
Cseh–magyar testvér-
városok találkozója
Nagy sikerrel zárult Magyar-
ország és Csehország Testvér-
városainak Találkozója, amely 
Budapesten a Cseh Köztársaság 
Budapesti Nagykövetsége, Ma-
gyarország Prágai Nagykövet-
sége és a CzechTrade Budapest 
szervezésében került megrende-
zésre. Sárvár cseh testvérvárosá-
val, Uherské Hradištěvel együtt 
vett részt a találkozón. 

Városunkat Kondora István 
polgármester és Máhr Tivadar al-
polgármester képviselte, Uherské 
Hradištět pedig Dagmar Vacková, 
a cseh település polgármesteri 
hivatalának kabinetvezetője. A 
rendezvény a Tatán és a Visegrádi 
Négyek formátumban Gödöllőn 
megrendezett korábbi találkozók 
szerves folytatása volt. A program 
célja, hogy hozzájáruljon a ma-
gyar és a cseh települések közötti 
együttműködések bővítéséhez és 
fejlesztéséhez, ezáltal is erősítve 
a két ország közötti kulturális és 
gazdasági szálakat. 

Folytatás az 5. oldalon

Bővült a református gyülekezeti központ

Ágh Péter, Szentgyörgyi László, Balog Zoltán, Kondora István és Máhr Tivadar a bővített református gyü-
lekezeti központ előtt

Október 14-én hálaadó isten-
tiszteletet tartottak a sárvári 
református templom és gyü-
lekezeti központ bővítésé-
ért. Balog Zoltán református 
lelkész, a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány elnöke 
hirdetett igét. 

Igehirdetésének középpontjá-
ban Pál apostol Timótheushoz 
írt első levele állt, eszerint a 

most átadásra kerülő gyüleke-
zeti terem Isten igéje és az azt 
használó közösség imádsága, 
jó cselekedetei által válik igazán 
megszenteltté.

Az új épületrészt Szakál Péter, 
az Őrségi Református Egyház-
megye esperese adta át, azt 
hangsúlyozva, hogy az eltelt 
húsz évben nagyon sokat fej-
lődött a sárvári gyülekezet, 
gyarapodott épületeiben, de 

a közösség számát tekintve is. 
Majd felidézte az elmúlt évtize-
dek történetét. A presbitérium 
1995-ben döntött úgy, hogy 
templomépítésbe kezd. 1991-
től a celldömölki református 
lelkész, Szentpály-Juhász Imre 
töltötte be a sárvári lelkészi 
tisztséget is, aki élére állt ennek 
a feladatnak, s hozzálátott a 
szervezéshez.

Folytatás a 3. oldalon
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Simon–Júdás napi országos vásár 
Idén október 27-én tartják Sárvár országos hírű vásárát, amely-

nek most már nemcsak a Batthyány utca, illetve a hagyományos 
helyszínek, hanem a Posta tér is helyet ad. A vásári programok 
egy része az új téren zajlik majd. Pénteken, a vásár előestéjén a 
helyiek gyűlnek össze főként a várparkolóban, ahol 20 órakor a 
Continental Showband lép fel, majd 22 órakor kezdődik Lagzi 
Lajcsi koncertje. Szombaton reggel 10 órától kezdődnek a szóra-
koztató programok, és ebben az évben is több száz árus kínálja 
portékáját.  A program részletei a 11. oldalon

Most égethető a kerti hulladék Sárváron
Az avar és kerti hulladék égetését környezetvédelmi rende-

letében szabályozta a sárvári önkormányzat. Évente kétszer: 
október 15-től november 15-ig, és április 1-től április 30-ig 
égethető az avar és kerti hulladék. Így most közel három hét 
áll a kerttulajdonosok rendelkezésére, hogy a meteorológiai 
viszonyokra figyelemmel és a tűzvédelmi előírások betartásával 
égessenek hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között. Fontos, hogy a 
szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül! 
Gondoskodjunk oltóanyagról!  Folytatás a 4. oldalon
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A Sárvári Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola diákjai közül

Varju Dorottya
Megyei úszásbajnokságon II. kor-

csoportban, 50 m-es gyorsúszás 
versenyszámban 2. helyezést ért el. 
Felkészítője: Maxim Imola.

Palkovics Martin
Megyei úszásbajnokságon III. 

korcsoportban, 100 m-es hátúszás 
versenyszámban elnyerte a Vas megye 
bajnoka címet. Felkészítője: Maxim 
Imola.

Boda Florentina Rebeka
Megyei atlétikabajnokságon III. 

korcsoportban, kislabdahajítás ver-
senyszámban 3. helyezést ért el. 
Felkészítője: Pupp Adél.

Cselédi Lili
Megyei atlétikabajnokságon IV. 

korcsoportban, 1500 m-es síkfutás 
versenyszámban elnyerte a Vas megye 
bajnoka címet. Felkészítője: Németh-
né Takács Erika.

A Sárvári Nádasdy Tamás Általá-
nos Iskola diákjai közül

Bánó Bianka 
Megyei úszásbajnokságon II. kor-

csoportban, 50 m-es mellúszás ver-
senyszámban elnyerte a Vas megye 
bajnoka címet. Felkészítője: Maxim 
Imola.

Kiss Botond 
Megyei úszásbajnokságon III. kor-

csoportban, 100 m-es pillangóúszás 
és 100 m-es hátúszás versenyszámban 
elnyerte a Vas megye bajnoka címet. 
Felkészítője: Maxim Imola.

Bíró Ákos, Barasits Dániel, 
Németh Bálint, Horváth Márk, 
Takács Márk

Megyei atlétika csapatbajnokságon 
II. korcsoportban 3. helyezést értek el. 
Felkészítőjük: Máthé Csaba.

Grádvohl Péter
Megyei egyéni atlétikabajnokságon 

II. korcsoportban, egyéni összetett 
versenyen 3. helyezést, csapatával 
megyei atlétika csapatbajnokságon II. 
korcsoportban szintén 3. helyezést ért 
el. Felkészítője: Máthé Csaba.

Kampel Eszter
Megyei egyéni atlétikabajnoksá-

gon III. korcsoportban, távolugrás 
versenyszámban 3. helyezést ért el. 
Felkészítője: Máthé Csaba.

Dénes Hanna
Megyei egyéni atlétikabajnokságon 

IV. korcsoportban, 100 m-es síkfutás 
versenyszámban elnyerte a Vas megye 
bajnoka címet. Felkészítője: Máthé 
Csaba.

Süle Máté
Megyei egyéni atlétikabajnoksá-

gon IV. korcsoportban, 100 m-es 
síkfutás versenyszámban 3. helyezést 
ért el. Felkészítője: Máthé Csaba. 
Csapatával országos petanque-baj-
nokságon IV. korcsoportban 2. 

helyezést szerzett. Felkészítője: 
Havasi József.

Vajda Mátyás
Megyei egyéni atlétikabajnokságon 

IV. korcsoportban, 100 m-es síkfutás 
versenyszámban 2. helyezést ért el. 
Felkészítője: Máthé Csaba. Csapatával 
országos petanque-bajnokságon IV. 
korcsoportban 2. helyezést szerzett. 
Felkészítője: Havasi József.

Szabó Eszter
Csapatával országos petanque-baj-

nokságon IV. korcsoportban 2. 
helyezést ért el. Felkészítője: Havasi 
József.

Baranyai Dániel, Fülöp Máté, 
Horváth Benedek, Horváth Cson-
gor, Horváth Patrik, Kiss Roland, 
Radó Máté, Szlámer Kornél, Wieder 
Márton

Megyei labdarúgó-bajnokságon 
III. korcsoportban 2. helyezést értek 
el. Felkészítőjük: Pankaczi Zoltán.

Szabó Mátyás
Megyei egyéni atlétikabajnoksá-

gon III. korcsoportban, 600 m-es 
síkfutás versenyszámban elnyerte 
a Vas megye bajnoka címet. Felké-
szítője: Máthé Csaba. Csapatával 
megyei labdarúgó-bajnokságon III. 
korcsoportban 2. helyezést ért el. 
Felkészítője: Pankaczi Zoltán.

Varga Erik, Nagy Ádám, Varga 
Nimród, Papp Máté, Grádvohl 

Kristóf, Szabó Bálint, Széll László, 
Takács Kolos, Bíró Ádám, Horváth 
Noel

Országos labdarúgó-bajnokságon 
I. korcsoportban 3. helyezést értek el. 
Felkészítőjük: Nardai Csaba.

Gömböcz Zsófia 
Megyei sakkbajnokságon IV. kor-

csoportban elnyerte a Vas megye baj-
noka címet. Felkészítője: Kiss Attila.

A Szent László Katolikus Általá-
nos Iskola diákjai közül

Koltai László      
Megyei úszásbajnokságon II. korcso-

portban, 50 m-es mellúszás verseny-
számban elnyerte a Vas megye bajnoka 
címet. Felkészítője: Maxim Imola.

Fonyódi Léna, Kiss Csenge, 
Bándli Ádám

Országos petanque-bajnokságon 
II. korcsoportban 1. helyezést értek 
el. Felkészítőjük: Kasza Gyula.

Farkas Júlia, Zsoldos Dorka, Büki 
Lóránt, Horváth Máté

Országos petanque-bajnokságon 
IV. korcsoportban 1. helyezést értek 
el. Felkészítőjük: Havasi József.

Bándli Gergő, Farkas Benedek, 
Szitkay Szabolcs

Országos petanque-bajnokságon 
I. korcsoportban 1. helyezést értek el. 
Felkészítőjük: Havasi József.

A Tinódi Sebestyén Gimnázium 
diákjai közül

Szele Boglárka 
Megyei úszásbajnokságon V. kor-

csoportban, 100 m-es mellúszás 
versenyszámban 2. helyezést ért el. 
Felkészítője: Maxim Imola.

