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Átadták a rábasömjéni kerékpárutat

Rangos elismerést
kapott a fürdő

Átadták az Év Széchenyi Vállalkozása díjakat Budapesten,
a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az egyik fődíjat a Sárvári
Gyógyfürdő Kft.-nek ítélte a
szakmai zsűri. Emellett a Sárvárfürdő megkapta a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása
érdekében kifejtett tevékenységet értékelő különdíjat is.

Rábasömjéni gyerekekkel adta át az új kerékpárutat Máhr Tivadar, Varga Károly, Kondora István, dr. Kondora
Bálint és Ágh Péter

Felavatták szeptember 26-án
az Iparterület út és a Rábasömjén közötti kerékpárutat.
A város több pontján lesznek
kerékpárút-fejlesztések, a rábasömjéni az első elkészült
beruházás – jelentette be Kondora István polgármester az
átadáson.
A rábasömjéni városrész
Sárvár felőli bejáratánál gyülekeztek a kerékpárút avatá-

sára érkezők. Sokan, köztük
Kondora István polgármester
is, két keréken gurultak be az
ünnepségre. A rendezvény
házigazdája Varga Károly önkormányzati képviselő volt,
aki elmondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program pályázati támogatásából sikerült a
beruházást megvalósítani.
A sárvári kerékpárutak kivitelezésére nyert forrásból

mintegy 170 millió forintot
fordítottak a rábasömjéni
kerékpárútra, amelyet közel
67 millió forint önrésszel
egészített ki az önkormányzat.
– Régi álma teljesült ezzel a
kerékpárúttal a sömjénieknek,
akik már birtokba is vették
az új utat, szívesen kijönnek
ide nemcsak kerékpározni, de
akár sétálni is – mondta Varga
Károly.
Folytatás a 3. oldalon

A díjátadó résztvevőit Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója köszöntötte elsőként, aki arról beszélt, hogy 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. Emlékeztetett, Széchenyi
Ferenc 1802 novemberében kezdeményezte a múzeum megalapítását. A nemzeti múzeum nem
csupán egy arisztokrata család
adományából jött létre, hanem
egy nemzeti közadakozásból –
mondta, hozzátéve, a múzeum
„hivatása, hogy kifejezze a magyar
nemzet együvé tartozását.”
Folytatás az 5. oldalon
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT ’56 HŐSEIRE!
Sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2018. október 23-án (kedden) 17:00 órakor a Kossuth téren tartandó ünnepi megemlékezésre
Program

17:00 Koszorúzás Török István és Mezőfi Géza sírjainál
17:20 Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál. Közreműködik a Koncertfúvószenekar
17:30 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójáról a Kossuth téren
Ünnepi beszédet mond: Szabó Zoltán önkormányzati képviselő
Közreműködik: Barabás György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola
18:00 Koszorúzás Abai Imre emléktáblájánál. Közreműködik a Koncertfúvószenekar

1956 Magyar Forradalom

o 19:00
k t ó b eAbai
r 2 3Imre
.
és az ’56-os hősök szentmiséje a Szent László-templomban
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Bursa Hungarica – Felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat 2019.
Sárvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019. évre is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára. A pályázati űrlapot – az elmúlt évhez hasonlóan – a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben,
röviden az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni. A kinyomtatott, aláírt
pályázati űrlapot a kötelező mellékletekkel együtt a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 6. sz. irodájába kell benyújtani 2018. november
6-ig. A pályázatok elbírálására legkésőbb 2018. december 6-ig kerül sor,
a pályázók értesítésének határideje: 2018. december 10.
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019.
évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév
és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amen�nyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges
a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázati kiírások teljes terjedelmükben Sárvár város honlapján
(http://www.sarvarvaros.hu/hirdetmenyek_palyazatok?p=2) olvashatók.
Sárvár Város Önkormányzata
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ÁLLÁS BÖRZE
SÁRVÁRON

2018. október 15. – hétfő
Városháza Nagyterem
Sárvár, Várkerület 3. (2. emelet)

8.30 - 12.00

CELLDÖMÖLKÖN
www.facebook.com/
valtozo.vilagert

2018. október 18. – csütörtök
Művelődési Központ aula
Celldömölk, Dr. Géfin L. tér 1.

8.30 - 12.00

Helybe jönnek a munkáltatók
és több száz betölthető állást kínálnak!
Szolgáltatások a börze ideje alatt:

- tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról;
- önéletrajz írás segítése;
- munkavállalási tanácsadás.

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!
Egy helyen érdeklődhet az érintett térségekben
működő, valamint sok más Vas és Veszprém megyei
munkáltató álláskínálatáról!
www.valtozovilagert.hu

szervező:

