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SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Születésnapján köszöntötték Sárvár díszpolgárát

Már állnak a
sportcsarnok falai
Időarányosan halad a Sárvári
Sport- és Kulturális Központ
kivitelezése. A nettó 3,4 milliárd forint összegű beruházás
áprilisban vette kezdetét, a
komplexum a tervek szerint jövő
ősszel készül el.

Kondora István polgármester, a 70. születésnapját ünneplő dr. Hegedüs Csaba olimpiai bajnok és dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző a születésnapi tortával a Nádasdy-várban

70. születésnapján mutatta
be Mr. Tus-tankönyv című
kiadványát dr. Hegedüs Csaba olimpiai bajnok, korábbi
birkózó szövetségi kapitány
és szövetségi elnök, Sárvár
díszpolgára szülővárosában,
a Nádasdy-várban.
Dr. Hegedüs Csabát 70. születésnapján megható ünnepség
keretében köszöntötték Schimmer Roberta, a művészeti iskola

tanárnője és tanítványai, a Ma’
Mint’ Ti Színjátszó Csoport
tagjai.
Kondora István polgármester
köszöntőjében a születésnapra
megjelent könyv kapcsán kiemelte, hogy a könyvet az élet
írta, de kellett hozzá egy olyan
nagyszerű életút, amelynek van
egy szép zenei íve, és amelyet
számos teljesítmény, eredmény
támaszt alá. Ennek a következő
állomása egy szobor lehet –

hangsúlyozta a polgármester,
aki bejelentette: szülővárosa
elismeréssel adózik az olimpiai
bajnok teljesítménye előtt, ezért
szobrot állít majd a sárvári
önkormányzat az új sportcsarnokban dr. Hegedüs Csabának.
Köszöntötte az olimpikon feleségét, Sinkovits Mariannt is,
hiszen mint mondta, minden
sikeres férfi mögött ott van egy
sikeres nő.
Folytatás a 3. oldalon

Kettő toronydaru, egy autódaru és több tucat ember dolgozik
azért, hogy időben elkészüljön
Sárvár jelenlegi legnagyobb beruházása, a Sárvári Sport- és
Kulturális Központ. A kivitelezés
áprilisban a földmunkákkal és
mélyalapozási munkálatokkal
kezdődött, az ősz beköszöntével
pedig már felépült a földszinti
falak nagy része, megkezdődött
a födémek betonozása, melyet az
emeleti falak elkészítése követhet.
A kivitelezés kapcsán Kondora
István polgármester elmondta, a
nagy mennyiségű talajvíz az első
hónapokban kihívás elé állította a
szakembereket, de a kezdeti nehézségek után felgyorsult a munka, és
időarányosan halad az építkezés.
sii
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Városi megemlékezés az aradi vértanúkról

Az Év Széchenyi Vállalkozása Díjat három kategóriában ítélték
oda, az évi ötszázmillió forint fölötti árbevétellel rendelkező
vállalkozások kategóriájában a fődíjat a Sárvári Gyógyfürdő Kft.
érdemelte ki. A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és az általa
kezdeményezett díj fenn akarja tartani azt, hogy becsüljük meg
a tehetséget és a szorgalmat, amely a nemzet felemelkedéséhez
segít. A fődíjat azok kaphatják, akik a termelékenység, a társadalmi
felelősségvállalás és az újítási készség területen összességében a legjobb teljesítményt nyújtották – olvasható az alapítvány honlapján.

Sárvár Város Önkormányzata és a Nádasdy-vár Művelődési
Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2018. október 5-én (pénteken) 17:00 órára az aradi vértanúk
évfordulóján tartandó ünnepi megemlékezésre a Batthyány-emléktáblánál (Batthyány u. 29.). Köszöntőt mond: Hevér
Mihályné, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi,
Vendéglátói Szakképző Iskola igazgatója. Közreműködnek a
Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskola tanulói.
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Németh Mihály (1926–2018)
„...a hitem soha nem cseréltem,
csak az egyszerű titkokra,
az arányra figyeltem,
hogy látni megtanuljak,
szépet és igazat hazudjak.”
(Németh Mihály)

Németh Mihály szobrász.
Szobrász és nem szobrászművész, hisz művész az sok van, de
szobrász az kevés – hallottuk tőle
gyakorta. Ő szobrász volt, igazi
szobrász, a legjobbak közül!
Miska bácsinak megadatott
az idős kori összegzés és kiteljesedés lehetősége. Így ennek a
szerencsés időszaknak a város
és intézményei közvetlenül
is élvezhették a hozadékát.
Néha Elmentett, néha meg
Terpeszkedett. Elmentette életművének egy jelentős részét
a nagybetűs VÁR északkeleti
bástyájában és gyönyörű kőszobrait a bástya előtti téren,
terpeszkedett a Darabontok
házában és a szeretett egykori
iskolák falai között.

Másfél évtizedes budapesti
tartózkodásától eltekintve, mikor is a Képzőművészeti Főiskolára járt és művészként dolgozott a fővárosban, mindig is
Sárváron élt és alkotott. Számára
ez a város jelentette az életet,
az alkotáshoz elengedhetetlen
ihletet adó aurát, mely nélkül
a művészi termékenység nem
létezik. A szeretett szülőváros
(a Medius Mundus) még a pesti
tanuló, művésszé váló években
is állandóan vonzotta, majd
visszahívta és haláláig fogva
tartotta, és csinált belőle jó értelemben vett vidéki szobrászt.
A szülőföld, Sárvár iránti
vonzalmáról így vallott egy régebbi írásában: „az a bizonyos hat
betű egy olyan látvány nekem,
hogy még ma is egy kiterített
újságlapból azonnal a szemembe
ötlik. Furcsa dolog, de ha Pestről
jövök haza, még mindig gyerekes
öröm fog el, ha Devecser után
a felszálló vasutasok szájából
meghallom az első nyakatekert
szavakat, és Celldömölk után
már képtelen vagyok ülve maradni. Ezek a dolgok mindent
végtelenül egyszerűvé tesznek
nekem, és a nagy mellébeszélések
korában egy ilyenfajta „szűkszavúság” még hasznos is lehet.
Sárvár nekem a Centrum, Vas
megye már az egész ország.”

Elmarad a háziorvosi rendelés!

Továbbképzés miatt október 10-én, szerdán és november
7-én, szerdán a háziorvosi rendelések elmaradnak.
Sürgős, illetve a következő háziorvosi rendelésig nem
halasztható esetben orvosi ügyelet áll a betegek rendelkezésére szerda reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig a Sárvár,
Széchenyi u. 7. sz. alatti rendelőben, tel.: 95/323-323.

Sárvár,
Berzsenyi
utcai
Sárvár, Hunyadi
utcában
5+8
lakásos
belvárosi, zöldövezeti
társasházban
sorházban
a lakásokutolsó
és az
üzletek
lakás eladó.
82
m2-es értékesítése

elkezdődött!

CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01
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HÍRLAP

1968 óta Sárváron élt és alkotott Németh Mihály. Itt született,
itt is töltötte gyermekkorát,
a kortárs szobrászat legidősebb nemzedékének karakteres
művészetű tagja. Eredetileg
festőnek készült, mint fiatal
lakatos a Szombathelyi Járműjavító képzőművészeti körében
ismerkedett meg a művészet
alapjaival. 1952-ben tehetséges
munkásfiatalként került a Képzőművészeti Főiskolára, ahol
szobrászként szerzett diplomát
Szabó Iván tanítványaként.
A hazai művészek közül
Medgyessy Ferenc volt rá a legnagyobb hatással. Alkotásaiban
felismerhető a Medgyessy-tradíció, ám művei jellegzetesen
egyéniek. „Sokan mondják,
hogy Medgyessyt követem. Ez
az igazság. Nagyon szeretném
követni és nagyon szeretnék
hozzáférni azokhoz az időtlen, egyszerű titkokhoz, amit a
szép emberi test őriz, s amit az
archaikus korban tisztán ránk
hagytak. A debreceni óriás,
Medgyessy jól látta, hogy egy
szép tőmondatban sokkal több
erő van, mint egy cikornyás
bővítettben.”
Számos alkotása található
Sárváron és szerte az országban,
köztéri alkotásainak száma több
mint százra tehető. Nagyra értékelte nyolcvanadik születésnapjára a várostól kapott díszpolgári

www.sarvarvaros.hu
címet, mélyen meghatotta a
gesztus. Valódi ajándéknak
tekintette életműve egy jelentős
részének a sárvári várban való
elhelyezését. Szerencsére másoknak is fontos volt, hogy művei megtalálhatták méltó helyüket a Nádasdyak által 1588–1615
között épített bástya rusztikus,
dongaboltozatos kazamatáiban.
Az ott véglegesen elhelyezett
szobrok, kisplasztikák, plakettek
ugyan nem adnak teljes képet a
mester életművéről, de annak jelentős momentumait mégiscsak
érzékeltetik. Sokoldalúságáról
tanúskodnak a gimnázium lépcsőházában és annak folyosóján,
valamint a Barabás György
szakközépiskolában bemutatott
alkotásai.
A műfaji változatosságról
árulkodnak remek fotói, idős
korára elsajátította a digitális
fotózás minden csínját-bínját.
Szobrászrajzai és rajzos versei
különleges helyet foglalnak el
művészetében. Csendes líra,
érzékenység, kifejezőerő és mély
érzelmi töltés árad belőlük.
Miska bácsi alkotásai nem
igényelnek magyarázatot, részei
életünknek, őrzik alkotójuk
emlékét köztereinken, belső
tereinkben, gyűjteményekben.
Mi az ő emlékét őrizzük szívünkben örökre!
Sárvár Város
Önkormányzata

Felhívás

1. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
2018. október 1. napjától az 1. számú felnőtt háziorvosi
körzet betegeinek (9600 Sárvár, Dózsa György utca 12.) ellátása
az alábbiak szerint változik.
Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos: dr. Kiss
Erika háziorvostan szakorvos
Rendelés helye: 9600 Sárvár, Várkerület 17/A.
Telefon: 95/323-990
Rendelési idő: Hétfő:
12.30–16.30
Kedd:
07.30–11.30
Szerda:
12.30–16.30
Csütörtök: 07.30–11.30
Péntek:
07.30–9.30

ESŐ ÉS TALAJVÍZ LEVEZETÉSE VÍZGYŰJTŐBE,
KUTAK TISZTÍTÁSA, MÉLYÍTÉSE,
BETEMETETT KUTAK ÚJRASZEDÉSE

06-30-948-7889, 06-20-247-3603
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70. születésnapján köszöntötték Sárvár díszpolgárát
Folytatás az 1. oldalról
A születésnapi köszöntések
sorát dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző folytatta. – 70 évvel
ezelőtt, a szabadságharc 100.
évében megszületik egy kisfiú
Sárváron, aki majd megszerzi
Magyarország 100. aranyérmét. Logikus magyarázat nem
kereshető, de legendás hősök
és a történelem kapcsolata kimutatható – kezdte beszédét dr.
Szijártó Valéria. – Életed példa
és tanulság, a nagyvilág számos
pontjára eljutva, sportesemények
ünnepelt győzteseként is ember
tudtál maradni, tudod és büszkén
hirdeted honnan indultál. Én
pedig büszke vagyok, hogy 2013ban a díszpolgári cím átadásával
a város kifejezhette e kötelék
fontosságát – mondta a címzetes
főjegyző, aki dr. Hegedüs Csabát a híres mondabeli hőshöz,
Anteus-hoz hasonlította, aki a
földön harcolva legyőzhetetlen
volt, ellenfele a magasba emelve
akarta megölni, de Anteus vis�szabirkózta magát a földre.
Az olimpikont Kondor János festőművész Falak című
alkotásával ajándékozta meg a

sárvári önkormányzat, hogy a
szülőföld védelmező várfalait az
otthonába is magával vigye. A
Vas Megyei Közgyűlés Elnökének Emlékplakettjét Majthényi
László elnök és dr. Kondora

ságokig, illetve a sportág történetével és a nemzetközi szövetség
működésével is foglalkozik. A
kötet megjelenését Sárvár Város
Önkormányzata, illetve Kondora
István polgármester is támogatta.

Kondora István, dr. Hegedüs Csaba és dr. Szijártó Valéria az ajándékkal,
Kondor János festőművész Falak című alkotásával

Bálint alelnök adományozta dr.
Hegedüs Csabának.
Az ünnepségen bemutatott
Mr. Tus-tankönyv című kötet 11
társszerző segítségével született
meg, amely széles körűen tárgyalja a sportággal kapcsolatos
szakmai kérdéseket, az edzéselmélettől az egészségügyi sajátos-

– Amikor annak idején kisgyerekként itt álltam a sárvári
vár lovagtermében, akkor határoztam el, hogy egyszer én is

híres leszek – kezdte személyes
hangú köszönőbeszédét dr.
Hegedüs Csaba. Én is csak egy
józan gondolkodású, egyszerű
ember vagyok, aki minden
nap tett néhány lépést a céljai
felé. És most újra itt vagyok, és
visszatekintve pályafutásomra
ugyanazt a nyugalmat érzem,
mint amit kezdetben édesanyám
mellett éreztem – tette hozzá
meghatottsággal.
– A Mr. Tus-tankönyv valójában egy tanító könyv, amiben új
alapokról mutatom be a birkózás
értékeit. Hatvan év tapasztalatait
foglaltam össze ebben a saját
kiadásban megjelent kötetben,
aminek tervezzük a folytatását
– mondta dr. Hegedüs Csaba,
amint átadta a város vezetőinek
a könyv egy-egy példányát.
Az ünnepség végén felszelt
születésnapi tortából minden jelenlévő kapott egy szeletet, még
emlékezetesebbé téve a 70 éves
sárvári bajnok születésnapját.

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2018. október 2-án, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Emeletráépítést is kapott a gondozási központ
Jó ütemben halad és hamarosan befejeződhet a gondozási
központ épületének felújítása.
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ épülete
pályázati forrásból és a sárvári
önkormányzat által biztosított
önrészből újulhat meg.

2017 augusztusában költözött
el ideiglenesen Nádasdy utcai
székhelyéről a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ
annak érdekében, hogy megkezdődhessen az épület teljes
rekonstrukciója.
Sárvár Város Önkormányzata
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében 150
millió forintot nyert a gondozási
központ korszerűsítésére, melyet
további 148 millió forinttal egészített ki.
A közel 300 millió forintos beruházás jó ütemben halad, heteken belül befejeződhet az épület

rekonstrukciója, tájékoztatott
Kondora István polgármester az
építkezés bejárásakor.
– Egy nagyon régi adósságot
tudunk törleszteni azzal, hogy
felújítjuk az intézményt. Finisébe
ért a kivitelezés, lassan végeznek

megújult gondozási központ a
városnak az egyik szép pontja,
az egyik éke lesz – hangsúlyozta
a polgármester.
A szociális intézmény épületét
nemcsak felújították, emeletráépítéssel és egy új, hátsó épület-