Pécz Gergő Patrik
Megyei asztalitenisz-bajnokságon 

V-VI. korcsoportban 3. helyezést ért 
el. Felkészítője: Horváth József.

Sinka Benedek
Országos asztalitenisz-bajnoksá-

gon 2. helyezést ért el. Felkészítője: 
Dobolán Gábor.

Bokor László, Garray Barnabás, 
Horváth Dominik, Németh Nátán, 
Pungor Bendegúz, Szabó Mátyás

Országos kézilabda-bajnokságon 
V-VI. korcsoportban 8. helyezést 
értek el. Felkészítőjük: Kovácsné 
Kertész Csilla.

Góczán Péter és Tóth Patrik
Csapatukkal területi petan que-

bajnokságon VI. korcsoportban 1. 
helyezést értek el. Felkészítőjük: 
Haraszti Zsolt. Csapatukkal orszá-
gos kézilabda-bajnokságon V-VI. 
korcsoportban a 8. helyezést szerez-
ték meg. Felkészítőjük: Kovácsné 
Kertész Csilla.

Hegyi Balázs, Sebesi Patrik, 
Szakál Erik

Csapatukkal megyei kosárlab-
da-bajnokságon VI. korcsoportban 
3. helyezést értek el. Felkészítőjük: 

Haraszti Zsolt. A kézilabdacsapat 
tagjaként országos kézilabda-baj-
nokságon V-VI. korcsoportban 8. 
helyezést értek el. Felkészítőjük: 
Kovácsné Kertész Csilla.

Hegyi Gabriella, Fukszberger 
Júlia, Knaller Anna, Varga Fanni 

Országos petanque-bajnokságon 
V. korcsoportban 1. helyezést értek 
el. Felkészítőjük: Haraszti Zsolt.

Kövesdi Dávid 
Területi petanque-bajnokságon 

VI. korcsoportban a petanque csapat 
tagjaként 1. helyezést ért el. Felkészí-
tője: Haraszti Zsolt.

Csejtei Balázs, Borovics Ábel, 
Tuba Bence, Kiss Gábor, Juranits 
Richárd, Neuliszt Áron, Monostori 
Patrik, Szabó Bence

Megyei kosárlabda-bajnokságon 
VI. korcsoportban 3. helyezést értek 
el. Felkészítőjük: Haraszti Zsolt.

Góczán Pál
Csapatával megyei kosárlab-

da-bajnokságon VI. korcsoportban 
3. helyezést, területi petanque-baj-
nokságon VI. korcsoportban 1. 
helyezést ért el.Felkészítője mindkét 
sportágban: Haraszti Zsolt.

Takács Zsófia
Megyei tájékozódási futás baj-

nokságon VI. korcsoportban 1. 
helyezést ért el. Felkészítője: Göm-
bös Gyula.

Az 2017/2018-as tanévben rendezett diákolimpiai 
versenyeken kiváló eredményeket elért diákok

A városházán Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötték Sárvár kiváló sportolóit és felkészítőiket
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Folytatás az 1. oldalról
Szentpály-Juhász Imre lelkész 

közbenjárására, a sárvári refor-
mátus templom építéséhez szük-
séges mintegy 52 millió forint 
több mint 60%-a svájci és német 
gyülekezetek adománya volt. 
Az új templomot 1998. október 
10-én szentelték fel, és ekkortól 
lett végre Sárváron lakó lelkésze 
is a gyülekezetnek Szentgyörgyi 
László személyében. 

Szentgyörgyi László refor-
mátus lelkész a hálaadó isten-
tiszteleten elmondta, hogy a 
mostani beruházás keretében egy 
55 négyzetméteres gyülekezeti 
terem épült, a lelkészlakás két 
szobával bővült, a terasz lép-
csőzetét leburkolták, és 10 autó 
részére készült parkoló. A kivite-
lezés mintegy 37 millió forintba 
került, amelyet az emberi erő-
források minisztereként Balog 
Zoltán saját miniszteri keretéből 
35 millió forinttal támogatott. 
A fennmaradó 2 millió forint a 
hívek adományaiból és a sárvári 
gyülekezet saját forrásából állt 

rendelkezésre. – A templom húsz 
éve épült, az eredeti tervekben 
szerepelt a most átadott szárny 
is, de az akkori költségvetés nem 
tette lehetővé ennek megvalósí-
tását. A mostani bővítést továbbá 
az is indokolta, hogy időközben 
örömteli módon megnőtt a 
gyülekezet létszáma – szólt a be-
ruházásról Szentgyörgyi László 
református lelkész, aki bízik ab-
ban, hogy a kibővült épület méltó 
helyszíne lesz a reformátusok 
összejöveteleinek. 

Kondora István polgármester 
arról szólt, hogy az ötcsillagos 
várost építünk szlogen, nemcsak 
az épületeinkre, a lakókörnye-
zetünkre, de a közösségeinkre is 
érvényes. Most a sárvári refor-
mátusok egy új otthont kaptak, 
amely teret ad ahhoz, hogy to-
vább épüljön a közösség.

A hálaadó istentisztelet végén 
Dohi Zsolt gondnok elmondta, 
hogy hármas ünnepet ül a gyüle-
kezet. Húsz éve adták át a temp-
lomot, most elkészült a második 
üteme és húsz évvel ezelőtt, 1998. 

október 1-jén kezdte meg sárvári 
szolgálatát Szentgyörgyi László 
lelkész is. Ezen jeles alkalomból a 
gyülekezet új palásttal ajándékoz-
ta meg a lelkészt, és hálás szívvel 
mondott köszönetet munkájáért 
és szolgálatáért.

– Soha ennyi támogatást nem 
kaptak az egyházak, mint az Or-
bán-kormányok alatt. Amikor az 
egyházakat támogatja a kormány, 
akkor az iskolákra adunk, ahol a 
gyermekeink tanulnak, az idősek 
otthonára, ahol a nagymamát 
méltó módon ápolják, a kultúrát 
és a városon belüli összetartozást 
erősítjük. Az egyház mindig túl-
mutat a saját határain, kisugároz 
azzal, hogy a gyermekeinket 
tanítja, az időseinket gondozza, 
a kulturális életben pedig egy 
olyan minőséget mutat, amely 
az emberek önbecsülését segíti. 
Egy ilyen esztétikailag is rendben 

lévő épület, nemcsak a reformá-
tusokat szolgálja, emeli a város 
fényét és polgári berendezkedé-
sét. Mindenkit szívesen látnak 
itt felekezeti hovatartozásra te-
kintet nélkül, és vállalják azokat 
a szolgálatokat is, amelyek az 
elesett emberekre vonatkoznak, 
és azokra, akik keresik a helyü-
ket, a lelki otthonukat a városon 
belül – mondta Balog Zoltán 
lelkész az istentiszteletet követő 
szeretetvendégségen.

A hálaadós istentiszteleten Ágh 
Péter országgyűlési képviselő is 
részt vett, aki méltatta a refor-
mátus gyülekezet munkáját, és 
köszönetet mondott Balog Zoltán 
volt miniszternek, hozzátéve: ez 
a bővítés is rámutat arra, hogy 
egy erős közösség jött létre Sár-
váron, amely hozzájárul a város 
jobbításához.

-fr-

A nemzeti ünnep alkalmából 
Sütő Károly, a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal aljegy-
zője a Vas megye által adomá-
nyozható legmagasabb szakmai 
elismerésben Széll Kálmán Díj 
kitüntetésben részesült.

 
A Vas Megyei Közgyűlés a 

megyeháza dísztermében tartott 
ünnepi megemlékezést az 1956-
os forradalom és szabadságharc 
62. évfordulóján. Az ünnepség 
nyitásaként a Savaria Szimfoni-
kus Zenekar kürtkvartettje lépett 
fel, majd Alexa Károly, József 
Attila-díjas irodalomtörténész, 
az Életünk szerkesztőségének 
igazgató-főszerkesztője mondott 
ünnepi beszédet.

A hagyományoknak megfe-
lelően a kitüntetések átadásával 
folytatódott a megemlékezés, 
Majthényi László, a közgyűlés 
elnöke, dr. Kondora Bálint, a 
közgyűlés alelnöke, valamint 
dr. Balázsy Péter megyei jegyző 
adták át a megyei közgyűlés által 

alapított díjakat. Ezek sorában 
Vas megye közigazgatási felada-
tainak ellátását szolgáló kima-

gasló munkássága elismeréséül 
Széll Kálmán Díj kitüntetésben 
részesült Sütő Károly.

A díjazott közel öt évtizede 
dolgozik a közigazgatásban, 
1977 óta Sárváron. A rendszer-
váltást követően, 1991 májusától 
a polgármesteri hivatal titkársá-

gának osztályvezetője, 1996 óta 
pedig aljegyzői feladatokat lát 
el. A közigazgatásban eltöltött 

több mint négy évtized során 
kiváló szakmai felkészültséggel 
és fiatal kollégái számára is mél-

tán példaértékű hivatástudattal 
látta el feladatait. Munkatársaival 
való kapcsolatát kiemelkedő 
segítőkészség jellemzi. Szakmai 
felkészültsége mellett kiváló 
szervezőkészségének és prob-
lémamegoldó képességének 
köszönhetően aljegyzőként is 
kiemelkedő munkát végez  – áll 
a díj indoklásában. 

Az ünnepségen a kitüntetet-
tet Máhr Tivadar, Sárvár város 
alpolgármestere köszöntötte, a 
sárvári Városházán pedig Kon-
dora István polgármester gratu-
lált Sütő Károlynak elismerésé-
hez. – Soha sem egy ember áll a 
kitüntetés mögött, esetemben is 
ott vannak a kollégáim és a veze-
tőim is, akikkel együttműködve, 
a közös és eredményes munka 
során érdemelhettem ki ezt a dí-
jat – szólt az átadón Sütő Károly. 