Villanyszerelő munkatársat keresünk
Sárvár környékére és Szombathelyre!
Bérezés 250 000 Ft nettótól!
Ausztriai munkalehetőséggel,
egyéb juttatással is.
Továbbá keresünk villanyszerelő mellé
kisegítő munkatársat!
Érd.: 06 20 938 7412
TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL
AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,
8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.
AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK
2018. OKTÓBER 15-TŐL NOVEMBER 15-IG
TART.
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Átadták a rábasömjéni kerékpárutat
Folytatódik Sárváron a kerékpárforgalmi létesítmények építése
Folytatás az 1. oldalról
A rábasömjéni kerékpárút
átadási ünnepségén Kondora
István polgármester beszédében
kiemelte, hogy Sárvár belterületi
kerékpárutak építésére összesen 266 millió forintot nyert a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretein belül. Ebből épült meg elsőként
a Sárvár központi belterülete
és Rábasömjén településrész
közötti összefüggő, megszakítás nélküli kerékpáros útvonal,
megépül a Katalin utca és a
Sársziget utca közötti kerékpár
út és kerékpársáv, valamint a
Szombathelyi utca–Ungvár utca
vége közötti kerékpáros nyom.
A projekt keretében jelentősen
javulnak a Sári és a Kertváros
településrészekben a kerékpáros
közlekedés feltételei.
Dr. Kondora Bálint, a megyei
közgyűlés alelnöke arról szólt,
hogy a belterületi kerékpárutak
építésében konzorciumi partnere Sárvárnak a Vas Megyei Önkormányzat, de idegenforgalmi
célú kerékpárutak is épülnek a
megyében.
– Amikor 2014-ben elkezdtük
a Területfejlesztési Operatív
Program tervezését, megfo-

galmazódott, hogy a kerékpárút-fejlesztésekre nagy hangsúlyt
kellene tenni, és ez így is lett. A
kipályázatás során több mint 2
milliárd forintot tudtunk erre

Wawrzsák Zsolt, a Sárvári
Kerékpáregylet elnöke, aki
egyben rábasömjéni lakos is,
mindenkit arra biztatott köszöntőjében, hogy próbálja ki az

A rábasömjéni gyerekek műsora a kerékpárút átadási ünnepségen

a célra fordítani. Számtalan beruházás folyamatban van a megyében, ez az első átadás. Sárvár
most is első volt, mint sok minden másban is. Csak példaként
említeném, hogy Vasszécsenyben, Sében, Csepregen, Gérce
és Sárvár között, Rábapatyon is
folyamatban vannak kerékpáros
fejlesztések, és ezt a sárváriak is
láthatják itt a környéken – mondta dr. Kondora Bálint.

új kerékpárutat és rendszeresen
használja is.
A kerékpárforgalmi létesítményt Ágh Péter országgyűlési
képviselő adta át a városrész
lakóinak. – Sárvár egy 21. szá-

zadi település, ebből kifolyólag minden egyes városrész
esetében arra törekszik, hogy
olyan életmódot biztosítson,
amely megfelel a kor kihívásainak. Nyilvánvalóan sok feladatunk van még, de folyamatosan
azért dolgozunk, hogy minden
egyes településrész megtalálja
a számításait, és a fejlesztések
eljussanak hozzájuk is – hangsúlyozta Ágh Péter.
Az ünnepségen közreműködött a rábasömjéni Pallósi Dorina szavalattal és a rábasömjéni
gyerekek tánccsoportja, valamint Szélesi Marcell trombitán,
akit Szélesiné Sipos Mónika
kísért zongorán, felkészítője Szélesi Attila volt.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően birtokba vették
a rábasömjéni kerékpárutat a
biciklisek, köztük a Kanizsai
Oldtimer Kerékpáros Egyesület
és a Sárvári Kerékpár Egylet
tagjai is.
-fr-

Fogadóóra

Máhr Tivadar alpolgármester 2018. október 17-én (szerdán)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205.
sz.) fogadóórát tart.

Három utcában oldódott meg a csapadékvíz-elvezetés problémája
Újabb utcákban oldódott meg a
csapadékvíz-elvezetés a városban, amihez az önkormányzat
100 millió forint támogatást
nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból.
A Szegedi Kőrös Gáspár utcától
északi irányba, a Balassi, a Kisfaludy és a Vörösmarty utcák
északi szakaszain épült ki a
csapadékcsatorna, melynek az
ünnepélyes átadására került sor
Sárváron.
– A csapadékcsatorna-rendszer kiépítéséhez az európai
uniós forrás mellé a város 50 millió forintos önrészt biztosított.
Ennek révén kerültek kialakításra több mint egy kilométeren
fedett, 1,6 kilométer hosszan
pedig felszíni elfolyók – ismer-

tette a beruházás részleteit az
ünnepség házigazdája, Savanyú
Gábor, az önkormányzat Gazdasági Bizottságának tagja. A
csapadékvíz elvezető rendszert

Ágh Péter országgyűlési képviselő adta át. Emlékeztetve arra,
hogy a város számos beruházása
annak köszönhető, hogy a város
önkormányzata szövetséget kö-

Egy vízsugárral avatta fel Ágh Péter, Dr. Szabó Gyula, Máhr Tivadar és
Kondora István az új sárvári csapadékvíz-elvezető rendszert

