ColaMirinda-7up 2,5 l
309 Ft/db
124 Ft/liter
1190
1590
1150
1290
1190

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

1587
2120
1533
1612
1587

Ft/liter
Ft/liter
Ft/liter
Ft/liter
Ft/liter

1590 Ft/db
1250 Ft/db

2120 Ft/liter
1667 Ft/liter

1290
1190
1190
1190

1612
1587
1587
1587

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

Ft/liter
Ft/liter
Ft/liter
Ft/liter
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A Sárvári Televízió tervezett műsora

2017. november 24. és december 9. között
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
November 25., december 2. és 9. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
November 24. (péntek) 19.00 Rozmán Lajos klarinétművész sárvári
koncertje
December 1. (péntek) 19.00 Kondor János kiállítása Uherské Hradištěben
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
December 1. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
December 9. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
Nyomtatás: 2017. november 20.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

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

www.sarvarhaz.hu

www.sarvarvaros.hu
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NB II-es női kézilabda
8. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–Veszprém Pannon SE 35-20 (19-9).
Sárvár: Petróczi V. – Soós R.
4, Jenőfi K. 6, Farkas J. 5, Nardai V. 9, Doncsecz D. 3, Vajda
V. 4. Csere: Varga Á., Földi A.,
Cser D. 4, Horváth D., Horváth
E., Farkas L. Edző: Rozmán
Gergő.
A házigazdák roppant koncentráltan, fegyelmezett védekezéssel, gyors lerohanásokkal
és indításgólokkal kezdték a
mérkőzést. Ennek köszönhetően szinte átrohantak meglepett
ellenfelükön: az első negyedóra
végén 12–4 volt a Sárvárfürdő javára. A vendégek hiába
kértek gyors egymásutánban
kétszer is időt, ezúttal ez sem
segített rajtuk.
A második játékrész elején,
a Veszprém védekezést váltott, amivel megzavarta kissé
a Kinizsit, a mérkőzés hajrájában azonban brillíroztak
a hazaiak, és végül 15 gólos
35–20-as győzelemmel zárták
a mérkőzést.

9. forduló
Egerszegi KK–Sárvárfürdő
Kinizsi 22-28 (12-13)
Sárvár: Petróczi V. – Soós R.
1, Jenőfi K. 4, Nardai V. 1, Cser
D. 3, Doncsecz D. 1, Kokas V.
7/1. Csere: Varga Á. (kapus),
Vajda V. 5, Farkas J. 6/3, Földi A., Horváth D., Farkas L.,
Horváth E.
A Sárvárfürdő Kinizsi nehezen törte meg a 161-szeres
válogatott, olimpiai ezüst
é r me s , E H F é s B aj nokok
Ligája győztes Balogh Bea
játékos-edző csapatának ellenállását. Rozmán Gergő tréner gárdája ugyan szinte végig
vezetett 1-2 góllal, mégis, csak
az utolsó nyolc percben, egy
7–2-es szériát produkálva,
tette egyértelművé a meccs
végkimenetelét.
A Sárvár hat forduló óta
őrzi veretlenségét, mérlege
azóta 5 győzelem és 1 döntetlen, amivel a csapat jelenleg a
negyedik helyen áll. A Sárvárfürdő legközelebb december
3-án, vasárnap 16:00-tól játszik
hazai pályán, ellenfele megyei
rangadón, a Büki TK lesz.

Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*
november 30-án és december 7-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Akciós téli gu
mik

már 11.000

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

facebook.com/sarvari.televizio
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Sportnap az ebekért
Hagyományteremtő céllal rendezték meg a „Fitt-eb-ért – érted
és értük” jótékonysági sportnapot a Szent László Katolikus
Általános Iskolában, amely
egész napos programot kínált
az érdeklődők számára.

Az eseményt Lovász Adrienn,
a program ötletgazdája és főszervezője nyitotta meg. Beszédében
rámutatott, a rendezvénnyel az
volt a céljuk, hogy a gyermekekben és az emberekben a felelős
állattartás iránti elkötelezettséget
erősítsék, alkalmat teremtve egy
közös együttlétre, amit a sport
és az állatok szeretete is motivál.

szervezet alapítója kiemelte,
hogy a városnak sok mindent
köszönhetnek, hisz a sárváriak a
hétköznapokon is számtalanszor
segítik adományokkal állatmentő
tevékenységüket.
A program szervezői jótékonysági rajzpályázatot hirdettek az
óvodás és iskolás gyermekek számára, melynek témája szintén a
felelős állattartás volt. A sportnap
keretében a pályázat eredményhirdetésére is sor került.
Délután a sport játszotta a
főszerepet, az érdeklődők különböző edzésformákkal ismerkedhettek meg. Többek között TRX,
pilates, kangoo, aerobic, jóga,
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Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák

Ács, tetőfedő, bádogos
vagy ebben jártas
munkatársat keresünk!
Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

Pajor Béla, Pajor Gábor

06 70 362 67 76

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

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 6.00-21.00,
péntek-szombat 6.00-22.00, vasárnap 6.00-20.00