A gondozási központot nemcsak felújították, de bővítették is

a szakemberek a belső munkálatokkal, és az intézménybe
tervezett bútorok is hamarosan elkészülnek. A kívül-belül
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rész kialakításával a bővítés is
megvalósulhatott.
A tervezés és kivitelezés során
energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vettek. A
projekt keretében sor került a
nyílászárók cseréjére, a külső
falak és a padlásfödém hőszigetelésére, a fűtés korszerűsítésére.
A fenntartási költségek további
mérséklése érdekében napelemrendszert is telepítettek az
épületre.
Egyes helyiségekben már a
takarítási munkálatok zajlanak.
Az intézmény pár héten belül
várhatóan visszaköltözhet a Nádasdy utcai épületbe, és korszerű
környezetben, magasabb szinten
láthatja el feladatait.
sii
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Mozgalmas főszezonon van túl Sárvár
A rengeteg fesztivál, program
és kampány gondoskodott
arról, hogy idén nyáron is
népszerű úti cél legyen Sárvár a
turisták számára. A TDM tájékoztatása szerint a statisztikai
adatok is ezt támasztják alá.
– Legfrissebb adataink szerint
jól sikerült a nyár. A szállásadók
nagyon jó kihasználtsággal tudhatják a nyarat maguk mögött,
a fürdő számai is növekedést
hoztak, és örömteli hír, hogy
a tavalyi évhez képest idén is
kétszámjegyű növekedés jellemezte mind a TDM iroda,
mind az Infó-Viskó látogatottságát – értékelte Haller Ferenc,
a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
2018 nyarát.
A TDM az attrakciók népszerűsítése érdekében idén is kampányokat, nyereményjátékokat
indított. Haller Ferenc elmondta,
több száz nevezés érkezett a
szervezet legutóbbi nyereményjátékára, melyből többek között

az is kiderült, hogy még mindig
a fürdő és a Nádasdy-vár a
legnagyobb vonzerő Sárváron,

augusztusban a német ajkú
újságírók számára egy szakmai
tanulmányutat, ún. study tourt

A fürdő mellett a Nádasdy-vár a legnagyobb vonzerő a turisták számára

de emellett egyre több turista
próbálja ki az új attrakciókat is.
A német nyelvű turisták megszólítása kiemelt célja volt idén a
szervezetnek. Első alkalommal
egy bécsi sajtóreggelin tájékoztatták a német, osztrák,
svájci újságírókat a sárvári turisztikai szakemberek. Majd

szerveztek Sárváron. A szakmai
eseményre egy közel 25 fős küldöttség érkezett. A március óta
tartó együttműködés hatására a
német nyelvű újságokban már
több mint 25 millió példányban
jelent meg tudósítás a városról.
– Népszerű vloggerek is érkeztek a nyár folyamán Sárvárra. A

www.sarvarvaros.hu

Youtuberek látogatása impozáns
eredményeket hozott – tájékoztatott Haller Ferenc. Az ismert
vloggerek által készített anyagokat összesen eddig több mint 200
ezren nézték meg az interneten,
és nagyjából 30 ezren lájkolták.
A sárvári TDM nemrégiben
megjelentetett egy új, innovatív,
4 nyelvű térképet Sárvárról és
környékéről. A térkép segíti a
tájékozódást, többek között bemutatja a sárvári attrakciókat, és
a városban fellelhető tematikus
túrákat. Haller Ferenc elmondta,
az optimalizált térkép szélesebb
körű terjesztését elősegítendő
egy pályázatot is benyújtott a
szervezet.
A TDM az őszi–téli időszakra
új applikációval készül, és egy
imázsfotózás keretében megjelenését is felfrissíti. Egy újdonságot is kipróbálnak, mozgó
fotókkal, ún. cinemagraphokkal
töltik fel online felületeiket. A
fejlesztésekre egy európai uniós
projekt keretében kerül sor.
sii

A Park Inn Sárvár téged vár!

Esküvők, családi rendezvények tökéletes helyszíne, hangulatos
koktél bár állandó kedvezményekkel, pálinkás péntek, koktél szombat!
3100,– Ft-os büféebéd minden nap a szálloda éttermében.

parkinnsarvar.hu

További információ az alábbi elérhetőségeken:
Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 9600 Sárvár, Vadkert u. 4., T.: +36 95 530 100
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A virágok neveléséhez szeretet is szükséges
A „Virágos Sárvárért!” környezetszépítő verseny zsűrije
a nyár folyamán járta végig a
várost, hogy kiválassza a legvirágosabb ingatlanokat, köztük
a legvirágosabb házat, erkélyt
és vállalkozást. Az elmúlt évek
hagyományait folytatva, a város környezetvédelmi napján
adták át Sárvár legvirágosabb
épületeinek járó díjakat.

Egyre sikeresebb a virágosítási mozgalom Sárváron, ezt
jelezte, hogy minden korábbinál több elismerést adtak át a
Nádasdy-vár udvarán tartott
eseményen. A díjátadón jelen
voltak a jutalmak felajánlói és
a díjazott ingatlanok érintett
önkormányzati képviselői. A
zsűri elnöke Máhr Tivadar,
Sárvár alpolgármestere volt,
melynek tagjai dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, Kondor
János, a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatóhelyettese, dr. Kulcsár
László, a Városszépítő Egyesület

elnöke, Bokorné Csonka Judit,
a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnöke és
Varga Béla, egy kertészeti áruda
tulajdonos.

ötletgazdája, dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző köszöntötte a
résztvevőket. Úgy fogalmazott,
hogy Sárváron is egyre többen
ismerik azt a titkot, hogy a virá-
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köszönhetően értékes díjakkal
térhettek haza a helyezettek.
Máhr Tivadar alpolgármester,
a zsűri elnöke örömének adott
hangot, hogy Sárvár várossá

Díjazottak és díjátadók a Nádasdy-vár udvarán

A megmérettetésre külön
nevezni nem kellett, minden
sárvári ingatlan részt vett a
versenyben. Az átadási ünnepségen a virágosítási mozgalom

STRAUSS

ŐSZI NAPOK

gok neveléséhez nemcsak esővíz,
hanem szeretet is szükséges.
A Virágos Sárvárért! környezetszépítő versenyről helyi vállalkozásoknak és szállodáknak

avatásának 50 éves évfordulójához méltó versengés zajlott,
és nagyon nehéz dolga volt a
zsűri tagjainak a legvirágosabb
ingatlanok kiválasztásakor.

2018. OKTÓBER 5–13.

B E M U TATJ U K A Z Ú J F O R D F O C U S T !

SZALONAUTÓINKRA EGYEDI KEDVEZMÉNY ÉS FINANSZÍROZÁS!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az akció részleteirôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben.
A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,4/100 km, CO2 kibocsátás: 115-171 g/km
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A „Virágos Sárvárért!” környezetszépítő verseny
Legvirágosabb vállalkozás

Legvirágosabb erkély

I. Wolf Panzió – Rákóczi u. 11.
Farkas Istvánné és Farkas István

I. Laktanya u. 4. III. em. 5.
Wentzné Fodor Brigitta és Wentz István

II. Szele Apartman – Csallóköz u. 16/a.
Szele Csaba

II. Laktanya u. 7. IV. em. 12.
Tóth Csabáné és Tóth Csab

III. Harmónia Étterem – Rákóczi u. 46/a.
Hauser Anna

III. Petőfi u. 28. fsz. 2.
Fehér Istvánné és Fehér István

Legvirágosabb ház

I. Erdély u. 39.
Nagyné Varga Marietta és Nagy Lajos

I. Nádasdy u. 111.
Vörös Józsefné és Vörös József

...a jövő kapuja...
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2018-as díjazott épületei

II. Szatmár u. 12.
Mórocz Gáborné és Mórocz Gábor

II. Vörösmarty u. 29.
Samuné Hauk Marianna és Samu Tamás

Ház különdíj

III. Felső-Sótonyi u. 2.
Tátrai Istvánné és Tátrai István

Rábasömjéni u. 104.
Kovács Józsefné és családja

Katalin u. 6.
Fehér Eszter Katalin és Fehér Tamás

Kertekalja u. 18.
Bokorné Bejczi Ildikó és Bokor Tivadar

Tulipán u. 6.
Joó Endréné

Hunyadi u. 18. 8. ajtó
Horváth Istvánné

Fekete-híd u. 11.
Bíró Győző Andrásné és Bíró Győző András

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...
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Szent Lászl

Szent László
Plébánia
és
Szent Miklós
Plébánia

● A templomok éjszakája városi
programokba a mi templomaink is
bekapcsolódnak. Szeptember 28-án,
pénteken este 19.30 órakor a Szent
László-templomban Roland atya
tart előadást az elmúlt 26 éves sárvári szolgálatáról és az előtte álló új
kihívásokról. Szeptember 29-én este
19.30 órakor Zoltán atya a Sári-templomban a Rómában eltöltött éveiről
és sárvári terveiről fog beszélni.
● Szeptember 30-án Szentírás
vasárnapja lesz. A felsős hittanos
gyermekeket megajándékozzuk
a szentmiséken egy Újszövetségi
szentírással.
● Október hónapban minden
este a Szent László-templomban
18.30 órakor, a Sári templomban 18
órakor ünnepélyesen, gyermekek és
a plébániai csoportok előimádkozásával elmélkedjük a rózsafüzér titkait.
● Október 7-én, vasárnap lesz
a kertvárosi kápolna búcsúja és az
egész napos szentségimádás ünnepe.