tött a parlament és a kormányzat
képviselőivel, hogy közösen
segítsék Sárvár előrejutását.
– Az északi városrész három
utcájában most átadott beruházás beleillik abba a néhány éve
elfogadott csapadékvíz-elvezetési koncepcióba, amely alapján
a település kritikus pontjain
átalakítjuk a rendszert. Ahol
lehetőség van rá és a nyitott árok
már nagyon mély lenne, ott fedett elvezetést valósítottunk meg
– mondta Kondora István polgármester. A lakók nevében Dr.
Szabó Gyula képviselő köszönte
meg a hosszú évtizedek óta eddig
a környéken nagy gondokat okozó esővíz-probléma megoldását.
Az átadás végén egy vízsugárral
helyezték üzembe az átadott
esővíz-elvezető rendszert.
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Pályázati támogatásokkal nőtt az idei költségvetés
Szeptember 27-én tartotta nyári
szünet utáni első rendes ülését a
sárvári képviselő-testület. Több
napirendi pont is foglalkozott
az önkormányzat gazdasági
helyzetével, így módosították
a város idei költségvetését, elfogadták az önkormányzat első
félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót is.
A Sárvári Járási Hivatal munkájáról Dr. Galántai György
hivatalvezető adott tájékoztatást
az ülésen. A járási hivatal hét
osztállyal és egy kirendeltséggel
működik, 42 település lakóit látja
el. Az elmúlt évben három hivatali épület is megújult mintegy 141
millió forint értékben. A járási
hivatalban fogadott ügyfelek éves
összesített száma meghaladta a 92
ezer főt tavaly.
Napirendre került a Sárvár
város munkaerőpiaci helyzetéről
szóló tájékoztató is. Németh
Zsolt foglalkoztatási osztályvezető beszámolója szerint 2018
első hét hónapjában a regisztrált

álláskeresők havi átlagos száma
a járásban 570 fő, Sárváron 207
fő volt. A 46 nyilvántartott pályakezdő álláskeresőből 17 fő volt
a sárvári. A tartósan álláskeresők
száma 140 fő, Sárvár város vonatkozásában 44 fő volt. Sárvár
városában júliusban 1,99% volt az
álláskeresési ráta. A járási hivatal
foglalkoztatási osztálya munkájában 2018-ban is kiemelkedő szerepet tölt be a hátrányos helyzetű
munkavállalók elhelyezkedését
segítő uniós programok hatékony
működtetése.
Több napirendi pont is foglalkozott az önkormányzat gazdasági helyzetével, így módosították
az önkormányzat idei költségvetését. A jelentős számú beruházásnak köszönhetően az idei
költségvetés főösszege már eléri a
11 milliárd forintot. – Mindazon
pályázati pénzeket, amelyeket
megnyertünk, és a pályázati
megvalósítás elkezdődött, azokat
most vontuk be aktívan a költségvetésbe. Vannak olyan programok, amelyek már befejeződtek,

így a Hild park, a bölcsőde, a rábasömjéni kerékpárút, és vannak
folyamatban lévők, így például a

Tizennégy párhuzamos fejlesztési
programunk fut most, és ez rengeteg
munkát ad a kollégáimnak itt a hivatalban – mondta el Kondora István
polgármester

multifunkcionális sportcsarnok,
a gondozási központ, a Zene
Háza. A pályázati pénzeket már
felhasználtuk a beruházásoknál,

és most kezdtünk el az önrészekből teljesíteni. Önrészünk
abból van, hogy az ipari létesítményeink, a magánvállalataink,
az idegenforgalmi szolgáltatóink
becsületes adófizetők, és ezáltal
megteremtődött a lehetősége
annak, hogy önerőkkel tudjuk támogatni az állami programokat.
Tizennégy párhuzamos fejlesztési
programunk fut most, és ez rengeteg munkát ad a kollégáimnak
itt a hivatalban – mondta el Kondora István polgármester.
A szeptemberi testületi ülésen
csatlakozott a sárvári önkormányzat a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához is. – Az elmúlt években több száz felsőoktatásban
tanuló, szociálisan rászoruló
fiatal jutott ezáltal támogatáshoz
városunkban, és így lesz ez a jövő
évben is, a költségvetésben erre
a célra mintegy 3 millió forintot
különítünk el – tudtuk meg Máhr
Tivadar alpolgármestertől.
-fr-

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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Az Év Széchenyi Vállalkozása lett a Sárvárfürdő
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja a díjról szólva nagyon
fontosnak nevezte, hogy a sikertörténeteket, a jó gyakorlatokat
minél szélesebb körben sikerüljön
bemutatni. Marczinkó Zoltán
István, a Pénzügyminisztérium
helyettes államtitkára kiemelte:
a díjazottak mindent megtettek
azért, hogy céljaikat elérjék, készek
a folyamatos fejlődésre, tanulásra,
képzésre, valamint az újdonságok
folyamatos befogadására.

A Széchenyi család grófi előnevükben a sárvári és felső-vidéki
nevet viseli. A család nyitott a
Sárvárral való szorosabb kapcsolatfelvételre, hisz őseiknek
itt voltak a birtokaik. A Sárvári
Gyógyfürdő Kft. által elnyert
Év Széchenyi Vállalkozása 2018
Díjjal kapcsolatban Széchenyi
Tímea, a Gróf Széchenyi Család
Alapítvány elnöke elmondta:
immár negyedik éve díjazzák a
vállalkozásokat.

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

– A jövőben is úgy fogjuk
végezni a munkánkat, hogy
minden nap megfeleljünk annak
a kitűnő értékelésnek, amellyel
elnyertük ezt a rangos gazdasági
elismerést – nyilatkozta az átadón Vojtkó Tibor, a Sárvárfürdő igazgatója. A díjátadón Máhr
Tivadar, Sárvár alpolgármestere
azt hangsúlyozta, hogy a gyógyfürdő köztulajdonban van, így
a díjban minden sárvárinak is
része van.