Új TÉLI NYITVATARTÁS
HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK 6.00-21.00
PÉNTEK-SZOMBAT 6.00-22.00
VASÁRNAP 6.00-20.00

CSÍKI SÖR KAPHATÓ!
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…
Lovász Adrienn főszervező és Minárcsik Sándor állatmentő a jótékonysági
napon összegyűlt adományokkal

A rendezvény a Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért
Alapítvány együttműködésével
jött létre. Minárcsik Sándor állatmentő a felelős állattartásról,
valamint a kutya terápiás alkalmazásáról tartott előadást az
érdeklődők számára.
A jótékonysági sportnap során
a kutyák táplálásához, gondozásához szükséges tárgyadományokat szívesen fogadták a
szervezők. Jutalmul pedig értékes nyereményekkel díjazták az
adományozók nagylelkűségét.
Minárcsik Sándor, az állatvédő

alakformálás és rúdfitness bemutató várta a sportolni vágyókat.
– Rengeteg pályázat érkezett,
rengeteg adomány gyűlt össze.
Első alkalommal került megrendezésre ez a rendezvény,
amelynek a sikere arra ösztönöz
bennünket, hogy jövőre is megszervezzük – értékelt a nap végén
Lovász Adrienn.
A jótékonysági sportnap tehát
folytatásra ösztönzi a szervezőket, minket pedig arra, hogy egy
újabb sárvári eseményt jegyezzünk fel a jövő évi programfüzetünkbe.
Czupor Szilvia

Két meccs, két győzelem
Idegenben és hazai pályán is
győzött a Sárvár FC, így veretlenül vezeti a megyei I. osztály
tabelláját, és egy mérkőzéssel a
szezon zárása előtt már biztos,
hogy megnyerte az őszi fordulót.
A Kőszegi FC ellen 1:0-s győzelmet aratott a Sárvár FC a kő-

szegiek otthonában. A gólszerző
Takács volt.
A Sárvár FC kétgólos hátrányból fordítva, izgalmas, néha
durva jelenetekkel tarkított
mérkőzésen végül a 2. félidőben
mutatott kitűnő játékkal 3–2-re
győzte le a Vasvár VSE-t november 18-án.

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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Ne kapkodjon! Gondoljon
időben a közelgő karácsonyra!
Búcsúztassa az Óévet a Neo
Étteremben. Exkluzív környezetben,
4 fogásos különleges vacsorával,
welcome drinkkel, grátisz tombola
szelvénnyel, retro discoval és
éjfél utáni étkezéssel várjuk!
Szilveszteri ajánlatunk 11 990 Ft/fő
Rendezvény helyszínként akkor
jó egy terem, ha a résztvevők
ellátása is megfelelő. Éttermünk
modern konyhája
a mai követelményeknek
a legmagasabb szinten megfelel.
Legyen szó kávészünetről,
ebédről vagy gálavacsoráról,
csapatunk mindent tud biztosítani
az év végi rendezvényhez!
Az Advent idején a karácsonyi vásár
során térjen be hozzánk, és próbálja ki
forróital kínálatunkat egyaránt!
Asztalfoglalás 06 95/311-555
E-mail: info@neorestaurant.hu
Neo Étterem Sárvár
Címünk: 9600 Sárvár,
Sylvester J. u. 11. (Posta tér)
Web: www.neorestaurant.hu

INGYENES karácsonyi
DÍSZCSOMAGOLÁS minden ékszerhez!
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20%

ARANY és
EZÜST

ékszerek árából
beszámításkor.

10%

KEDVEZMÉNY:

Arany ékszerek:

-5%

Ásvány ékszerek:

-20%
18 karátos olasz exkluzív
ékszerek,
Sárvár, Batthyány u. 34/3.
Valódi köves ezüst ékszerek,
(volt Borudvar)
Igazgyöngy ékszerek,
Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com
Órák és Ezüst ékszerek
Részletek az üzletben.
vásárlásakor.
Akció: 2017. december 1. - december 30.
EZÜST és ARANY VASÁRNAP NYITVA: 8.30-12.00

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
A VÁRKAPU VENDÉGLŐBEN!

Tartsa nálunk baráti vagy céges rendezvényeit!
Élőzenét és kedvezményes menüsorokat biztosítunk!

Szeretettel várunk mindenkit
a Sárvár Advent 2017 vásáron
a VÁRKAPU HÜTTÉBEN a Posta téren.
Forró „hüttehangulatot” varázsolunk a térre.
A legfinomabb forralt borok,
forró italkülönlegességek idézik meg
a hangulatos karácsonyi vásárt.

Találkozzunk a HÜTTÉBEN!

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon nálunk asztalt az élőzenés
szilveszteri programunkra!
Köszöntőital, gratis tombolaszelvény,
gálavacsora, éjfélkor tűzijáték-szabadtéri
koktélparti, éjféli étkezés, tánc kifulladásig.
Zenél: LACKÓ!
Előfoglalási kedvezmény!
Nagyobb társaságnak további kedvezmények!

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

34. éve az Önök szolgálatában