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2018. november 6-án, kedden 

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Rangos megyei elismerés Sütő Károlynak

Bővült a református gyülekezeti központ

A Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Majthényi László adta át Sütő Károlynak a 
Széll Kálmán Díjat a vasi megyeházán tartott ünnepségen
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A Batthyány-emléktáblánál 
tartották a városi megemléke-
zést gróf Batthyány Lajos és az 
aradi vértanúk kivégzésének 
169. évfordulóján. 

Emlékező műsort a Tinódi 
Sebestyén gimnázium tanulói 
adtak, majd az iskola igazga-
tója, Hevér Mihályné mondott 
beszédet: a felelősség ma nem 
hősiességet és nem mártírom-
ságot követel, hanem szolgálatot, 
megfontolt mondatokat és tet-
teket. Tetteket, amelyek – József 
Attilát idézve – túllépnek „e mai 

kocsmán, az értelemig és to-
vább”, tetteket, amelyek a jövővel 
kötnek szövetséget.

– A nemzeti gyásznapon 
tanuljunk Batthyánytól, akinek 
nagyszerű politikusi kvalitá-
sait bizonyítja, hogy a magyar 
reformkor legkiemelkedőbb, 
egymással olykor éles ellen-
tétben álló és különösen szu-
verén alakjai között teremtett 
együttműködést – emlékeztetett 
Hevér Mihályné. 

A több száz fő részvételével 
zajlott rendezvény koszorúzással 
zárult.

H á z h o z  m e n ő 
lomtalanítást (1 m3/
év)  2018. évben már 
csak októberi és no-
vemberi teljesítéssel 
vállaljuk. Felhívjuk 
a tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy a téli 
időszakban a BIO 
hulladék elszállítása 
már csak havi 1 alka-
lommal történik.

METSZÉSI NYE-
SEDÉK: maximum 5 
cm átmérőig és legfel-
jebb 1 m hosszúságú-
ra vágva, összekötöz-
ve helyezhető ki

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2018. október 26-án és november 30-án, PÉNTE-
KEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt 
(Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és 
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, 
amennyiben tartozása nem áll fenn.

kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. Telefon: 95/200-240
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Kedd: 10.00–17.00, csütörtök:  8.00–14.00

Telefonos ügyfélszolgálat:
Kedd: 10:00–17:00, Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00

SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET

SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET kommunális 
űj é hé fő

ÜVEG 2. KÖRZET kommunális 

BIO

február 28. szerda

2018. JANUÁR‐FEBRUÁR

január 31. szerda

február 7.

február 14.

február 21.

szerda BIO

szerda

szerda

SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET

SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET kommunális 
űj é hé fő

ÜVEG 2. KÖRZET kommunális 

BIO

február 28. szerda

2018. JANUÁR‐FEBRUÁR

január 31. szerda

február 7.

február 14.

február 21.

szerda BIO

szerda

szerda

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

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Folytatás az 1. oldalról
A sárvári önkormányzat a ma-

gántulajdonú ingatlanok haszná-
lata során, a közösségi együttélés 
alapvető szabályaira tekintettel 
a kerti munkavégzést szolgáló 
zajkeltő gépek használatát is sza-
bályozta. Hétfőtől péntekig reg-

gel 8.00 órától  20.00 óráig lehet 
csak ezeket a gépeket használni, 
szombati napokon 9.00-től 14.00 
óráig, vasárnap és munkaszüneti 
napokon pedig egész nap tilos  a 
zajkeltő kerti gépek használata. 
A rendelet megszegése büntetést 
von maga után.

Most égethető a kerti 
hulladék Sárváron

Az aradi vértanúkra emlékeztek

A sárvári Batthyány-emléktáblánál Hevér Mihályné, a Tinódi gimnázium 
igazgatója mondott beszédet

SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET

SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET
kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

ÜVEG 2. KÖRZET
kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240
Személyes ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, csütörtök 8‐14h
Telefonos ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8‐14h

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági 
ingatlanhasználó 2018. október 26-án és november 30-án 

PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u. 1. 
szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga 

elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben 
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

NOVEMBER 21. szerda

Házhoz menő lomtalanítást (1 m3/év)  2018. évben már csak októberi és novemberi teljesítéssel vállaljuk. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a téli időszakban a BIO hulladék elszállítása már csak havi 1 alkalommal történik.

METSZÉSI NYESEDÉK: maximum 5 cm átmérőig és legfeljebb 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki

2018. NOVEMBER

NOVEMBER 7. szerda

2018. OKTÓBER

OKTÓBER 31. szerda

BIO+METSZÉSI NYESEDÉK

BIO

NOVEMBER 14. szerda

SZELEKTÍV
ÜVEG 1. KÖRZET

SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET
kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

ÜVEG 2. KÖRZET
kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240
Személyes ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, csütörtök 8‐14h
Telefonos ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8‐14h

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági 
ingatlanhasználó 2018. október 26-án és november 30-án 

PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u. 1. 
szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga 

elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben 
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

NOVEMBER 21. szerda

Házhoz menő lomtalanítást (1 m3/év)  2018. évben már csak októberi és novemberi teljesítéssel vállaljuk. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a téli időszakban a BIO hulladék elszállítása már csak havi 1 alkalommal történik.

METSZÉSI NYESEDÉK: maximum 5 cm átmérőig és legfeljebb 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki

2018. NOVEMBER

NOVEMBER 7. szerda

2018. OKTÓBER

OKTÓBER 31. szerda

BIO+METSZÉSI NYESEDÉK

BIO

NOVEMBER 14. szerda

Dr. Sterba Gizella nyugdíjba 
vonulása miatt új háziorvos 
látja el az 1-es számú felnőtt há-
ziorvosi körzet betegeit a hónap 
eleje óta. Az új körzeti orvos, 
Dr. Kiss Erika Hajdú-Bihar 
megyéből érkezett Sárvárra, há-
ziorvostan szakorvos szakvizs-
gával rendelkező szakember.

A betegeknek változást jelent 
az is, hogy új helyen, a Várkerület 
17/A szám alatt rendel az új házi-
orvos. Mivel korábban a házior-

vos magántulajdonú rendelőben 
praktizált, ezért az önkormányzat 
– jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve – az 1-es körzetben új 
rendelőt alakított ki a volt bölcső-
dében. Dr. Kiss Erika korszerű, 
új rendelője akadálymentesített, 
kényelmes váróval rendelkezik, és 
a parkolás is biztosított a betegek 
számára.

Az új doktornőnek a rendelési 
ideje is változott, így az 1-es számú 
körzet betegeinek érdemes tájéko-
zódni, mielőtt orvoshoz indulnak.

Új helyen az 1-es számú háziorvosi körzet!

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  (volt bölcsőde)
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
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A sárvári Koncz János Alap-
fokú Művészeti Iskola ud-
varában épül fel Sárvár új 
kulturális és közösségi tere, 
a Zene Háza. A megvalósí-
táshoz 189 millió forintos 
támogatást nyert az önkor-
mányzat, a kivitelezés az épí-
tési menetrend szerint zajlik.

Csaknem fél éve, a máju-
si  a lapkőletételt  követően 
kezdődött  el  a  Zene Háza 
kivitelezése. Mára már elké-
szült az épület szerkezete, és 
a szigetelési, valamint az épü-
letgépészeti szakipari munkák 
zajlanak. – A kivitelezés az 
építési menetrendnek megfe-
lelően halad, a beruházás vár-
hatóan jövő januárban készül 
el – nyilatkozta Máhr Tivadar 
alpolgármester a munkaterület 
megtekintésekor.

A Zene Házára európai uni-
ós pályázati  forrásból 189 
millió forint vissza nem té-

rítendő támogatást nyert az 
önkormányzat, amelyet to-
vábbi nagyságrendileg nettó 
190 millió forint önrésszel 
egészített ki.

A tervek szerint a kétszintes 
épületben közösségi helyek, 
technikai kiszolgáló helyisé-
gek, hang- és fénytechnika, 
mosdók, kávézó és bemutató-
termek egyaránt kialakításra 
kerülnek. Az akadálymentes 
közlekedést lift is segíti majd. 
A földszinten pedig elkészül 
az a nagyméretű előadóte-
rem, amely színvonalas, élő 
koncertek megtartására ad a 
későbbiekben lehetőséget.

– Talán ez lesz a város első 
olyan igazi  koncertterme, 
amely akusztikailag is meg-
felelő, és minden zenei igényt 
kielégít – fogalmazott Máhr 
Tivadar, hozzátéve, hogy a 
ház a legújabb építészeti tren-
dek és követelmények alapján 
épül fel.

Az alpolgármester azt is ki-
emelte, hogy a most megépülő 
kulturális tér, nemcsak a sár-
váriak számára nyújt otthont, 

a pályázat ugyanis konzor-
ciumi formában, a környező 
kistelepülések együttműködé-
sével került benyújtásra.  sii 

Elmarad a háziorvosi rendelés!
Továbbképzés miatt november 7-én, szerdán a háziorvosi 

rendelések elmaradnak.
Sürgős, illetve a következő háziorvosi rendelésig nem 

halasztható esetben orvosi ügyelet áll a betegek rendelke-
zésére szerda reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig a Sárvár, 
Széchenyi u. 7. sz. alatti rendelőben, tel.: 95/323-323.

Folytatás az 1. oldalról
Magyarország és Csehország 

Testvérvárosainak Találkozójával 
egy olyan rendszeres fórumot hoz-
tak létre, amely lehetőséget nyújt 
résztvevői számára, hogy megosz-
szák egymás közt a tapasztalatai-
kat, kölcsönösen inspirálódjanak, 
és értékes kapcsolatokat építhes-
senek ki. Az idei év fő témája az 
oktatás és a Smart City projektek 
témaköre volt. Arra keresték a 
választ, hogy javítsák a városok 
működésének hatékonyságát és a 
városlakók életminőségét.