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

Eng. szám: U-000545

Folytatás az 1. oldalról
A fődíjat három kategóriában
osztották ki: az évi ötvenmillió
forint alatti, az évi ötven- és ötszázmillió forint közötti, valamint
az évi ötszázmillió forint fölötti
árbevétellel rendelkező, pályázatot benyújtó vállalkozások között.
A Sárvári Gyógyfürdő mellett a
Reálterv Építésziroda és a Neuron
Szoftver Kft. kapott elismerést.
A zsűri tiszteletbeli elnöke
Pleschinger Gyula, a Magyar

Kuba: körutazás tengerparti pihenéssel
Havanna - Vinales-völgy - Guama - Cienfuegos - Trinidad - Cukorvölgy - Santa Clara - Varadero

2018. november 11–21. • január 25–február 4. • március 2–12.

A részvételi díj: 498.000 Ft/fő

Vojtkó Tibor, Marczinkó Zoltán István és Máhr Tivadar az Év Széchenyi
Vállalkozása 2018 Díj pályázat I. fődíjával

+ egyéb költségek

Bővebb információról érdeklődjön irodánkban!

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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Új forgalmi rend a Rákóczi utcán
Már csak az „utolsó simítások”
hiányoznak a főutca útburkolatának javításánál. A Fekete-híd
utcai jelzőlámpás csomóponttól
az Ady Endre utcáig tartó szakasza újult meg a városon átvezető
útnak. A felújítás forgalmi rend
változással is járt, aminek nem
örültek egyöntetűen az autósok.
Mintegy 1055 m hosszon megtörtént a burkolatcsere, a meglévő
szegélyek között 9 cm vastagságban marták fel a burkolatot,
és 2 rétegben került beépítésre
az összesen 9 cm vastag új aszfalt. A törött közműfedlapok is
cserére kerültek, és valamennyi
közműszerelvényt felemelték az
új burkolat szintjére. A sárvári
kórháznál lévő buszmegállóhelyek is megújultak. Az útszakasz
két hídján, az Aranyos-ér hídon
és a Gyöngyös-csatorna hídon
is sor került felújítási munkálatokra. A főutca útburkolata ös�szességében 200 millió forintból
újulhatott meg.
A felújítás forgalmi rend változással is járt. A Rákóczi utcán
a Fekete-híd utcai jelzőlámpás

csomópontnál mindkét irányból
kialakításra került egy-egy balra
kanyarodó sáv. Ezért a város
felől a fürdő irányába egy sáv
szolgálja ki az egyenesen és a
jobbra haladó forgalmat. A fürdő
irányából a belváros felé haladva

bizonyos időszakokban annyira
feltorlódik a forgalom, hogy csak
a második – harmadik zöld lámpánál jutnak át az autósok.
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-től kértünk tájékoztatást a
változással kapcsolatban, közle-

Egy sáv szolgálja az egyenesen és a jobbra haladó forgalmat a Rákóczi utcán,
hamarosan a burkolatba forgalomérzékelő hurkok kerülnek

pedig szintén egy sáv áll rendelkezésére az egyenes irányban
haladó és a jobbra kanyarodó
forgalomnak. Két forgalmas sávot
vontak itt össze, amelynek eredményeképpen jelentősen lassult
a főutca ezen részén az áthaladás,

ményük szerint ezzel az alárendelt irányok kiszolgálása volt a
cél. A korábbi forgalmi rendet az
1990-es években alakították ki,
amikor a fő feladat az volt, hogy
a Balaton felé, illetve az onnan
visszafelé tartó forgalmat – külö-

nösen a nyári szezonban – minél
könnyebben lehessen átvezetni.
Azóta megépült a 84-es főút
Sárvár elkerülő szakasza, ami
átalakította a város forgalmát –
írják a közleményben.
A korábbi nagy forgalom mellett bizonyos alárendelt irányok
kiszolgálására a jelzőlámpás
csomópontban már nem volt
mód. A Fekete-híd utcába, illetve
a Markusovszky utcába csak jelentős kerülőkkel lehetett eljutni,
így a környéken élők igényeit
szolgálják a most kialakított balra
forduló sávok. Mivel elegendő
burkolatfelület állt rendelkezésre, átépítés nélkül, burkolatjelek felfestésével, lámpafejek
elhelyezésével ezt meg lehetett
oldani – olvasható a közútkezelő
válaszában.
A jelzőlámpák működése kapcsán elmondták, a lámpák jelenleg úgynevezett fix program
alapján működnek. Várhatóan
két héten belül a burkolatba forgalomérzékelő hurkok kerülnek,
melyek forgalomfüggő beállítást
is lehetővé tesznek majd, mellyel
a torlódás mérsékelhető. CSZ

Épül a katolikus iskola sportcsarnoka
Megkezdődtek a Szent László
Katolikus Általános Iskola
bővítésének kivitelezési munkálatai. A kétmilliárd forintos
beruházás forrását fele-fele
részben a kormány támogatása
és a Szombathelyi Egyházmegye biztosította. A régi épületrészek elbontása, a terület
talajvíztelenítése és az alapozás
munkálatai után már a földszint falait építik.
– Nagy öröm, hogy már szemmel látható szakaszába lépett a
beruházás. A pontalapokat lerakták és hamarosan emelkedni
fognak a falak is. A feleslegessé
vált helyiségek lebontását követően kicsit lelassult a projekt,
mert a közbeszerzési eljárást
meg kellett ismételni. A hos�szú előkészítő és háttérmunka
után végre most nyáron aztán
megindulhatott az építkezés
látványos része – sorolta az

iskolafejlesztés eddigi állomásait Ördög Tibor igazgató. Az
1889 óta működő iskolát húsz
éve vette át az egyház, azzal a

kor oktatási követelményeinek
is meg kell felelnie.
A háromezer négyzetméteres teljes alapterület harmadát