...a jövő kapuja...

Délelőtt 9 órakor ünnepi szentség
kitételi búcsúi szentmise, délután 16
órakor szentség eltételi Jézus Szíve
litánia.
● Október 7-én, a vasárnapi
szentmiséken lesz a Szent László- és
a Sári templomhoz tartozó hittanos
gyermekek katekumenátusa a befogadás szertartása. Kérem, hogy a
jó szülők kísérjék gyermekeiket a
templomba.
● Október 4-én és 5-én, első
csütörtökön és első pénteken mind a
Szent László-, mind a Sári templomban a rózsafüzér és az esti szentmise
alatt lesz gyónási lehetőség. Hittanuló diákokat és a felnőtt Híveket is
buzdítom a havi gyónásra és rendszeres szentáldozásra.
● Október 7-én, vasárnap Rózsafüzér Királynéjának, október 8-án,
hétfőn Magyarok Nagyasszonyának
ünnepei lesznek.
A Szent László-templomban minden hónap első vasárnapján, szombaton előeste 19 órakor és vasárnap
9 órakor gitáros szentmisék lesznek.
A Sári templomban pedig kéthetente
szombaton este 18.30 órakor (szept.
29. és okt. 13.).
● Elkezdődtek a gyermekek
számára a kézműves foglalkozások
a Sári plébánia közösségi termében.

www.sarvarvaros.hu
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A Szent László plébániához tartozó
gyermekeket is szeretettel várjuk
szeptember 29-én és október 13-án
10 órára.
● Kéthetente szerdánként az
esti szentmise után 19.15 órakor
a Sári plébánia, kéthetente csütörtökönként 19.30 órakor pedig
a Szent László plébánia közösségi
termében megkezdődnek a felnőtt
katekézisek. Az előadások ebben az
esztendőben az Egyházról szólnak.
Október 4-én a Szent László plébánián, október 10-én a Sári plébánián lesznek a következő alkalmak.
Szeretettel várom az érdeklődőket.
Az előadások mindenki számára
nyitottak.
● A plébániák részletes programjait a www.sarvarsari vagy a www.
ladislas.hu honlapon olvashatják.
● A Mária Rádió értéket közvetítő műsorait az FM 95.2 vagy az
interneten a plébánia honlapjáról is
hallgathatják.

Evangélikus
Egyházközség
● A nyári szünetet követően ismét
elindították állandó alkalmaikat a
gyülekezetünkben működő csopor-

tok. A Nőegylet minden hónap 2.
keddjén, a Férfikör minden hónap
4. keddjén, a Kortárs Keresztény
Kórus pedig minden csütörtökön, 18
órától (a téli időszámítást követően
17 órától) várja a tagokat, valamint
a csatlakozni vágyókat.
● Szeptember 30-án, vasárnap
a sárvári, 9.30-kor kezdődő istentisztelethez kapcsolódóan presbiteri
csapatépítő napot szervezünk.
● Szeptember 30. és október 7.
között kerül sor a Teremtés Hetének országos programsorozatára,
amelynek célja a teremtett világért
vállalt személyes felelősségünkről
való együttgondolkodás.
● Október 6-án, szombaton,
10–16 óráig országos evangelizációs
alkalom lesz Budapesten, a Deák téri
evangélikus templomban.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától
istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Szerdánként 17.30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Gyülekezetünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

...a jövő kapuja...
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Lelkészbúcsú és lelkészbeiktatás
az evangélikus gyülekezetben
Gyarmati István sárvári lelkész
utolsó szolgálatára került sor a
város nemrég teljesen felújított
evangélikus templomában. A
búcsú istentiszteletet több mint
négy évtizedes aktív lelkészi pályafutásának végén, nyugdíjba
vonulásának alkalmából tartották. Sárváron ebből 21 évig
látta el a lelkipásztori teendőket.

* * *
Ünnepi istentiszteleten iktatták
hivatalába a Sárvári Evangélikus Egyházközség új lelkészházaspárját, Pethő Attilát és Pethő-Udvardi Andreát. Ezentúl,
Sárvár és Rábapaty mellett ők
látják majd el Sitke és Nagysimonyi gyülekezeteinek is a
lelkészi szolgálatát.

Sárvár mindig is fontos helyet
foglalt el a hazai reformáció
történetében. Így az evangélikus gyülekezet vezetése és a
hagyományok továbbvitele is
felemelő és nehéz munkát ró a
mindenkori lelkészre.
Az ünnepi istentiszteleten
műsort adott elő a gyülekezet
kórusa. A búcsú alkalmából
lelkészétől elköszöntek mostani és korábbi gyülekezetének
tagjai, lelkésztársai, barátai. Az
istentiszteleten részt vett Ágh
Péter országgyűlési képviselő, Dr. Galántai György járási
hivatalvezető, Kondora István
polgármester és Máhr Tivadar
alpolgármester is, akik szintén
köszöntötték Gyarmati Istvánt.
Gyarmati Istvánnak utolsó
szolgálata során eszébe jutott első
papi szertartása is, amikor szintén
zsúfolásig telt a templom. A paró-

Rostáné Piri Magdolna, a Vasi
Evangélikus Egyházmegye esperese iktatta be a lelkészházaspárt,
akik hét évi Őrségben töltött
szolgálat után fogadták el a sárvári gyülekezet hívását. A szertartáson a lelkésztársak, a sárvári
hívek és a presbitérium mellett
Kondora István polgármester
is köszöntötte Pethő Attilát és
Pethő-Udvardi Andreát. Továbbá a Sárváron 21 évi szolgálat
után nyugdíjba vonult Gyarmati
István is jelen volt az új lelkészek
beiktatásán.
– Sárvár a hazai reformáció
egyik bölcsője és mindig is fontos
történelmi szerepet töltött be az
egyház történetében. Az evangélikusok első öt püspöke közül
hárman előtte itt voltak lelkészek
– emlékeztetett Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke.
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Pethő–Udvardi lelkész házaspár
Sárvárra érkezése az evangélikus
egyházmegye életében is változást
hozott. Az eddig a celldömölki
lelkészek által ellátott nagysimonyi és sitkei gyülekezet szolgálatát
ezentúl Sárvárról látják el.

– mondta Pethő Attila evangélikus lelkésze. Pethő-Udvardi Andrea, aki számára nem ismeretlen
a sárvári gyülekezet, hisz lelkészi
gyakorlatát itt töltötte, fontos
az emberekben tátongó lelki űr
betöltése. A sárvári evangélikus

Sávár új evangélikus lelkészeit, Pethő Attilát és Pethő-Udvardi Andreát
Rostáné Piri Magdolna esperes iktatta be

– Nagy feladat a hazai protestantizmus egyik bölcsőjében,
Sárváron az elődök nyomdokaiba
lépve a lelkészi szolgálatot ellátni

gyülekezet és annak civil közösségei és csoportjai a jövőben is
fontos szereplői kívánnak lenni
Sárvár társadalmi életének.