A találkozón több mint 70 ma-
gyar és cseh település képviselője 
vett részt. A gazdag program 
zártkörű VIP munkaebéddel 
indult, majd tartalmas szakmai 
előadásokkal folytatódott és 

végül a Dél-Morva megye által 
szervezett állófogadással és kul-
turális bemutatóval zárult.

Máhr Tivadar alpolgármester 
és Dagmar Vacková kabinetve-
zető közös előadás keretében 

mutatták be a két település, 
Sárvár és Uherské Hradiště 
közötti testvérvárosi kapcsolat 
eredményeit.

– A közös előadásunkkal a 
köztünk lévő példaértékű test-
vérvárosi kapcsolatot szerettük 
volna bemutatni. A jó gya-
korlatokról szóltunk, ezeket 
videofilmmel is szemléltettük. 
Kapcsolatunk fő erősségei az ide-
genforgalom, a kultúra, a sport 
mentén alakultak ki. A legkiseb-
beknek évről évre megszervezett 
ovi-olimpia nagy érdeklődést 
váltott ki a többi település ré-
széről, és jó gyakorlatként va-
lószínűleg mások is szerveznek 
majd hasonló rendezvényt a 
legkisebbeknek – mondta el 
Máhr Tivadar alpolgármester. 

Cseh–magyar testvérvárosok találkozója

Máhr Tivadar alpolgármester és Dagmar Vacková kabinetvezető tartott 
közös előadást a cseh–magyar találkozón

Egy koncertteremmel gazdagodik a város
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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: 

 – fi nommechanikai 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 fi zetés
 – 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

Újabb hivatalos rekord született 
Sárváron. A „Nagy reszelés – 
avagy Kis Szakik Nagy Napja” 
elnevezésű programon a részt-
vevők felállították a leghosszabb 
időn át tartó folyamatos reszelés 
hivatalos országos rekordját. A 
rendezvénynek a Barabás György 
Műszaki Szakgimnázium és 
Szakközépiskola adott otthont, 
amely ezzel ünnepelte a város és 
az iskola 50 éves jubileumát.

A rekordkísérlet hivatalos 
megnyitóünnepséggel vette kez-
detét, melyen köszöntőt mondott 
Lakatné Mester Éva iskolaigaz-
gató; Rácz Péter, a Barabás is-
kola oktatója, a „Nagy reszelés” 
ötletgazdája; Kondora István, 
Sárvár város polgármestere; és 
Takács Balázs, a társszervező 
EPCOS Elektronikai Alkatrész 
Kft. ügyvezető igazgatója. Utóbbi 
kiemelte, a Barabás iskolában egy 
olyan partnerre találtak, amely el-
kötelezett a jövő nevelése mellett. 

A megnyitón közreműködött 
Sebestyén Zoltán, a Kemenes-

magasi Citerazenekar vezetője, és 
tanítványa, Hujber Laura.

A rekordkísérlet 9 órakor vette 
kezdetét a Barabás iskola tanmű-
helyében. A résztvevőknek előre 
perforált fém falevél-formákat 

kellett reszelniük. A rendezvény 
nyilvános volt, a műhelyben a 
város apraja-nagyja együtt reszelt. 

A munkát Sebestyén István, a 
Magyar Rekordok regisztrátora 
felügyelte. 17 óra után a szakem-

ber örömmel jelentette be, hogy 
a rekordkísérlet sikeres volt. A 
reszelésben 8 óra leforgása alatt 
488 személy vett részt. A 480 per-
ces fémmegmunkálási tevékeny-
séggel a résztvevők felállították a 

leghosszabb reszelési bemutató 
magyarországi csoportos mara-
toni váltó rekordját.

A rekordkísérletbe becsat-
lakoztak az óvodások is, akik 
délelőtt almareszeléssel vették ki 

részüket a munkából. 10 órakor 
39 óvodás kezdte meg egyszerre 
az almareszelést a Nádasdy-vár 
hídján, így Sárvárnak sikerült 
felállítania a legnagyobb létszám-
mal megrendezett, közös alma-
reszelés óvodás tömegszerűségi 
rekordját is.

A program sikeressége az in-
tézmények közötti együttműkö-
désben rejlett, értékelt Lakatné 
Mester Éva igazgató az eseményt 
követően.

– Nagyon jól sikerült az együtt-
működés, csodálatos volt az isko-
láknak és az óvodáknak a hozzá-
állása. Az volt az eredeti célunk, 
hogy népszerűsítsük a fémipari 
szakmákat, és úgy érzem, valóban 
sikerült a szakoktatásra irányítani 
a figyelmet – hangsúlyozta az 
intézményvezető.

A szervezők a „Nagy reszelés” 
résztvevői számára átnyújtottak 
egy-egy Rekorder Diplomát, a 
várost pedig az iskola előtt felállí-
tott rekordfa emlékezteti az újabb 
sikeres sárvári rekordkísérletre.

sii 

Újabb rekordok születtek Sárváron

Rekord születik – középen Rácz Péter, a Barabás iskola oktatója, a „Nagy 
reszelés” ötletgazdája
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2018. november 3-án 18 órától a sárvári vár dísztermében 
R. Kelényi Angelika A grófnő árnyékában című könyvét 
mutatják be. 
A Molytalanító Irodalmi Kimoz-
dulók találkozóin a könyvet a 
múzeumon keresztül, a múze-
umot a könyvön keresztül is-
mertetik meg, így képezve minél 
szélesebb hidat az irodalmi képzelet és a történelmi korhűség 
között. November 3-án a dísztermet szabadulószobának hasz-
nálva ismerjük meg a könyv világát, és ezen keresztül Báthory 
Erzsébet mindennapjait, a perbe fogása előtti rövid időszakot.

A belépés díjtalan.

Egy este a grófnő árnyékában

A Nádasdy-vár Folyosó Galéri-
ájában nyílt Sárvár 50 éve város 
címmel jubileumi bélyegkiál-
lítás a város születésnapjához 
kapcsolódva. Az ötven tárlóban 
megelevenednek a város ismert 
épületei a korabeli képeslapo-
kon, régi események az alkalmi 
bélyegzéseken. 

A bélyegkiállításon a sárvári 
gyűjtőkör tagjainak a munkái 
láthatóak, bemutatva Sárvárt és 
egy-egy tag legkedvesebb és leg-
látványosabb bélyegmotívumait 
is. Kondora István polgármester 
köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy az üvegvitrinekben mege-
levenedik a város elmúlt ötven 

esztendejének a története. A kis 
bélyegképek egy nagy történetté 
állnak össze.

Dr. Gaál Péter tiszteletbeli 
elnök megnyitójában felidézte a 
Sárvári Bélyeggyűjtő Kör törté-
netét, kiemelve, hogy több tucat 
bemutatkozásuk alkalmával már 
több országos és nemzetközi 
versenykiállítást is rendeztek. A 
megnyitón a sárvári bélyegkör 
négy tagjának több mint ötven-
éves munkáját ismerte el a Ma-
gyar Posta Zrt., az ajándékokat 
Steindl Rezső, a Magyar Bélyeg-
gyűjtők Országos Szövetségének 
Vas megyei elnöke adta át.

Süle Péter, a sárvári bélyegkör 
elnöke megköszönte minda-

zoknak a közreműködését, akik 
segítették a kiállítás létrejöttét. 
Remélve, hogy a mostani bé-

lyegtárlat is kedvet ad sokaknak, 
hogy csatlakozzanak a nagy múl-
tú Sárvári Bélyeggyűjtő Körhöz.

Bélyegekkel emlékeztek az 50 évre

A Nádasdy-várban mutatták 
be Sárváriak ezer arca cím-
mel az 50 éves városjubileum 
alkalmából most megjelent új 
életrajzi kötetet. A több mint 
300 oldalas könyv helyi kötő-
désű tollforgató embereknek a 
köréből nyújt merítést.

Százhat szereplője van az új 
kötetnek, amely emléket állít 
annak a sok publikációnak, 
amely sárváriak tudományos 
vagy irodalmi munkásságát 
dicséri, akiknek a nevéhez a 
második világháborútól napja-
inkig eltelt időszakban önállóan 
megjelent kiadványok, publiká-
ciók fűződnek. Ezek között iro-
dalmi művek, de tudományos 
munkák is szerepelnek.

A kötetbemutatón egybe-
gyűlteket Takács Zoltán Bá-
lint,  a Nádasdy Kulturális 
Központ vezetője és Kondora 

István polgármester  azzal 
köszöntötte, hogy a kötet a 
sárváriak tudásának egyfajta 
kincses házát hozta létre. A 

kötet szerkesztőivel, Nagyné 
Piroska Lillával, Dr. Desits 
Imrével, Kondor Jánossal, V. 
Molnár Zoltánnal Dabóczi 
Dénes művészettörténész be-
szélgetett.

– A kötet rendhagyó mó-
don életrajzgyűjtemény és 
szöveggyűjtemény együtt. A 
sárváriak bizonyára sok is-
merős névvel fognak a könyv 
lapjain találkozni, de emellett 
a kötet újdonságokkal is szol-
gál, mivel betekintést enged 
több eddig ismeretlen, vagy 
kevésbé közismert személy 
munkásságába is. A kiadvány 
egyfajta szellemi tükörkép 
Sárvár múltjából és jelenéből 
– mondta a kötetről Nagyné 
Piroska Lilla főszerkesztő.