Ördög Tibor igazgató örömmel mutatja az épülő sportcsarnokot

céllal, hogy a városban is legyen
keresztény szellemű oktatás. A
mintegy négyszáz diák nevelését szolgáló ingatlanegyüttes
megérett a felújításra, és a mai

foglalja el új iskolai szárnyban a
sportcsarnok. Emellett a háromszintes épületben lesz számítástechnikai, nyelvi, fizika-kémia és
művészeti szaktanterem is, ame-

lyet a csarnok mellé építenek.
Az új ebédlő pedig a központi
épület mellett kerül kialakításra
szintén új épületben. Az iskola
megvásárolta a szomszédos
ingatlanokat, mert a helyszűke
miatt csak itt fért el a szabadtéri
sportpálya. A beruházás részeként a régi épületben az alsó
szint vizesblokkjait is felújítják,
megoldják a csatornázást és a
fűtési rendszer korszerűsítését is.
– Ha imáink meghallgattatnak, és nem jön közbe semmi
újabb nehézség, akkor tartani
lehet a jövő őszi befejezési határidőt – mondta az építkezés
menetét elemezve Ördög Tibor.
Hozzátéve, hogy külön köszöni a
Sárvári Tankerület és a Gárdonyi
iskola segítségét a gyerekek étkeztetésének átmeneti megoldásában. A sárvári katolikus iskola
tanárai és diákjai remélik, hogy a
következő tanévnyitót már az új
tornacsarnokukban tarthatják.
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Újra mutatja az irányt a Hergovics-kereszt
Felavatták a helyreállított Fekete (Hergovics)-keresztet a
Hegyközségbe vezető út melletti bevásárlóközpont parkolójában. A kereszt egy vihar során
megsérült és adományokból
állították fel új helyén. A megszépült keresztet szeptember
14-én ünnepélyes keretek között avatták fel a régi ártéri híd
mellett.
Az avatáson Kondora István
polgármester úgy fogalmazott,
hogy a keresztek többféle értelemben is mutatják a legjobb
irányt. A szentelésre a Szent
Kereszt felmagasztalásának ünnepén került sor, emlékeztetett
Wimmer Roland plébános, aki
megáldotta a Krisztus a kereszten emlékművet talpazatán a feliratokat tartalmazó táblákkal. A
keresztavatáson közreműködött
Kondora Anikó és a Herpenyő
zenekar.

Az 1903-ban Fekete János és Boros Julianna által
építtetett emlékmű
helyreállításáért
mozgalom indult,
melynek kezdeményezője Burka
Zoltán helytörténeti kutató volt.
Az útszéli kereszt
felső része semmisült meg darabjaira
törve, ezzel Sárvár
egyik helytörténeti
és egyházi emléke
sérült meg. A város
korábban helyi védettség alá is vonta
a 115 éves épített
emléket. A meglévő darabok alapján a szakemberek
rekonstruálták és Az ünnepi esemény zárásaként a jelenlévők egykészítették el a ke- egy szál virágot helyeztek el az útszéli kereszt
reszt alakját, majd talapzatánál

A környezettudatosságra
hívták fel a figyelmet
A Sárvári Környezetvédő és
Természetbarát Egyesület
a Nádasdy-várban szervezte meg a környezetvédelmi
napot.
A 12. alkalommal rendezett
eseményen előadásokkal, bemutatókkal hívták fel a figyelmet a
természetvédelem jelentőségére,
az ember felelősségére. Az udvaron standok várták a vendégeket
és előadásokat is hallgathattak

a felállítás munkálatainak is az
önzetlenség volt az alapja – szólt
az avatási ünnepségen Wawrzsák Zsolt, aki civil segítőként
működött közre.
A kereszt felújítását a sárvári önkormányzat és a Szent
László Plébánia is támogatta.
A civil összefogásban egyfajta védnökséget, koordináló szerepet vállalt a Sárvári
Városszépítő Eg yesület. A
pénzadományok is az egyesületi számlára érkeztek. Közel
200 ezer forint gyűlt össze a
kereszt újraállítására, emellett
sokan munkájukat ajánlották
fel a nemes célhoz – mondta
dr. Kulcsár László, az egyesület
elnöke.
Az ünnepi esemény zárásaként a jelenlévők – köztük az
egykori adományozók leszármazottai – egy-egy szál virágot
helyeztek el az útszéli kereszt
talapzatánál.

Jubilált a sárvári méhésznap

az érdeklődők, többek között
Török Miklós természetvédelmi
őr előadását Sárvár környezetvédelmi helyzetéről. (Fotónkon!)
A standokon újrahasznosított
anyagból készült kézművestermékek és biotermékek is
sorakoztak. A sárvári környezetvédelmi nap hozzájárult ahhoz,
hogy még jobban megismerjük
Sárvár környékét, és kevesebb
munkája legyen a természetvédelmi őröknek is.
A Sárvár és Vidéke Méhész
Egyesület tizedik alkalommal rendezte meg a sárvári
várban a szakmai napját.
A mézkóstolás és vásárlás
mellett előadás és szakmai
eszközvásár is a rendezvény
része volt.
Megtartották a „Zümmögő
Természet” című fotópályázat
eredményhirdetését, valamint
a gyermekeknek meghirdetett
rajzpályázat 150 alkotásából
kiállítás is nyílt.