Táplálkozási ajánlás személyre szabva!
Mit jelent ez pontosan?
Egyéni sajátosságokat alapul véve állítom össze a személyre szabott
étrendedet a legjobb eredmény elérése érdekében.
Figyelembe veszem az egyén

• korát
• nemét
• vércsoportját
• hormonális állapotát
• egészségi állapotát
• metabolikus típusát
• betegségét, amennyiben van ilyen
• ételintoleranciáját, amennyiben van ilyen.
Segítek megértetni a miérteket, elmagyarázom, hogy mit, mikor,
mennyit ehet. Nem egy meghatározott időszakra szóló diétát kap
tőlem, hanem egy gondosan összeállított táplálkozási ajánlást, amivel
megvalósíthatja céljait. Egy életen át tartható életmódot kap, amivel
megteremtheti és fenntarthatja az egészséget.
Keress bátran:

Máhr Tivadar alpolgármester és Kondora István polgármester is búcsúzott
Gyarmati István lelkésztől és feleségétől, Lenke asszonytól

kia és a gyülekezet átadása mellett
a nyugalmazott lelkész személyes
tapasztalatait is megosztja majd
utódaival. Gyarmati István feleségével, Lenke asszonnyal Sárváron maradnak, és új otthonuk
berendezése után rész vesznek a
gyülekezet életében.

Az Őrimagyarósdról érkezett
fiatal lelkészházaspár érkezése
új lendületet is ad a gyülekezet
számára. Rostáné Piri Magdolna,
a Vasi Evangélikus Egyházmegye
esperese szerint az új lelkészek
tehetségének kibontakozására
alkalmas a sárvári gyülekezet. A

• ha szeretnél egészséges lenni és az is maradni,
• ha szeretnél boldogabban élni,
• ha szeretnél energikusabb lenni,
• ha szeretnéd kihozni magadból a maximumot,
• ha fogyni szeretnél,
• ha hízni szeretnél,
• ha hormonális problémákkal küzdesz,
• ha pajzsmirigy problémád van,
• ha Inzulinrezisztenciában (IR) szenvedsz,
• vagy ha csak szeretnél kiigazodni a sok diéta ajánláson és megtalálni
a legoptimálisabb megoldást számodra,

és én a legjobb tudásom szerint segíteni fogok Neked.
Nagy Katalin
Jelentkezés: nagykatalineletmod@gmail.com
www.nagykatalin.net

...a jövő kapuja...
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Közel ötszáz diák kezdte meg a tanévet a gimnáziumban
A Tinódi Sebestyén Gimnázium
és Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskolában is rendben
megkezdődött a 2018/2019-es
tanév. A tanévnyitó ünnepségen
értékelték az iskola eredményeit, és a kilencedik évfolyamos
diákokat is köszöntötték.

52 gimnazista, 32 szakközépiskolás kezdte meg tanulmányait
idén a sárvári intézményben, a
büki fiók-tagintézményben pedig
23 szakközépiskolás vágott neki
az új tanévnek. – A felsőbb évfolyamosokkal együtt összesen 468
diák jár a sárvári gimnáziumba
– tájékoztatott Hevér Mihályné
igazgató.
Az intézmény az új tanév kezdetén értékelte a továbbtanulási
mutatókat is. A végzős diákok
többsége gazdaságtudományi
területre nyert felvételt, második
helyen a mérnöki, valamint az informatikai képzések szerepelnek,
harmadik helyen a pedagógusok
vannak.
Hevér Mihályné rámutatott, a
fentiek azt bizonyítják, hogy a di-

ákok tulajdonképpen bármilyen
szakterületre fel tudnak készülni
a sárvári iskolában.
A Tinódi Gimnáziumban nagy
hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra is, és ennek eredménye a
nyelvvizsgák számában is megmutatkozik. – A nyelvi képzés
emelt szinten történik iskolánkban, nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
tudnak érettségizni a diákok, ami
nagyon fontos a felsőoktatásba
lépéskor. Tavaly nagyon büszkék
voltunk, mert a tanév végére 117
nyelvvizsgát szereztek diákjaink
– mondta az igazgató.
Hevér Mihályné kiemelte, idén
hasonlóan kezdik meg a munkát,
mint az előző tanévben. Az új
tanév csak a szakgimnáziumi
képzésben hozott változást. Az
idei évtől a turisztikai szervező,
értékesítő képzésen belül a szállodai recepciós, a vendéglátásszervező képzésen belül a pincér
szakképesítés is megszerezhető.
Az iskolaépület a nyáron egy
kisebb felújításon is átesett. –
Esztétikus környezetben várjuk
a diákokat. Sikerült felújítani a

tantermeket és a tornacsarnokot,
így most azt mondhatjuk, hogy a
belső környezet megfelel az elvárásoknak – hangsúlyozta Hevér
Mihályné.
Az intézmény az idei tanévben
két GINOP-os pályázatban is
részt vesz a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrummal

közösen, egyik az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkenését tűzte ki célul, a másik pedig
ingyenes nyelvoktatásra ad majd
lehetőséget. A pályázati forrásoknak köszönhetően az intézmény a
jövőben technikai felszereltségét
is igyekszik bővíteni. 
sii

Nagy reszelés a Barabásban

Nagy reszelés – avagy kis szakik nagy napja elnevezéssel
Guinnes-rekord kísérletre készül szeptember 28-án, pénteken a Barabás iskola és a szombathelyi EPCOS.
A látványosnak ígérkező programsorozat reggel fél kilenckor kezdődik az iskola előtt, 9 órától délután ötig pedig
egy nyolcórás műszak keretein belül várhatóan többszáz
sárvári diák reszel majd szakemberek irányítása mellett
kis fémleveleket, melyek aztán az iskola előtt felállítandó,
rozsdamentes acélból készült szimbolikus „fa” ágait díszítik.
A rendezvény nyilvános, így nemcsak diákokat, de minden
érdeklődőt várnak az iskolába, aki szívesen elkészítené akár
a monogramjával ellátott levélkét! A délelőtt folyamán a
Nádasdy-vár hídja párhuzamos programnak ad helyet. 10 és
12 óra között a város óvodásai sem maradnak ki a jóból: ők
almát reszelnek, majd játékos vetélkedőkön vesznek részt. A
szervezők reményei szerint többszáz fiatalt tudnak bevonni
a páratlan kezdeményezésbe, melynek végén újabb rekord
születhet az ötvenéves városban, a szintén 50 éves iskola
ötletének eredményeként.
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A nyőgéri plébános képei
Falusi életképek, a látványon
túlmutató gondolatok is sorakoznak dr. Lenarsich Imre
nemzetközi hírű fotóművész,
hajdani nyőgéri plébános
képeiből nyílt fotókiállításon
a Nádasdy-vár időszaki kiállítótermében.

A Galeria Arcisban Tájaim–Tárgyaim címmel nyílt kiállítása
Luzsica Lajos Árpád országosan
ismert könyvillusztrátor, festőés grafikusművésznek. A tárlatot
Ambrus Lajos, József Attiladíjas író nyitotta meg, zongorán
Gróf István működött közre.
Több mint 25 éve már szerepelt Sárváron Luzsicza Árpád
– jelezte köszöntőjében Kondor
János galériavezető. – Mindkét
tárlat fontos eleme számomra,
hogy a képek lényegét a hatá-

rozott vonalak jelzik – mondta
a kiállító művész, aki a Prágai
Képzőművészeti Akadémiát
végezte el 1982-ben grafikusművész szakon, de rendszeresen
szerepel festészeti és szobrászati
kiállításokon is. Úgy véli, a tehetséget nem a gének, hanem
az alkotó közeg erősíti. – Ezek
között a képek között jól érezzük
magunkat, mert egy vidám-ironikus világ tárul elénk. Egy olyan
világ, amelyben jó volna lenni
– hangsúlyozta Ambrus Lajos
tárlatnyitójában.