Sárvári tollforgatók életrajzi kötete

Kondora István, Kondor János, V. Molnár Zoltán, Nagyné Piroska Lilla, Dr. 
Desits Imre és Dabóczi Dénes a könyvbemutatón

A bélyegkiállítás megnyitóján jobbról Süle Péter, Kondora István és dr. Gaál Péter
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Szent László

 ● Minden héten szeretettel hí-
vunk felnőtt katekézisre. Egyik héten 
szerdán, a Sári plébánián, másik 
héten csütörtökön, a Szent László 
plébánián az esti szentmisék után. Az 
előadások 45 percesek. Az idei évben 
az Egyház alaposabb megismerése 
a célunk. Havonta egyszer vendég 
előadó tartja a katekézist.

● Pénteken esténként az esti 
szentmise után a családcsoport tag-
jai várják az újabb fiatal házasokat 
közösségükbe.

● Szombaton esténként 19.30 
órától a városi plébánián az ifjúsági 
közösség tagjai tartanak csoportos 
beszélgetéseket Zoltán atya vezeté-
sével. Szeretettel várják az érdeklődő 
fiatalokat.

● A téli óra állítástól az esti szent-
misék a Szent László-templomban 18 
órakor, a Szent Miklós Sári templom-
ban 17.30 órakor kezdődnek.

● Október 27-én és november 
10-én, szombaton este gitáros szent-

misék lesznek a Sári templomban. 
Gitáros szentmisék a Szent Lász-
ló-templomban minden hónap első 
szombatján 18 órakor és vasárnap 9 
órakor vannak.(November 3. és 4.)

● Gyermekek számára kézműves 
foglalkozás a Sári plébánia közösségi 
termében október 27-én és november 
10-én, szombaton 10 órakor lesz. 

● November 1-én, csütörtökön, 
Mindenszentek ünnepén a Szent 
László-templomban 7, 9 és 11 órakor, 
valamint 18 órakor, a Szent Miklós Sári 
templomban délelőtt 10 órakor és 17.30 
órakor lesznek ünnepi szentmisék.

● November 2-a péntek, Halottak 
napja. A Szent László-templomban 9 
órakor és 18 órakor, a Szent Miklós 
Sári templomban 10 órakor és 17.30 
órakor lesznek gyászmisék az összes 
megholtakért. A temető kápolnában 
8 órakor lesz gyászmise, ami után 
szívesen megáldjuk a síremlékeket. A 
katolikus keresztények Mindenszen-
teki és halottak napi kegyelete nem 
merülhet ki csupán a temetőlátogatás 
pogányokra is jellemző külsőséges 
nyüzsgésében, hanem az örök életbe 
vetett hittel imádságos és szentmisét 
felajánló kapcsolatteremtés is legyen 
meg halottainkkal!

● Mindenszentekre készülve, 
mindkét templomban a szentmisék 

alatt lesz gyónási lehetőség. Nyer-
jünk teljes búcsút felajánlva meghalt 
szeretteinkért.

● A plébánia részletes program-
jait a www.ladislas.hu vagy a  www.
sarvarsari.hu honlapon figyelemmel 
kísérhetik.

● A Mária Rádió értéket közvetítő 
műsorait a sárváriak szerető figyel-
mébe ajánlom: FM 95.2.

● Insula Lutherana: Nagyszabású 
fejlesztést követően egyházkerüle-
tünk központjában október 28-án, 
10 órai kezdettel, ünnepélyes keretek 
közt átadásra kerül a győri Insula 
Lutherana felújított komplexuma. 
Igét hirdet Szemerei János, az egy-
házkerület püspöke.

● Reformációi megemlékezés 
Sárváron: Október 28-án, 10 órai 
kezdettel a sárvári református temp-
lomban tartjuk reformációi ünnepi 
istentiszteletünket, melyet a Syl-
vester-szobornál koszorúzás követ. 
Ennek megfelelően a szokott rendtől 
eltérően 9.30-kor az evangélikus 
templomban nem tartunk istentisz-
teletet.

● Gyülekezeti hospitáció: Október 
28-án kezdi meg egyhetes sárvári 
gyülekezeti gyakorlatát egyházköz-
ségünk elsőéves teológus hallgatója, 
Balázs Fanni.

● Országos reformációi megemlé-
kezés: Október 31-én, 17 órától orszá-
gos reformációi megemlékezésre kerül 
sor a budapesti Reformáció Parkban. 
Igét hirdet Dr. Korányi András, az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem 
egyháztörténész professzora.

● Temetői istentisztelet: Novem-
ber 1-jén, 17 órai kezdettel temetői 
istentiszteletet tartunk a városi te-
metőben.

● Vasárnaponként 10 órától is-
tentiszteletet és – ezzel egy időben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk.

● Csütörtökönként 17.30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Október 28-án, vasárnap 10 órától 
Reformáció ünnepi istentiszteletet tar-
tunk az evangélikus testvérekkel közö-
sen. Istentisztelet után megkoszorúzzuk 
Sylvester János szobrát a Hild parkban. 

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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parkinnsarvar.hu

További információ az alábbi elérhetőségeken: 
Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 9600 Sárvár, Vadkert u. 4., T.: +36 95 530 100

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.

A történelmi egyházak köz-
reműködésével, Sárvár négy 
templomának bevonásával 
rendezte meg idén is a helyi 
TDM a Szakrális hét elnevezésű 
programját. Az érdeklődőket 
egy héten át előadásokkal, 
zenei programokkal várták 
esténként a templomokban.  

Az evangélikus templom adott 
otthont a Szakrális hét nyitó-
programjainak. Az első estén 
Gyarmati István nyugalmazott 
lelkész tartott előadást Az egy-
háztörténet tanulságai címmel, 
melyen közreműködtek a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei is. Majd kedden az új 
lelkészházaspár Pethő Attila és 
Pethő-Udvardi Andrea hirdetett 
igét. Az áhítatot Király Dóra 
színesítette furulya- és fagottjá-
tékával. Pethő-Udvardi Andrea 
kiemelte, a programsorozattal 
nem csak a hívőket kívánták 
megszólítani, hanem azokat is, 
akik nem tartoznak szorosan egy 
felekezethez sem.

Szerdán a református temp-
lomban népzenei áhítat kezdő-
dött a Herpenyő Együttes köz-
reműködésével. A megjelenteket 
Szentgyörgyi László református 
lelkész köszöntötte, aki hangsú-

lyozta, hogy a templom nem egy 
díszépület, hanem – akárcsak a 
népzene – életünk szerves része. 

A hét második felében a kato-
likus templomok tárták szélesre 
ajtajukat. Csütörtökön este a 

Szent László-templomban Or-
bán István kanonok emlékezett 
vissza a Sárváron eltöltött éve-
ire. Másnap ugyanitt Wimmer 
Roland plébános idézte vissza 
sárvári emlékeit, valamint az 

új kihívásokról is beszélt. A 
Szent László-templom plébáno-
sa hangsúlyozta, a szakrális hét 
legfőbb célja az, hogy a kereszté-
nyek megismertessék értékeiket, 
kincseiket az arra nyitottakkal.

Szombaton este a sári Szent 
Miklós-templomba várták az 
érdeklődőket, ahol Bokor Zoltán 
káplán mutatkozott be. Majd a 
hét zárásaként, vasárnap Mül-
ler Péter, József Attila-díjas 
író tartott előadást a Park Inn 
szállóban Lélegző lélek címmel. 
Az eseményt Máhr Tivadar al-
polgármester nyitotta meg, aki 
egyben a szakrális hét fővédnöki 
szerepét is vállalta. 

– Egy szép és tartalmas hé-
ten vagyunk túl. Köszönöm a 
szervezőknek és minden részt-
vevőnek, aki ehhez hozzájárult. 
Azt gondolom, hogy nekünk, 
Sárváron szükségünk van erre 
a lelki élményre mindenkor és 
minden időben – vallotta az 
alpolgármester.

A Szakrális hét idén is nép-
szerű volt a sárváriak körében, 
minden helyszínen nagy ér-
deklődés övezte a meghirdetett 
programokat. Máhr Tivadar 
alpolgármester a rendezvény 
sikerét látva leszögezte, jövőre 
is lesz folytatás.  sii

Szélesre tárták a templomok kapuját mindenki számára

Wimmer Roland városi plébános hangsúlyozta: a Szakrális hét legfőbb célja 
az, hogy a keresztények megismertessék értékeiket, kincseiket az arra nyi-
tottakkal (Korábbi felvétel)
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ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

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

www.litovel.hu

Litovel Classic 
0,5l dobozos 
4,2%
189 Ft/db  
387 Ft/liter

Litovel Gustav 
0,5l, 8 üveges 

DÍSZDOBOZVAN 
félbarna 6%

2552 Ft/doboz 
+ üveg

Lays Chips 110g 
(sós, pikáns paprikás, 
tejfölös-snidlinges) 
199 Ft/db  
1809 Ft/kg

Hunnium pálinkák 
0,5l 8 különböző 

ízben
2690 Ft/db-tól

5380 Ft/l-től

Ági 
gyümölcsszörp 
több ízben 0,7l  
369 Ft+üveg/db 
527 Ft/liter

Konrad ”KAPUCIN” lager 
barna sör, 0,5l 4,4% 
167 Ft+üveg/db 
334 Ft/liter
5-öt fi zet 6-ot 
vihet AKCIÓ így: 
139 Ft+üveg/db 
278 Ft/liter