A rajzpályázat 3. helyezettje
Varga Bianka lett, Hajdu Sarolta
szerezte meg az ezüstérmet, a
képzeletbeli dobogó első lépcsőfokára pedig Németh Zoltán
Roland állhatott fel.
A fotópályázatra érkezett fényképek közül hármat is különdíjban részesítettek.
A város különdíját dr. Lendvai
Róbertnek Máhr Tivadar alpolgármester adta át (Fotónkon!), a múzeum különdíját Süle Balázs kapta.
A méhészegyesület pedig Vadas
Dánielt részesítette elismerésben.
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Szent László

Szent László
Plébánia
és
Szent Miklós
Plébánia

● Gitáros szentmisék a Szent
László-templomban minden hónap
első szombatján, az esti szentmisén
és első vasárnap a 9 órás diákmisén
lesznek. A Sári templomban október
13-án és 27-én, szombaton 18.30
órakor kezdődnek.
● Szentmisék a Szent László-templomban: hétköznaponként 8 órakor és
nyári óraálláskor 19.00 órakor – téli
óraálláskor 18.00 órakor. Szombaton
nyári óraálláskor előeste 19.00 órakor,
téli óraálláskor előeste 18.00 órakor.
Vasárnap 7.00 és 9.00 órakor városi
diákmise, 11.00 órakor plébániai
nagymise – 19.00, illetve téli óraálláskor 18.00 órakor.
● Szentmisék a Sári templomban:
hétköznaponként 18.30, illetve télen
17.30 órakor. Szombaton előeste
18.30, illetve télen 17.30 órakor. Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor plébániai
nagymise.
● Elkezdődtek a gyermekek
számára a kézműves foglalkozások
a plébánia közösségi termében. A

...a jövő kapuja...

következő alkalmak időpontjai:
október 13. és 27., szombaton 10
órakor a Sári plébánia közösségi
termében.
● Kéthetente szerdánként az esti
szentmise után 19.15 órakor a Sári
plébánián, csütörtökönként este 19.30
órakor a városi plébánián felváltva
elkezdődtek a felnőtt katekézisek a
közösségi termekben.
● A plébánia részletes programjait,
szentmise szándékokat a www.sarvarsari.hu és www.ladislas.hu honlapon
olvashatják.
● A Mária Rádió értéket közvetítő műsorait az FM 95.2 vagy az
interneten a plébánia honlapjáról is
hallgathatják.
● Október hónapban minden
hétköznap este a szentmisék előtt
fél órával ünnepélyesen imádkozzuk
mindkét templomban a rózsafüzért
a Szentatya kérésének megfelelően
az Egyházért. Vasárnaponként 15.30
órakor a litániával együtt a Kertvárosi
kápolnában.
● Október 19-én, pénteken a Szent
László-templom őszi szentségimádási
napja lesz. 8.00 órakor ünnepi szentség
kitételi szentmise, 15.00 órakor ünnepi szentóra és 19.00 órakor ünnepi
szentség eltételi szentmise, melyet
Zakó Jenő Nemesbődi plébános Úr
mutat be.

www.sarvarvaros.hu
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● Október 20-án, szombaton Szent
Vendel ünnepén, mindkét Plébániai
közösség fogadalmi napja lesz.
● Október 21-én, a vasárnapi
szentmiséken a missziók javára országos templomi gyűjtést tartunk.
● Október 21-én, vasárnap a 11.00
órás plébániai nagymisén Dr. Székely
János püspök atya megbérmálja a 9.
osztályos fiatalokat.
● Október 23-án, kedden egynapos zarándoklatra megyünk Frauenkirchenbe és Lorettóba. Jelentkezni
mindkét plébánián lehet.

Evangélikus
Egyházközség
● Konfirmációi felkészítés: Október 12-ével kezdődően, péntekenként,
16 órától tartjuk a konfirmációi oktatást a sárvári gyülekezeti teremben.
● Családi istentisztelet: Minden
hónap 2. vasárnapján (ebben a hónapban 14-én) hívjuk a gyermekeket, valamint az őket kísérő családtagokat a családi istentiszteletekre,
melyek a szokott módon, 9.30-kor
kezdődnek.
● Irodalmi találkozó: Október
20-án, 10 órakor kerül sor az alsósági evangélikus templomban (Celldömölk, Somogyi Béla utca 31.) a

Keresztény Költők XV. Nemzetközi
Találkozójának alkalmára, amelyen
mintegy 25 költő műveit hallgathatják meg a szerzők előadásában az
érdeklődők.
● Műveltségi vetélkedő: Hittanos
diákjaink egy csoportja megkezdte
a felkészülést a „Reményik napok”
keretében, október 25-én 9 órától
megrendezésre kerülő műveltségi
vetélkedőre, melynek a szombathelyi
gyülekezet ad otthont.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Szerdánként 17.30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Október 14-én, vasárnap 15 órától Hálaadó istentiszteletet tartunk a
református templom és gyülekezeti
központ bővítéséért. Igét hirdet:
Balog Zoltán református lelkész, a
Polgári Magyarországért Alapítvány
elnöke. Az új épületrészt átadja:
Szakál Péter, az Őrségi Református
Egyházmegye esperese. Az istentiszteletet szeretetvendégség követi.
● Gyülekezetünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu
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Szüreti napok Sárváron
Idén kétnapos volt a Sárvári
Szüret, melynek rendezvényeit a Sárvári Néptánckör
Kulturális Egyesület szervezte
a Nádasdy-várban.