Az „Édes évek hol vagytok
ma már…” című tárlatot főtisztelendő dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek, metropolita
nyitotta meg, aki ötven évvel

ezelőtt, nem sokkal a fotós
plébános halála után, maga
is teljesített papi szolgálatot
Nyőgérben. Így még ő is hallott arról, hogy a szigorú, ám
szeretetet sugárzó dr. Lenar
sich Imrét milyen megbecsülés
övezte. – Szociofotói olyan
korszakokat idéznek meg,
amelyre már nem is emlékezünk. Természetképei pedig a teremtett világ csodáját
mutatják be – fogalmazott a
veszprémi érsek.

Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.
8500 Pápa, Juhar utca 13-15., 17.
CareerTeam-HU@yfai.com • www.udvafedelzeten.hu

Csatlakozz csapatunkhoz!
Pápán üzemelő gyáregységünk jelenleg 36 000 m2-en működik és készít a kategóriájukban legjobb gépjármű-utastéri elemeket prémium kategóriás
gépjárművekbe, mint Mercedes, BMW, Maserati, Porsche, Volvo. A sokrétű gyártási technológia magában foglalja a műanyag fröccsöntést, bőr
és műbőr szabászatot, varrást, kárpitozást és a szerelést. Az elmúlt három évben dinamikusan bővítettük folyamatainkat és gyáregységeinket, így
most jelenleg több mint 2400 fő feletti létszámmal látjuk el napi feladatainkat.

Jelenleg az alábbi munkakörökben keressük új kollégáinkat:
• Mechatronikus mérnök karbantartó – 3 műszakos, diplomás mérnök pozíció
• Varrógépműszerész – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk varrógépműszerész pozícióba. Vállaljuk pályakezdő jelöltek átképzését
is, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével:
– finommechanikai műszerész
– mechanikai műszerész
– háztartási kisgépszerelő
• Szerszámkészítő – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk, tapasztalattal
• Fröccsöntő gépkezelő operátor – 3 műszakos, hasonló területen szerzett tapasztalat előny
• Varró – 3 műszakos munkarendben, varró szakképesítés szükséges
• Betanított munkás – 3 műszakos munkarendben, kárpitozási feladatok ellátására
Amiért érdemes minket választani:

– Határozatlan idejű szerződés
– Kiemelkedő alapbér, ami további munkafolyamatok betanulásával fejleszthető
– Csoportos bónusz (max. az alapbér 50%-a)
– Jelenléti bónusz
– 70%-os éjszakai műszakpótlék
– Ajándékkártya béren kívüli juttatásként
– 13. havi fizetés
– Vidékről a tömegközlekedés költségeinek 100%-os támogatása, céges különjáratok.

Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél hosszú távon elhelyezkedni és stabil munkahelyen tiszta, rendezett és szervezett munkafolyamatokon dolgozni,
mindezt jó munkahelyi légkörben.

Regisztrálhatsz telefonon és kérhetsz felvételi tesztre időpontot!
Látogass el honlapunkra, vagy érdeklődj elérhetőségeink bármelyikén munkaidőben, kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre.

Ingyenes zöldszámunk Hétköznapokon 09-15 óra között: 06 / 80 949 021
CareerTeam-HU@yfai.com
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!
Minden héten több mint 3 milliárd forint
főnyeremény vár!*

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

euj_alap 188x268.indd 1
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SÁRVÁRIAK EZER ARCA
Nádasdy Kulturális Központ

Okt. 2. (kedd)

Sárvár Központ
NádasdyKulturális
Kulturális
Nádasdy
Központ
Sárvár
Sárvár

15 óra: Detektívsarok nyitó rendezvény

Okt.
2.Okt.
(kedd)
óra:
Detektívsarok
nyitó
rendezvény
2. (kedd) 15
óra:Ringató
Detektívsarok
nyitó
rendezvény
Okt.
3.
(szerda)
1015
óra:
Gerbert
Judittal
Okt. 3.Okt.
(szerda)
óra:
Ringató
Gerbert
Judittal szimfónia - Zenei klub:
3. (szerda) 10
óra:Lajtha
Ringató
Gerbert
Judittal
1710
óra:
László:
VII.
Forradalmi
Paukovics
László
előadása
1717óra:
VII.Forradalmi
Forradalmi
szimfónia
–klub:
Zenei klub:
óra:Lajtha
Lajtha László:
László:
VII.
szimfónia
- Zenei
Paukovics László előadása
László előadása
Okt. 4. (csütörtök) 17 óra: Paukovics
„Könyvtárpártoló
tevékenységért”
4. (csütörtök) 17 óra:elismerő
„Könyvtárpártoló
oklevelektevékenységért”
átadása
Okt. 4.Okt.
(csütörtök)
17 óra: „Könyvtárpártoló
tevékenységért” 		
elismerő oklevelek átadása
Okt. 4. (csütörtök) 17.15 óra:
Van-e ideális
család?
		
elismerő
oklevelek
átadása
Okt. 4. (csütörtök) 17.15 óra: Van-e ideális család?
Kirschner Lászlóné családterapeuta előadása
Dr. Kirschner
Lászlóné
családterapeuta
előadása
Okt. 4. (csütörtök) 17.15 óra: Dr.
Van-e
ideális
család?
			
Okt. Okt.
5. (péntek)
9-10
óra:
AA„Könyvtár
sütije”versenyre
versenyre
készített alkotások
5.
(péntek)
9-10
óra:
„Könyvtár
sütije”
készített alkotások
		
Dr.
Kirschner
Lászlóné
családterapeuta
előadása
leadása
könyvtárban
leadása a
a könyvtárban
Okt. 5. (péntek) 9-10 óra: A „Könyvtár sütije” versenyre készített alkotások
1111
-17
megtekintése
– szavazás
-17óra:
óra:AAsütemények
sütemények megtekintése
– szavazás
a a
leadása
a könyvtárban
közönségdíj odaítélésére
közönségdíj
odaítélésére
11 -17 óra: A sütemények megtekintése – szavazás
6. (szombat) 1010
óra:AA„Könyvtár
„Könyvtár sütije”
verseny
eredményhirdetése
Okt. Okt.
6. (szombat)
óra:
sütije”odaítélésére
verseny
eredményhirdetése
a közönségdíj
16 óra: Családi vetélkedő: Ki tud a legtöbbet a sárvári
Okt. 6. (szombat) 10
Akönyvtárról?
„Könyvtár
sütije”
verseny
eredményhirdetése
16 óra:
óra: Családi
vetélkedő:
Ki
tud
a
legtöbbet
a sárvári
(Jelentkezési határidő: szeptember 25.)
könyvtárról? (Jelentkezési határidő: szeptember 25.)
1619óra:
Családi
vetélkedő: Ki tud a legtöbbet a sárvári
órától: Éjszaka a könyvtárban
19 órától:
Éjszaka a könyvtárban
könyvtárról?
(Jelentkezési határidő: szeptember 25.)
Okt. 7. (vasárnap) 8 óra: Ébredjünk együtt!
Okt. 7. (vasárnap) 19
8 óra:
Ébredjünk
órától:
Éjszakaegyütt!
a könyvtárban
program egész8ideje
50 %‐os beiratkozási
Okt. 7.A(vasárnap)
óra:alatt
Ébredjünk
együtt! és ingyenes internetezési
lehetőséget
biztosítunk,
valamint
eltekintünk
a késedelmi
díj megfizetésétől.
A program
egész
ideje alatt
50 %‐os
beiratkozási
és ingyenes
internetezési

A program
egész
ideje alattvalamint
50%-os eltekintünk
beiratkozásiaéskésedelmi
ingyenesdíj
internetezési
lehetősélehetőséget
biztosítunk,
megfizetésétől.
get biztosítunk, valamint eltekintünk a késedelmi díj megfizetésétől.
A rendezvény támogatója a Vas Megyei KSZR

A rendezvény
támogatója a Vas Megyei KSZR
A rendezvény támogatója a Vas Megyei KSZR

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!