Pilsner Urquell 
0,5l dobozos

259 Ft/db
518 Ft/liter

Fuzetea 1,5l 
több ízben 
279 Ft/db 

186 Ft/liter

Szentkirályi 1,5l 
ásványvizek 
(enyhe, mentes, 
savas)
99 Ft/db  
66 Ft/liter

Cappy Ice Fruit 
1,5l több ízben

285 Ft/db
190 Ft/liter
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Olaszrizling 
0,75l 

száraz, fehér
429 Ft

+ üveg/db
572 Ft/liter

Egri Csillag 
1,5l Ház bora 
száraz,fehér
799 Ft 
+ üveg/db
533 Ft/liter

Irsai 0,75l 
száraz, fehér

539 Ft
+ üveg/db

719 Ft/liter

Cabernet Sauvignon 1,5l Ház 
bora száraz, vörös 
769 Ft + üveg/db, 513 Ft/liter

Egri Csillag 
0,75l száraz, 
fehér   
539 Ft
+ üveg/db 
719 Ft/liter

Zweigelt-Cab.
Sauvignon 1,5l 

Ház bora 
félédes, vörös

789 Ft
+ üveg/db

526 Ft/liter

Bubis Rozé 1,5l 
Ház bora 

száraz, rozé
789 Ft 

+ üveg/db
526 Ft/liter

Bubis Édes Rozé 
0,75 édes, rozé  

459 Ft
+ üveg/db

612 Ft/liter

Merlot 
1,5l Ház bora 

édes, vörös
839 Ft

+ üveg/db
559 Ft/liter

Csendes Rozé 
1,5l Ház bora 
száraz, rozé  
789 Ft
+ üveg/db 
526 Ft/liter

Varga 
pincészet 

borai:
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Figyelem! Felvásárlás! 
November 5. (hétfő) 14.00–17.00 között, 

Hotel Viktória, Sárvár Deák F. u. 6. (Billiárd terem) 
Törtarany: 6100 Ft/g-tól. Fazon arany 9.000 Ft/g-tól. Régi kar-
órák automaták, felhúzósak. Neves festmények. Ezüsttárgyak. 
Herendi, Zsolnay, borostyán. Arany, ezüst pénzérmék, tallérok, 
papírpénzek. Képeslapok.

Díjtalan kiszállás: 70/381-6345

2018. október 27-én (szombaton)
Programok: 
2018. 10. 26. (péntek) Nádasdy-vár parkoló
20.00   Continental Showband
22.00   Lagzi Lajcsi

2018. 10. 27. (szombat) Nádasdy-vár parkoló
10.00 – 10.45 Néptánckör
11.00 – 11.45 Herpenyő zenekar
12.00 – 12.45 Regös Együttes
13.00 – 13.45 Káldi Napraforgók 
14.00 – 16.00 Vintage Rock Band 

2018. 10. 27. (szombat) Posta tér
10.00 – 10.45 Regös Együttes
11.00 - 11.45 Néptánckör
12.00 – 12.45 Séi Csillagvirág citerazenekar
13.00 – 13.45 Herpenyő zenekar
14.00 – 14.45 Ostffyasszonyfai citerazenekar

A rendezvény helyszínei: Kossuth tér, Batthyány Lajos utca, 
Hunyadi János utca, Árpád utca, Ady Endre utca, Deák Ferenc 
utca, Várkerület utca, Rákóczi Ferenc utca, Posta tér

Forgalomelterelés útvonala: Sársziget u. – Soproni u. (88. sz. 
főút) – Selyemgyár u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd 
u. – Rákóczi u. A forgalomelterelés 2018. október 26-án 18.00 
órától 2018. október 27-én 24.00 óráig tart.

Buszközlekedés: A Batthyány utcai (Főtér), a Rákóczi utcai 
(Kórház) és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés az 
alábbi időpontban szünetel 2018. október 26-án 18.00 órától 
2018. október 27-én 21.00 óráig. Az utasok az Autóbusz-állo-
másnál, a Gyógyfürdőnél (Rákóczi utca), a Vasútállomásnál és 
a Gárdonyi utcában lévő megállókat vehetik igénybe. 

Egészségügyi információk: A központi ügyelet megközelítése 
az Árpád utcán és a Széchenyi utcán történő ki- és behaj-
tással, vagy a Várkerület felől a Népegészségügy udvarán 
keresztül lehetséges. Az érintett gyógyszertárak gyalogo-
san közelíthetők meg a járdán. Egészségügyi ellátás helyei a 
vásár területén: gyalogőrség 2018. október 26-án (pénteken): 
Nádasdy-vár parkoló, Belvárosi körforgalom, gyalogőrség 2018. 
október 27-én (szombaton): Rendőrség, Belvárosi körforgalom, 
Penny-Market parkoló, esetkocsi a Városházánál, mentőautó a 
Penny-Market parkoló, Központi ügyelet, Mentőállomásnál.

Köszönjük megértésüket! 
Sárvár Város Önkormányzata, TOFI 2005. Kft.

SIMON–JÚDÁS NAPI ORSZÁGOS KIRAKODÓVÁSÁR SÁRVÁR UTCÁIN

A sárvári könyvtár az olvasás 
és a könyvtárhasználat népsze-
rűsítése érdekében idén is csat-
lakozott az Országos Könyvtári 
Napok rendezvénysorozatához. 
Október első hetében kedvez-
ményekkel, gazdag program-
kínálattal és sok meglepetéssel 
várták az érdeklődőket.

A Detektívsarok játék nyitotta 
az Országos Könyvtári Napok 
sárvári programhetét. Már nyol-
cadik éve jelentkezhettek a felső 
tagozatos diákok arra a tanéven 
átívelő programsorozatra, amely 
játékos formában, a modern tech-
nika lehetőségeit is felhasználva 
ösztönzi nyomozásra a gyere-
keket. A játékra idén 15 csapat, 
közel 50 diák jelentkezett. 

A könyvtári hét második nap-
ján Ringató foglalkozás várta az 
érdeklődőket a gyerekkönyv-
tárban. A délután is zenei prog-
rammal folytatódott, megnyílt a 
Zenei Klub 2018/2019-es évada.

2011 óta minden évben elisme-
rést nyújtanak át azok számára, 
akik valamilyen formában támo-

gatják, segítik a sárvári könyvtár 
munkáját. Idén 3 hölgyet díjaztak. 
Könyvtárpártoló tevékenységéért 
elismerést vehetett át Hercegh Ka-

talin, aki nagy értékű könyvado-
mányt ajándékozott az intézmény 
számára; Horváthné Takács Ma-
rianna, aki a községi könyvtárak 
munkáját segíti; valamint Sir-
hánné Sulyok Anikó, aki kreatív 
ötleteivel járul hozzá a könyvtári 
rendezvények sikeréhez.

Az elismerő oklevelek átadása 
után Van-e ideális család? címmel 
dr. Kirschner Lászlóné klinikai 
szakpszichológus, családterape-

uta előadását hallgathatták meg 
az érdeklődők.

2018 a Családok éve, így az idei 
könyvtári hét középpontjában 
is a családok álltak. A Ringató 
foglalkozáson és az előadáson 
túl családi vetélkedő és éjszakai 
könyvtárbejárás is várta a csa-

ládokat. A vetélkedőn 6 csapat 
mérte össze tudását, az Éjszaka 
a könyvtárban programon 58 fő 
vett részt.

Bődi Piroska könyvtárvezető 
elmondta, az egész hetet nagy 
érdeklődés kísérte, több mint 
600-an vettek részt a sárvári 
könyvtár programjain.  A ked-
vezményekkel is sokan éltek, a 
hét folyamán 79-en iratkoztak 
be, illetve újították meg könyvtári 
tagságukat.

Az idei év nagy újdonsága 
volt a „Könyvtár sütije” ver-
seny. A pályázóktól egy olyan 
sütemény vagy torta elkészítését 
várták, amely valamilyen módon 
a könyvtárat idézi.

A verseny győztese a szakmai 
zsűri ítélete alapján Illés Im-
réné Zenei Klub fantázia nevű 
tortája lett, míg a közönségdíjat 
Nagy-Nardai Kitti nyerte el Erdei 
gesztenyés című alkotásával.

A süteményekről egy képes 
kiadvány készül, a „Könyvtár 
sütije” versenyt pedig jövőre is 
meghirdetik. 

sii

A családokról szólt a könyvtári napok rendezvénysorozat

Sirhánné Sulyok Anikó, aki kreatív ötleteivel járul hozzá a könyvtári rendezvé-
nyek sikeréhez Bődi Piroska könyvtárvezetőtől vehette át az elismerő oklevelet
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A vendégeket az autóház tulajdonosa, Edith Sieber
köszöntötte magyarul, a legújabb Focus korszakal-
kotó technológiáit Farkas Zsolt értékesítési vezető
kollégája, Gráczer László segítségével mutatta be. 
A bemutatót színvonalas állófogadás követte.

A Focus a Ford minden idők legnépszerűbb, legtökéle-
tesebb és legizgalmasabb modellje. 1998-ban jelent
meg első, forradalmian újnak számító modellgeneráció,
amikor a Ford a Ford Escort helyett mutatta be az első
Focust Európában. A modell 1999-ben elnyerte az eu-
rópai Év Autója díjat. A vadonatúj Focus immár a ne-
gyedik generáció, amely megalkotásakor a Ford arra
törekedett, hogy olyan autó legyen, amibe a vásárlók
azonnal beleszeretnek – és hogy ez a szerelem örök
maradjon.

A teljesen tiszta lappal megtervezett, vadonatúj Ford
Focus új korszakot nyit a technológia, a kényelem, a
térkínálat és a vezetési élmény terén. Az új Ford Focus
minden idők legtökéletesebb és legfejlettebb techno-
lógiájú Ford-modellje: mostanra érettebb járművé vált,
amit az autó prémium hatású, sportos sziluettje is jelez.
A tengelytávolság több mint 50 mm-rel nőtt, a kisebb
túlnyúlások és a hátrafelé eltolt kabin erőteljes, dinami-
kus kiállással ruházzák fel a járművet.