A program részeként Hámori
Sándor gyűjteményéből gyimesi tisztaszoba és fotókiállítás is
nyílt. A Sárvári Szüret felvonulói voltak a Nagyvenyimi Táncegyüttes, a Szigetvári Néptánckör, a gyimesi hagyományőrző

táncosok, a Káldi Napraforgók
Egyesülete, a Sárvári Néptánckör, a Regös Együttes, a
Herpenyő zenekar, valamint
Soós András és zenekara. Az
esős, hideg időjárás miatt a szüreti folklórműsort a vár hátsó
nagytermében tartották, ahol
Kondora István polgármester
köszöntötte a résztvevőket, kiemelte, hogy a hagyományőrzés
fontos szerepet tölt be a város
életében is.

HÍRLAP

Klubhelyiséget avattak

Civilek háza lett Sárvár volt
zárdaépülete. A Sárvári Fotóklub Egyesület is itt kapott
most egy klubhelyiséget.
A fotós civil szervezet volt a
23-ik kulturális közösség, amely
a Fő utcai volt zárda épületébe
költözött. A fotóklub székhelyavató rendezvényt is tartott. Az
ünnepségen köszöntőt mondott
Kondora István polgármester,
aki örömtelinek nevezte, hogy
a hosszú ideig kihasználatlanul

Ajánlatunk
Ajánlatunk
Ajánlatunk
a Látás
a LátásHónapja
Hónapja
Ajánlatunk
aalkalmából
Látás Hónapja
alkalmából
a Látás Hónapja
alkalmából
alkalmából

Hoya multifokális lencsék

Hoya
lencsék
40%multifokális
kedvezménnyel!
Hoya
multifokális
Hoya multifokális lencsék
lencsék

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

Az akcióban a Summit Pro/CD TrueForm és Balansis szemüveglencsék vesznek részt. Az akció további részleteiről

Szemüveglencsék japán technológiával

érdeklődjönidőtartama:
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Az akcióban a Summit Pro/CD TrueForm és Balansis szemüveglencsék vesznek részt. Az akció további részleteiről
Az akcióban
a Summit Pro/CD TrueForm és Balansis szemüveglencsék vesznek részt. Az akció további 2018.09.05.
részleteiről 12:26:53
érdeklődjön
az üzletben!
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Somos Optika• Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

2018.09.05. 12:26:53
2018.09.05. 12:26:53
2018.09.05. 12:26:53
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álló zárdaépület néhány év alatt
a sárvári civilek házává vált.
A Sárvári Fotóklub Egyesület eddig is nagyon összetartó
közösség volt. Azzal, hogy mostantól állandó találkozási helyük
lesz a klubhelyiség birtokba
vételével, még inkább inspiráló
lehet a fotóközösség közös munkájában – mondta Benkő Sándor
elnök. Aki bejelentette, hogy
itt nyer elhelyezést az egykori
fotószakkör vezetőjének, Sári
Györgynek a fotós hagyatéka is.
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www.sarvarvaros.hu

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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Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar
hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.
Most a határvédelem jogát is el akarják tőlünk venni.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Brusszel_osz_188x270mm.indd 1
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Minden ami autó!

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

?
s
á
t
í
v
a
j
a
Sürgős l megoldjuk!*
lü
24 órán be

SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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Ökoiskola a Gárdonyi
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
Örökös Ökoiskola pályázatát
támogatta és ezzel
az intézmény elnyerte az Örökös
Ökoiskola címet.
A cím viselésével
a fenntarthatóságra nevelés egész
intézményes megközelítése melletti
elköteleződését
nyilvánítja ki.
Az Örökös
Ö koi s kol a c í m
elismerése annak
a pedagógiai és
intézményvezetési folyamatnak,
m e l y n e k e re d ményeképpen a
növendékeik számára természetessé válik az
egészség és környezettudatos
életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény

és lokális problémák iránti
nyitottság, valamint aktívan
tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért.

Az iskolában megszerzett
tudást és értékrendet a tanulók,
családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetítik.

Sárváron ŐSZI átadással
Új építésű
sorházi lakás kertkapcsolattal
94 m2

Vételár: 36,5M Ft
Sárváron, Tizenháromváros
utcában családi ház, 360 m2
telekkel, 2019. őszi átadás
75 m2

Vételár: 32,2M Ft
Sárváron, frekventált helyen,
új építésű lakások
33 m2-78 m2-ig
2019. év végi átadással
leköthetőek

irányár: 19,4M Ft-tól

Bükön, központban, 33 m2–61 m2-es ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK,
2019. év végi átadással, leköthetőek • irányár: 13,2M Ft-tól
Sárváron, Felső-Sótonyi úton, 67 m2-es új építésű lakás 2x16 m2-es, panorámás
terasszal, kertkapcsolattal, ajándék konyhabútorral • irányár: 24,5M Ft
Sárváron, kertvárosban, 110 m2-es, 3 szobás családi ház, költözhető
állapotban, 660 m2-es telekkel eladó • irányár: 25,5M Ft

Hitelre Van szüksége?

a piacvezető bankok szerződött partnereként, egy helyen,
kényelmesen segítünk Önnek, az Ön számára legkedvezőbb,
legMegFelelőbb HitelkonstrukCió Megtalálásában.

Csuka Milán
Tel.: +36 30 678 7064
E-mail: csuka.milan@gmail.com
Facebook: S1 Ingatlan
www.bestofwest.net

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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Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!
Mindennapos jelenség!

Nem kísérlet, valóság!
Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!