Sárváraikat bemutató könyv jelenik meg a közeljövőben. A Sárváriak ezer
arca című kötetet először 2018. szeptember 28-án, pénteken 17 órakor
ismerhetjük meg a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében.
A könyv több mint száz sárvári kötődésű szerzőt
mutat be, akik az élet legszélesebb területét
képviselik. A szépirodalom, a természet- és
társadalomtudomány, a művészetek, a filozófia
mind megjelenik a kötetben. Nemcsak a szerzők életrajzait olvashatjuk, hanem
műveikből részleteket is.
A kötet megjelenését Sárvár Város Önkormányzata támogatta. A szerkesztők a könyvtár
munkatársai. A bemutatón a vendégeket Kondora István polgármester köszönti, a szerkesztőkkel Dabóczi Dénes művészettörténész beszélget. A programra a belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ!
„TISZTELGÉS FÉLÉVSZÁZAD ELŐTT”
A 66 éves Sárvár Városi Bélyeggyűjtő Kör bélyegkiállítással tiszteleg Sárvár
várossá avatásának 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából, valamint a köri alapítók
és az őket követő gyűjtők emlékének. Ezen alkalomból a kör kiállítást rendez 2018.
október 5–23. között a Nádasdy Kulturális Központ Folyosó - galériájában.
A kiállítást 2018. október 5-én 17:00-órakor megnyitja Kondora István, Sárvár
város polgármestere, továbbá köszöntőt mond Dr. Gaál Péter tiszteletbeli
elnök és Süle Péter köri elnök.
A szervezőbizottság szeretettel várja a kiállítókat, bélyeggyűjtőket, érdeklődőket,
családokat, gyerekeket. A belépés díjtalan. Látogatható mindennap 10:00-18:00 óráig.

Ajánlatunk
a Látás Hónapja
Ajánlatunk
alkalmából
a Látás Hónapja
alkalmából

Telefon: 06/ 30 /496-73-55
– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

Hoya multifokális lencsék

40% kedvezménnyel!
40% kedvezménnyel!
Hoya multifokális lencsék
Az akció időtartama: 2018. október 1-31.

Szemüveglencsék japán technológiával
Az akcióban a Summit Pro/CD TrueForm és Balansis szemüveglencsék
vesznek részt. Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!
Honap_ajanlata_A1.indd 20

Szemüveglencsék japán technológiával
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Az akcióban a Summit Pro/CD TrueForm és Balansis szemüveglencsék vesznek részt. Az akció további részleteiről
érdeklődjön az üzletben!

Az akció időtartama: 2018. október 1-31.

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

2018.09.05. 13:49:24

Az akcióban a Summit Pro/CD TrueForm és Balansis szemüveglencsék vesznek részt. Az akció további részleteiről
érdeklődjön az üzletben!
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2018. JANUÁR‐FEB

A Sárvári Televízió tervezett műsora

január 31.
szerda
2018. JANUÁR‐FEB

Ügyfélszolgálati iroda
január
Sárvár, Szatmár
utca31.
45.
február
7.

2018. szeptember 28. és október 13. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 29., október 6. és 13. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Szeptember 28. (péntek) 19.00 Vendég: Dr. Hegedüs Csaba
olimpiai bajnok
Október 5. (péntek) 19.00 Utam – Dr. Dénes Tibor portréfilm
3. rész
Október 12. (péntek) 19.00 Vendég:
Kiss Sándor nyugalmazott
2018. SZEPTEMBER
tanácselnök
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
SZEPTEMBER 5.
szerda
BIO
Vasi Kaleidoszkóp/megyei
magazin
Október 5. és 19. (péntek) 18.35
SZELEKTÍV
Ismétlés: szombat–csütörtök
18.35 szerda
SZEPTEMBER 12.

Biztosítás
hipp-hopp!
Biztosítás
ÜVEG 1. KÖRZET
Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
hipp-hopp!
Biztosítás
SÁRVÁRI SZEPTEMBER
HÍRLAP
19.
szerda
BIO
Hirdetésfelvétel:
Sárvár Város Önkormányzatának lapja
06 30/4575 035
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. hipp-hopp!
Yeloprint Kft., Dávid Péter
Nem
bonyolítjuk,Nyomda:
iNtÉzzÜK!
SZELEKTÍV
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Sokszorosítás helye és ideje:

SZEPTEMBER
26. ügyintézése,
szerda Szombathely,
Felelős
Kft.
ügyvezetője
Géfin Gy. u. 11-13.,
Teljes kiadó:
körű abiztosító
váltás
biztosítás-közvetítés,
Felelős
szerkesztő:
dr.
Fonyó
Roberta
Nyomtatás:
2018.
szeptember 24.
ÜVEGközreműködés...
2. KÖRZET
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény
esetén
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu
ISSN: 0238-9010

Telefon: 95/200-240, 99/505-380február
február14.
7.
e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu • honlap: www.stkh.hu
február 14.
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
február 21.
Kedd: 10.00–17.00, csütörtök: 8.00–14.00
21.
Telefonos ügyfélszolgálat: február
február 28.
Kedd: 10:00–17:00, Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
február 28.
ÜVEG 1. KÖRZET

2018. OKTÓBER
OKTÓBER 3.

szerda

OKTÓBER 10.

szerda

OKTÓBER 17.

szerda

OKTÓBER 24.

szerda

BIO
SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET
BIO
SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

Nem bonyolítjuk, iNtÉzzÜK!
Biztosítás
Nem bonyolítjuk,
iNtÉzz
Biztosítás

kommunális
gyűjtés:
ÜVEG 1. KÖRZET
ÜVEG
2. KÖRZET
hétfő
vagy
csütörtök
ÜVEG 2. KÖRZET

kommunális gyűjtés:
kedd vagy péntek

A házhoz menő
lomtalanítást (1 m3/
év) 2018-ban már
csak októberi és novemberi teljesítéssel
vállaljuk.

Gondja van a jelenlegi biztosításával?
OKTÓBER 31.
szerda
BIO
Keresi
a legkedvezőbbet?
Váltanibiztosítás-közvetítés,
szeretne?
Teljes körű
biztosító váltás ügyintézése,
ügyintézés,AJÁNLATA
káresemény esetén
közreműködés...
Azszerződéskezelés,
ÖSSZES BIZTOSÍTÓ
EGY HELYEN!
Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági inVálassza díjmentes szolgáltatásainkat!
gatlanhasználó 2018. október 26-án, PÉNTEKEN 10:00 órától
Gondja van a jelenlegi biztosításával?
16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elheBiztosítás-közvetítő
rutinunk, kapcsolatrendszerünk
Keresi a legkedvezőbbet?
Váltani szeretne?
garancia
rá, BIZTOSÍTÓ
hogy Önnek:AJÁNLATA
Ne kelljen időrabló
Az
ÖSSZES
EGY
HELYEN!
lyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/
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nem áll fenn.

Bőrgyógyászat
Sárváron!
Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági

ingatlanhasználó 2018. szeptember 28-án és október
Dr.
Bognár Enikő

26-án PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény
István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett
Szolgáltatások:
konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
•m3/háztartás/év
Szűrővizsgálat mennyiségben díjmentesen elhelyezheti,
• Elektrosebészeti
beavatkozások
amennyiben
tartozása nem áll fenn.
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu
9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában
9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában
Tel.:
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www.szabokrisztian.insura.hu |
| www.allrisks.hu
www.allrisks.hu
www.szabokrisztian.insura.hu
|
www.allrisks.hu

október 4-én és 11-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

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitvatartás: h.-cs.: 6.00-21.00,
p.-sz.: 6.00-22.00, v.: 6.00-21.00

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET

Széles bor és
szeszesital választék.
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.
TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

Hét forduló után is nyeretlen a Sárvár FC
Továbbra is várat magára a
Sárvár FC első győzelme az NB
III nyugati csoportjában.