Új Ford Focus a Straussnál
Próbálja ki Ön is a 8-sebességes automata váltót az új Focusban!
A Strauss Autószalon, a szombathelyi Ford márkake-
reskedés október elején mutatta be autószalonjában
legújabb modelljét: az új Ford Focust. Az eseményen
szerkesztőségünk is képviseltette magát, majd az
esemény másnapján lehetőségünk volt kipróbálni az
új Focust. A Strauss csapata szeretettel várja az új
modell tesztvezetőit: egy 1.0 EcoBoost motor és egy
8-sebességes automata váltós 1.5EoBlue Diesel
Focus áll az érdeklődők rendelkezésére. Az exkluzív
bemutatón Meggie énekelt, az új Ford modell leleple-
zését megelőző profi tánc pedig lenyűgözött mind-
annyiunkat. Kiemelendő a Strauss szívélyes fogad -
tatása, a meleg fények, ami mind hozzájárult az 
ünnepélyes hangulathoz. 

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

Az új Focus az érdeklődés fókuszában, a leleplezés utáni 
első percekben

A Strauss csapata a legtöbbet nyújtotta vendégeinek 
az új Focus bemutatóján

Az új Ford Focusról
• ragyogó vezetési élmény
• kiváló az utastér kényelme és térkínálata 
• 1,0 literes EcoBoost motor továbbfejlesztett változata:

legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztása 4,8 l/100 km,
CO₂-kibocsátása pedig 108 g/km*

• új 1,5 literes EcoBlue dieselmotor: legalacsonyabb
üzemanyag-fogyasztás 3,5 l/100 km, CO₂-kibocsátás 
92 g/km az ötajtós modellváltozatban. 

• új nyolcfokozatú automata sebességváltó, amely az
autós vezetési stílusához igazítja a fokozatváltásokat. 
Az új váltómű egy stílusos és ergonomikus
forgókapcsolóval kezelhető.

• Normal, Sport és Eco választható üzemmódok

* a részletekről érdeklődjön a márkakereskedésben, vagy
tájékozódjon honlapján (www.strauss.hu)

A vadonatúj Ford Focus korszakalkotó
vezetősegítő technológiái
• „Adaptív Sebességtartó Automatika” tartja a beállított

sebesség értéket – fékez és gázt ad (autom. váltó esetén)
• „Aktív Parkolóasszisztens 2” egyetlen gombnyomásra

teljesen automatikusan leparkolja az autót (autom. váltó
esetén)

• „Head-Up Display” segít bennünket a zavartalan
vezetésben – elsőként jelenik meg a Fordnál a Focusban

• „Gyalogos- és Kerékpáros-észleléssel kiegészített
Ütközésre Figyelmeztető rendszer”

• „Sebességkorlátozásra Figyelmeztető rendszer”:
lecsökkenti a gépjármű segítségét, ha korlátozó táblát
észlel.

• vezeték nélküli töltő, „B&O PLAY” hangrendszer

Strauss_UjFocus_Sarvar_A4_NYOMDA_Layout 1  2018. 10. 16.  15:24  Page 1
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A Sárvári Oratórikus Kórus a Sárvári 
Turisztikai Egyesülettel közösen videó 
és animációs film pályázatot hirdet

A pályázat célja:
Város imázs növelő videofilm vagy animációs film készítése a Sárvár ölén 

című dalra.
Pályázók köre:
A pályázaton indulhat bármely, Magyarország területén élő állampolgár. 
A videó pályázatra csoportosan is lehet pályázni (pl. oktatási intézmények 

tanulói) létszámkorlát nélkül. 
A pályázat témája:
A pályázatra legfeljebb 5 perces videofilmeket, animációs filmeket várunk, 

amelyen a pályázó a Sárvári Oratórikus Kórus által előadott „Sárvár ölén” 
(szerzők: dr. Szalainé-Lovász, játékidő 04.30 perc, forrás: www.sok.info.hu) 
című dalra videofilmen vagy animációs filmen jelenítse meg Sárvár jelenét, 
múltját, jövőjét, illetve a várossal kapcsolatos érzéseit, gondolatait, üzeneteit.

Kategóriák:
I. videofilm vagy animációs film.
II. közönségdíj.
Kritériumok / értékelési szempontok:
Az alkotások létrehozásakor figyelembe kell venni, hogy a videofilmek, 

animációs filmek alkalmasak legyenek arra, hogy Sárvár értékeit bemutatva a 
közösségi médiában terjeszthetők legyenek. 

Technikai kritériumok:
Pályázatként maximum 5 perces videofilmeket, animációs filmeket mp4 

formátumban lehet feltölteni a sok.info.hu/videopalyazat oldalra.
Pályázás menete:
1. Regisztráció: a sok.info.hu/videopalyazat oldalon található űrlapon 

lehetséges október 5-től.
2. A videó készítéshez szükséges zene és szöveg letölthető a sok.info.hu 

oldalról.
3. A videó feltöltése: 2018. november 28-án éjfélig kell a videót feltölteni a 

sok.info.hu/videopalyazat oldalon a regisztráció során kapott belépési kóddal.
4. A feltöltött pályaművek jóváhagyást követően kerülnek nyilvánosságra 

december 1-jén a Sárvári Oratórikus Kórus youtube oldalán https://www.
youtube.com/playlist?list=PLEuyJxus88NCPPewZl9sFR8UQH_V1Odx-

5. Egy pályázó csak egy videofilmmel pályázhat.
6. 2018. december 1-jétől december 14. éjfélig lehet a közönségszavazatokat 

leadni a sok.info.hu oldalon.
7. Nyilvános eredményhirdetés keretében kerülnek a díjak átadásra de-

cember 15-én.
Elbírálási szempontok 
1. A megadott zenéhez és témához való kapcsolódás.
2. Kivitelezés (kreativitás és a videó minősége).
3. A közösségi médiában való megjelenésre való alkalmasság.
4. A szöveg a zene és a képi anyag egysége.
Díjazás: a pályadíjat Sárvár város vállalkozói ajánlották fel.
• Az I. kategória 1. helyezettje 100.000.- Ft értékű pénzdíjazásban részesül.
• Az I. kategória 2. helyezettje 50.000.- Ft értékű pénzdíjazásban részesül.
• A II. kategória nyertese (közönségdíj) 50.000.- Ft értékű pénzdíjazásban 

részesül.
Zsűri:
A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli. 
A zsűri összetétele: 
• Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, a Vas Megyei Tu-

risztikai Szövetség elnöke (zsűri elnök). 
• Kiss István, a Sárvári Turisztikai Egyesület elnöke.
• Dr. Fonyó Roberta, a Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Köz-

hasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
• Benkő Sándor fotóriporter.
• Dr. Szalai Ferencné, a Sárvár ölén dal szerzője, a Sárvári Oratórikus Kórus 

vezetője.
• Lovász Adrienn, a Sárvár ölén dal szövegírója.
Közönségszavazás:
A közönségszavazáson részt vesz az összes pályázott videó. Szavazni kizárólag 

a www.sok.info.hu oldalon lehet, 2018. december 1-jétől. Egy pályaműre egy 
ember csak egyszer szavazhat. A közönségszavazás alapján az a videó kerül ki 
győztesként, amelyik a legtöbb szavazatot kapta.

A pályázat időzítése:
A pályázat beadásának határideje 2018. november 28. 24 óra.
Közönségszavazás: 2018. december 1–14. 24 óráig. 
A nyertesek kihirdetésére és a díjak átadására ünnepélyes díjátadón kerül sor 

2018. december 15-én 17 órakor a Sárvári Oratórikus Kórus próbatermében. 
A nyertesek külön értesítést kapnak.
Kapcsolat és bővebb információ:
E-mail: sarvarolenvideopalyazat@gmail.com
www.sok.info.hu

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.

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

DIETETIKUS
Elvárások: szakirányú végzettség/szakmai tapasztalat, német és/vagy angol 
nyelvtudás 

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

VENDÉGKAPCSOLATI MUNKATÁRS
Elvárások: magabiztos német és angol nyelvtudás szóban és írásban, jó kom-
munikációs készség, nyitott, barátságos, empatikus és határozott fellépés

VENDÉGLÁTÓ HOSTESS
Elvárások: német és angol nyelvtudás, jó kommunikációs készség, nyitott, 
barátságos, empatikus és határozott fellépés

SZAKÁCS
Elvárások: szakirányú végzettség/szakmai tapasztalat/kreativitás

ASZTALOS
Elvárások: szakirányú végzettség/szakmai tapasztalat/kreativitás

FESTŐ
Elvárások: szakirányú végzettség/szakmai tapasztalat

SZAUNAMESTER
Elvárások: elsősorban szakirányú végzettség/szakmai tapasztalat/tanulási 
szándék

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a következő 
e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelentkezni lehet a 06/95 889-541-es 
telefonszámon.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. október 26. és november 10. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

november 8-án, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

Nem bonyolítjuk, iNtÉzzÜK!

VEGYE FEL VELÜNK 
A KAPCSOLATOT MOST!

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, biztosítás-közvetítés, 
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

Gondja van a jelenlegi biztosításával? 
Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne? 

Az ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN! 
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

Biztosítás-közvetítő rutinunk, kapcsolatrendszerünk 
garancia rá, hogy Önnek: Ne kelljen időrabló 

ügyintézéssel bajlódnia! Problémás esetekben is 
gyors, hatékony megoldást találjon!
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 27., november 3. és 10. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Október 26. (péntek) 19.00 ’56-os városi megemlékezés 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 2. és 16. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Élet – Forrás / egyházi magazin
November 9. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Október 20-án már második 
alkalommal került megren-
dezésre Sárváron a Sporttal a 
mentett kutyákért jótékony-
sági sportnap. Az egész napos 
rendezvénynek a sárvári Szent 
László Katolikus Általános Is-
kola tornaterme adott otthont. 

Lovász Adrienn, aerobic-, 
fitness- és jógaokatató, a Szent 
László Katolikus Általános Is-
kola  tanítója hívta életre a 
rendezvényt, olyan sportoktató 
és edzőtársak, kollégák segítsé-
gével, akik azonnal a jótékony 

ügy mellé álltak. A gyűjtést a 
Sárvár és Kemenesalja Mentett 
Kutyáiért Alapítvány részére 
szervezték. 