KENO reminder sajto 188x270.indd 1

www.keno.hu

2018. 09. 20. 15:39
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Legvirágosabb ház

A Virágos Sárvárért!
környezetszépítő verseny
2018. évi díjazott
családi házainál tévesen
kerültek feltüntetésre a
címek és a nevek előző
lapszámunkban, ezért
most helyesen közöljük!
A hibáért elnézést
kérünk!

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

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

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

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

SÁRVÁRI

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

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

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

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: 2018. október 8.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

elkezdődött!

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

www.sarvarhaz.hu

VÁLoGaSS KEdVEdRE KöZEL
50 féLE pIZZÁNKbóL!
október 18-án és 25-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

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
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Edzőváltás a Sárvár FC-nél
Megszerezte első győzelmét az
NB III-ban a Sárvár FC. Bejött
az edzőváltás: Bojan Lazic irányításával a zöld-fehérek 1–0-ra
legyőzték a szerb tréner korábbi
csapatát, a Puskás Akadémia
II.-t.
A labdarúgó NB III. nyugati
csoportjában szereplő Sárvár FC
vezetősége a Magyar Kupából
való továbbjutás után úgy dön-

ám hiába játszott veszélyesebben
az első negyedórában, gólt nem
tudott szerezni. Ezt követően átvette az irányítást a vendégcsapat,
de fölénye csak labdabirtoklásban
mutatkozott meg. A szünetben
rendezte a sorokat Bojan Lazic, és
a második 45 percben már az történt a pályán, amit a Sárvár akart.
A 67. percben, egy szabadrúgást
követően Potyi Gábor góljával a
vezetést is megszerezték a hazai-
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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
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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

A Sárvár FC toborzót tart a sárvári óvodákban, a Sárvári Csicsergő Óvodában ott volt az új edző, Bojan Lazic is (középen)

tött, hogy edzőváltásra szánja
el magát, közös megegyezéssel
felbontották Kovács László szerződését, akinek a helyét a 44 éves
szerb szakember, Bojan Lazic
vette át. A Ferencváros, az MTK
és a Sopron korábbi középpályása
edzői pályafutását a Puskás Akadémia második számú csapatánál
kezdte, melyet másfél évig irányított. Az új tréner éppen korábbi
csapata, a Puskás II. ellen debütált. Az 500 néző előtt lejátszott
bajnokit az SFC kezdte jobban,

ak, akik a hátralévő időben már
megőrizték előnyüket. Az 1–0-s
győzelem azt jelentette, hogy városunk csapata megszerezte első
sikerét a harmadosztályban, ráadásul az addig még veretlen Felcsút először botlott a szezonban.
A 9. fordulóban a Pápai Perutz
vendégei voltak a zöld-fehérek,
ahol a Sárvár FC 0–0-s döntetlent
ért el. Október 14-én hazai pályán
a Nagykanizsa csapatát fogadja
14:30-tól a Sárvár FC. 
SÁ

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
Üzletünk kínálata:
Dohány termékek
Újságok
Szeszes italok
Üdítők
Szerencsejáték
Telefon - feltöltés

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

Elkészült a Sárvár FC új műfüves pályája, az U14-es és U15-ös csapatok
vették először birtokba

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!

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...
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www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

Októberi kedvezmények

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

Hotel Restaurant

Október sztárjai:
tök, gomba, gesztenye
Kell ennél finomabb?
Jöjjön és kóstoljon!
Figyelje facebook oldalunk ajánlatait!

BÉRMÁLÁSI kedvezmények!

Akciós árak! Ajándék idézetes
DÍSZCSOMAGOLÁS,
20 ezer Ft felett.

ARANY ékszerek
-20% kedvezmény

2018. okt. 15–dec. 4-ig minden kedden:
PIZZA KEDD! Délután 3 órától 22 óráig
minden helyben fogyasztott pizza árából
30% engedményt adunk! (kivéve okt. 23.)
Az ajánlat kizárólag helyben fogyasztásra érvényes!

EZÜST ékszerek

Szülinapi vagy névnapi ajándék ötletünk:

-10% kedvezmény

beszámítás esetén.

Érdeklődjön telefonon vagy a felszolgálóknál!

ÉKSZER KÉSZÍTÉS:

2018. október 1–október 31-ig (részletek az üzletben)

TINÓDI GASZTROMORZSÁK

minden arany ékszerre

-10% kedvezmény!
Karikagyűrűre is!

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

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3.
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •
ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
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 egy alkalommal
vásárlás esetén vegye igénybe a kínált kedvezményt!

AJÁNLATuNK

-10% kedvezmény kizárólag borokra*
-5% kedvezmény más termékekre*
Érvényes: 2018. október 12 - október 31. között!

*A kedvezmény egyéb más engedménnyel, kedvezménnyel nem vonható össze!

TÖK JÓÓÓ! ISMÉT TÖKNAPOK!!!

XII. Várkapu Tökfesztivál 2018. október 13-tól!
Minden finomság, ami tökből és tökkel készül,
amihez tök jó borokat kínálunk!

HAMAROSAN MÉZES NAPOK A VÁRKAPUBAN

Nagy Gabi őstermelő méhész jóvoltából megkóstolhatják
a mézkülönlegességeket! Hagyományainkhoz híven
kiváló mézekből készült ételekkel kedveskedünk!
Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00,Tel.: 320-475

35. éve az Önök szolgálatában

Bőrgyógyászat Sárváron!

----------------------

-----------------------

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• 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