A szezon előtt a bennmaradást
célul kitűző zöld-fehérek hét
forduló után négy döntetlennel
(BKV Előre: 1-1, Andráshida: 0-0,
III. Kerület: 0-0 és Dunaharaszti
MTK: 0-0) és három vereséggel
(1-2 a Ménfőcsanak, 1-3 az Ajka

és 0-1 a Pénzügyőr ellen) az utolsó
előtti, tizenötödik helyen állnak
a tabellán. A csapat egyelőre a
góllövéssel is hadilábon áll, eddig
mindössze Hoós Patrik, Horváth
András és Koronczai Roland
tudott az ellenfél kapujába találni,
mindannyian egy-egy alkalommal. Kovács László együttese
legközelebb szeptember 30-án,
vasárnap a Puskás Akadémia

Jól kezdtek a tekések
Első két mérkőzését megnyerte az NB II-es teke bajnokság
d él-ny ug ati cs op or tjáb an
szereplő Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE.
Városunk csapata, amely a
legutóbbi kiírásban hatodik
lett, az Olajmunkás SE Gellénháza otthonában kezdte
a 2018/19-es szezont, nem is
akárhogyan, hiszen 5–3-ra,
2549–2488 fa arányban nyerni
tudott, majd hazai pályán fogadta a Kondorfa SE-t, melyet
magabiztosan, 7–1-re, 2703–

2552-es fa arányban győzött
le. Farkas Imréék a harmadik
és a negyedik fordulóban is
„szabadnaposak voltak”, miután
előbb a Lovászi Bányász, majd a
Zalakaros SE is halasztást kért
a szövetségtől. A csapat így
legközelebb szeptember 29-én,
szombaton délután 14 órától a
TK Resznek vendége lesz, amely
legutóbb 6–2-es vereséget szenvedett idegenben, az újonc
Vonyarcvashegy otthonában.
A Zala megyeieknek nem megy
egyelőre, egy győzelem mellett
három vereség a mérlegük.

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 «
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II.-t fogadja hazai pályán a bajnokságban, 15:30-tól. A tabellát
egyébként az FC Ajka vezeti hat
győzelemmel és egy döntetlennel,
második az Érd, amely öt pontos
hátránnyal követi riválisát, és csak
jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a harmadik
Ménfőcsanakot.
A Magyar Kupa 6. fordulójában
már jobban ment az SFC-nek:

szeptember 22-én, a papírformának megfelelően – 3-1-es félidőt követően – 6-1-re győzött a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
I. osztályban szereplő Edelény
vendégeként, továbbjutva ezzel a
következő körbe, a legjobb 64 gárda
közé. Hoós Patrik és Koronczai Roland duplázott, a csereként beálló
Varga Kevin és Takács Ádám pedig
egyszer-egyszer volt eredményes.

Kézilabda: Egy győzelem, egy vereség
Nem sikerült jól a rajt kézilabdacsapatunknak, az NB II-es
női bajnokság észak-nyugati csoportjának nyitófordulójában
a Sárvárfürdő Kinizsi SE a Szombathelyi Kézilabda Klub és
Akadémia U22-es csapatának vendége volt.
Rozmán Gergő lányai 18-13-as félidő után 35–28-ra kikaptak.
Hazai pályán azonban javítottak a lányok, miután egy héttel
később 18–11-es félidőt követően, 30–27-re legyőzték a VKL
SE Győrt. Két kör után a tabellát a Győri Audi ETO KC U22-es
csapata vezeti hibátlan mutatóval, második a Vady Mosonszolnok egy győzelemmel és egy döntetlennel, harmadik pedig a
VKL SE Győr, ötven százalékos mérleggel. A Sárvár negatív
gólkülönbsége miatt (58–62) jelenleg nyolcadik a tizenkét fős
mezőnyben. Most egy kisebb szünet következik, a bronzérmes
Kinizsi legközelebb október 7-én, vasárnap lép pályára, az ötödik
helyezett Mosonmagyaróvári KC U22-es csapatának vendégei
lesznek Jenőfi Katalinék.

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Sárvár, Alkotmány u. 4.

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 6:00 – 22:00
Szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00
Tel.: 06-95-320-574

s?
á
t
í
v
a
j
a
s
Sürgő
k!*
Üzletünk kínálata:
Dohány termékek
Újságok
Szeszes italok
Üdítők
Szerencsejáték
Telefon - feltöltés

megoldju
l
lü
e
b
n
á
r
24 ó

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

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 6:00–22:00
Szombat: 6:00–22:00
Vasárnap: 07:00–18:00
Tel.: 06 95/320 574
Üzletünk kínálata:
Dohány termékek • Újságok
Szeszes italok • Üdítők
Szerencsejáték
Telefon-feltöltés

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...
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...a jövő kapuja...

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Sárvár
Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Megérkeztek
a 2018-as
KARIKAGYŰRŰ modellek!
Most minden karikagyűrűre és
eljegyzési gyűrűre

y!
n
é
m
z
e
v
10% ked

(Részletek az üzletben.)
Az akció 2018. 10. 01-31-ig érvényes.

Minden arany ékszerre
-20% kedvezmény
beszámítás
esetén.
(Részletek az üzletben.)
Az akció 2018. 10. 01-31-ig
érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.00, Sz: 8.30-12.00
www.ekszerszalon.com • www.zoeekszer.hu
www.facebook.com/ZoeEkszeruzlet
Tel.: +36 30 974 6655

9600 Sárvár, Batthyány u. 33. /kapualj/

Info: +36.30.982.62.65. | Email: boristaposta@gmail.com
facebook.com/boristasarvar/ | @boristasarvar

BOR • PEZSGŐ • CHAMPAGNE
PÁLINKA • SÖr
OLÍVAOLAJ•OLÍVABOGYÓ •KAPRIBOGYÓ
ECEtEk•MAGOLAJOK•KRÉMEK
ZSELÉK•SZÖRP•MUST•C
IDER
BOROS KIEGÉSZÍTŐK
Nyitva: hétfő–péntek: 09:00–17:00 / szombat: 09:00–12:00
Főként a borok gyönyörű, és kimeríthetetlen világából töltünk
egy “kicsit a poharakba”, élményeket a lelkekbe – tudással, tapasztalattal...

Várjuk Önt
Nagy Zita – borajánló, borszakíró és Wawrzsák László – okleveles borbíráló
Vágja ki, hozza magával a jelölt részt és vásárlás esetén vegye igénybe a kínált kedvezményt!

AJÁNLATuNK

-10% kedvezmény kizárólag borokra*
-5% kedvezmény más termékekre*
Érvényes: 2018. szeptember 28 – október 20. között!
*a kedvezmény egyéb más engedménnyel, kedvezménnyel nem vonható össze!

VÁLoGaSS KEdVEdRE KöZEL
50 féLE pIZZÁNKbóL!
pizzáinkat már tejfölös-mustáros,
és spenótos alappal is kérheted!
KöZKÍVÁNaTRa GYRoS TÁL KaphaTó
joGhuRToS, VaGY cSÍpőS öNTETTEL!
pIZZÁK 1050 ft-tól,
GYRoS TÁL, illetve SaLÁTÁK 1250 ft,
hambuRGEREINK 990 ft-ért kaphatóak.
hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig
vasárnap: 15:00-től 22:00-ig
INGYENES KISZÁLLÍTÁS éS doboZ
SÁRVÁRoN bELÜL!
06 95 32 38 32
+36 30 8 876 876
szanchopizza.hu

szanchopizza