– A célom a rendezvénnyel az 
volt, hogy felhívjam az emberek 
figyelmét arra, hogy felelősek 
vagyunk mindenért, ami kö-
rülöttünk, bennünk, velünk 
történik. Felelősek vagyunk a 
földünkért, az állatokért és sze-
rettem volna kihangsúlyozni azt 
is, hogy a mentett kutyák örök-
befogadása is egy lehetséges út 
a kutyatartás terén. A tavalyi 
sportnap sikerén felbuzdulva 
egész nap lehetősége volt az 
adományozóknak különböző 
sportágak kipróbálására, a mo-
zogni vágyók rengeteg moz-
gásforma közül választhattak. 
Igyekeztem úgy összeállítani 
a programot, hogy elég színes 
és változatos legyen, minél 
nagyobb célközönséget szólít-
son meg, és helyet kapjanak a 

tradicionális mozgások, illetve 
a legújabb trendek is. A nap jó-
gával kezdődött, majd crossfittel 
és alakformálással folytatódott. 
A délután folyamán rengeteg 
közkedvelt edzésforma közül 
lehetett választani: kangoo, 
zumba, spinning, aerobik, de a 
kínálatban szerepelt a trx, pila-
tes is. A sárvári hagyományőr-
zők jóvoltából az érdeklődők 
az íjászatot is kipróbálhatták 
– mondta el Lovász Adrienn.

Aki adománnyal érkezett re-
gisztrálhatott, és részt vehe-
tett az esti sorsoláson, ahol 

értékes ajándékokat sorsoltak ki.  
A felajánlások a sárvári vállalko-
zóktól, sárvári cégektől érkeztek, 
a fődíj a Spirit Hotelé volt. A 
felajánlók közt voltak továbbá a 
Borostyánkert Vendéglő, a Kék 
Golyó Tekéző, az Iridium Fit-
ness, a Danubius Thermal Hotel 
és a Sárvárfürdő is.  

– Eredményesnek gondolom 
ezt a napot, már a sportnap 
előtt érkeztek be az iskolába 
adományok, a sportnap pedig 
egy jó alkalom volt arra, hogy 
a sport szeretete egy jótékony 
céllá formálódjon. Meghaladta a 
620 kg-ot az összegyűlt kutyatáp 
mennyisége, 70 liter fertőtlenítő, 
rengeteg takaró, párna, kötszer, 
kutyafelszerelés gyűlt össze. 
Boldog vagyok, hogy az álmom 
megvalósulhatott. Remélem, 
jövőre elkészül az új sportcsar-
nokunk, s azt még több résztve-
vővel töltjük meg – hangsúlyozta 
Lovász Adrienn.

Jótékonysági sportnappal
a mentett kutyákért

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

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

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

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Sárvár, Alkotmány u. 4.

Először kaptak ki Laziccsal

Hozták az első megyei rangadót

Megállíthatatlan a Kékgolyó

A Szabadkikötő elleni rangadón 
egy gól döntött, amit ezúttal nem 
a fürdővárosiak szereztek.

A Nagykanizsa elleni fölényes 
(3-0) hazai diadal után, a labdarú-
gó NB III nyugati csoportjának 11. 
fordulójában, a fővárosban, a rivá-
lis THSE-Szabadkikötő vendége 
volt a Sárvár FC. A zöld-fehérek 
gól nélküli első játékrészt követően 
1–0-ra kikaptak, ezzel elszenved-
ték első vereségüket az új edző, 
Bojan Lazic irányításával. Az SFC 
2 győzelemmel, 5 döntetlennel és 4 
vereséggel jelenleg a tizenharma-
dik pozíciót foglalja el a tabellán. 
Október 28-án, vasárnap (13.30-
tól) a 29-szeres magyar válogatott 
támadót, Kenesei Krisztiánt is 
soraiban tudó, dobogóra hajtó Ko-
márom VSE vendége lesz a csapat. 

Erőltetett menet előtt állnak lab-
darúgóink, hiszen október utolsó 
napján, 31-én, szerdán 12.30-tól 
az OTP Bank Liga listavezetője, 
a Ferencváros érkezik Magyar 
Kupa-mérkőzésen Sárvárra. Öt-
ven évvel az 1968-as, legendás 

gálameccset követően, tétmérkő-
zésen először fogadja városunk 
Magyarország legnépszerűbb és 
legsikeresebb futballcsapatát. Az 
már most biztos, hogy Graszl 
Károlyék telt ház előtt játszanak a 
Fradival. A hetedik forduló tétje: 
a legjobb 32 közé kerülés.

– A legsikeresebb és legnépsze-
rűbb klubbal játszani mindig nagy 
öröm bármilyen vidéki, kisvárosi 
klub életében. Azon túl, hogy ez 
egy tétmeccs lesz, mi egy futbal-
lünnepre is készülünk, szeretnénk, 
ha minél többen látnák a sárvári és 
a ferencvárosi játékosokat. Meg-
mondom őszintén, egy kicsit még 
minket is meglepett az a hatalmas 
érdeklődés, ami övezi ezt a találko-
zót. Az már az előző fordulóban, 
a Szeged ellen is látszott, hogy a 
Ferencváros komolyan veszi a 
Magyar Kupát, arra számítunk, 
hogy ellenünk is a legerősebb ösz-
szeállításukban érkeznek. Ennek 
ellenére le kell győznünk a Fradit! 
– mondta el lapunknak Vámos 
Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Rozmán Gergő lányai két góllal 
voltak jobbak a Körmendnél, 
következik a büki derbi.

Az NB II-es női kézilabda 
bajnokság észak-nyugati cso-
portjának 5. fordulójában megyei 
rangadót játszott az előző kiírás 
bronzérmese, a Sárvárfürdő Kini-
zsi SE. Rozmán Gergő együttese 
a Körmendi DMTE vendége volt, 
és bár a félidőben még 13–10-es 
hátrányban volt, végül 24–22-re 

nyerni tudott. Városunk csapata 
ezzel 3 győzelemmel és 2 döntet-
lennel a tabella hatodik helyén 
áll a tizenkét fős mezőnyben. 
Jenőfi Katalinékra legközelebb 
is idegenbeli derbi vár, október  
27-én, szombaton délután 16 órá-
tól a nyáron alaposan átalakuló 
Büki TK vendégei lesznek. Az 
ellenfél hasonló mutatóval ren-
delkezik, ám a jobb gólkülönb-
ségének (165-141) köszönhetően 
megelőzi a Kinizsit (133-135). 

Ötből öt a tekések mérlege, a 
sárvári csapat a mezőnyben 
egyedüliként veretlen és lista-
vezető az NB II-ben.

Az NB II-es teke bajnokság 
dél-nyugati csoportjának 7. for-
dulójában a Sárvári Kinizsi Kék-
golyó SE a Nagykanizsai NK 
Teke SE vendége volt. A fiúk 
küzdelmes mérkőzésen 5–3-ra 
nyertek (2548-2520 fa arányban), 
ezzel ötödik mérkőzésükön sem 
találtak legyőzőre, és – miután 

az újonc Perenye 6–2-re kikapott 
Csákánydoroszlóban – már egye-
düliként mondhatják el magukról 
azt a mezőnyben, hogy veretle-
nek. Farkas Imre együttesének 
harmadik fordulóbeli, Lovászi 
Bányász elleni idegenbeli, és a 
negyedik fordulóbeli, Zalakaros 
elleni hazai mérkőzését, az ellen-
felek kérésére, később pótolják. 
A következő körben, október 
27-én, délelőtt 10 órától a kö-
zépmezőnyben tanyázó, újonc 
Vonyarcvashegy látogat Sárvárra.
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 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

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.

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

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

www.ekszerszalon.com
Az akció időtartama: 2018. nov. 1-től nov. 30-ig

 (részletek az üzletben)

Gondoljon időben 
a karácsonyra!

Karácsonyi ékszerkészítés
Karikagyűrű készítés

-10%

Női és férfi  
márkás órák

Igazgyöngy ékszerek

-10%

Törtarany 
beszámításakor

-20%

Brill eljegyzési 
gyűrűk.

Ha, megtaláltad az igazit...

Most: -10%

Arany ékszerek 

-5%
Ezüst ékszerek 

-10%

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

35. éve az Önök szolgálatában

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00, Tel.: 320-475
Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is 

fizethet kiszállításkor.
Figyelem, pizzáinkra mindenkori 

10% kedvezmény!! Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen 
kuponokat a dobozról!

MÉZES NAPOK A VÁRKAPUBAN
November 2-án, pénteken és 3-án, szombaton 
este Nagy Gabi őstermelő méhész jóvoltából 
megkóstolhatják a mézkülönlegességeket!
Hagyományainkhoz híven kiváló mézekből 

készült ételekkel kedveskedünk!

Borbarátok figyelem!
2018. november 9-én, pénteken 19 órától kerül 

megrendezésre az 51. borgasztronómiai 
gálasorozatunk Márkus Béla felvezetésével!

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

Október 26-án, pénteken este és 27-én 
egész nap a Simon–Júdás napi vásáron várjuk 

a megszokott helyünkön, a környék egyik 
legjobb forralt borával!

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

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

TINÓDI HÍRMORZSÁK
2018. nov. 17-én 20 órától 
ismét fellép a nagy sikerű 

„IronCats”
Fergeteges rock’n’roll party 

Vendég fellépő: Flóra & the Boogie Boys

2018. okt. 15–dec. 04-ig minden kedden: 
PIZZA KEDD!  Délután 3 órától 22 óráig
minden helyben fogyasztott pizza árából 

30% engedményt adunk!
Az ajánlat kizárólag helyben fogyasztásra érvényes!

2018. november 10-től
Márton-napi Libaságok, 

fi nom vad ételek…
No és hozzá Újborok!

Ugye, hogy megkívánta?


