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Átadták a felújított bölcsődét

Dr. Kondora Bálint, Ágh Péter, Kondora István, Kampel Oszkár és Varga Istvánné vágták át a nemzeti színű
szalagot a bölcsőde avatási ünnepségén

Befejeződött a Cseperedő
Bölcsőde fejlesztése Sárváron. A teljes körűen felújított
épületet Sárvár Város Önkormányzata ünnepélyes keretek
közt adta át a kisgyermekek, a
szülők és az intézmény nevelői számára.
Az önkormányzat fejlesztési
elképzelései között hosszú évek
óta kiemelt helyen szerepelt az

1984-ben épült bölcsőde épületének átfogó felújítása, korszerűsítése. Idén európai uniós
pályázati támogatásnak köszönhetően megvalósulhatott
az épület generális felújítása.
Varga Istvánné intézményvezető az avatóünnepségen
elmondta, a kivitelezés érintette az épület homlokzatát, tetőzetét, nyílászáróit, gépészetét,
villamoshálózatát. A pályázat

keretében a nevelési munkához közvetlenül kapcsolódó
eszközök is beszerzésre kerültek. A megvalósult felújítás
révén a bölcsőde épülete korszerű, hatékony módon üzemeltethetővé vált. Biztosítja
a megfelelő infrastrukturális
feltételeket a gyermekek napközbeni biztonságos, gyermekbarát ellátásához.
Folytatás a 4. oldalon

Műfüves pálya épült
a Vármelléki Óvodában

Újabb sárvári óvodában épült
fel Ovi-Sport Pálya. Két évvel
ezelőtt a Csicsergő Óvoda, idén
pedig a Sárvári Vármelléki Óvoda gazdagodott egy multifunkcionális pályával. A fejlesztés az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és a sárvári önkormányzat
együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg.
A Vármelléki Óvoda udvarában
épült fel Sárvár második műfüves Ovi-Sport Pályája, melyet
ünnepélyes keretek közt avattak
fel. A megjelenteket Darázsné
Horváth Kornélia, a Vármelléki
Óvoda vezetője köszöntötte.
Ünnepi beszédében a mozgásfejlesztés, a játékos együttmozgás,
az egészséges életmódra nevelés
fontosságáról szólt.
– Az Ovi-Sport Program támogatja az óvodás korú gyermekek
mozgását, így elősegíti az egészséges életmódra való nevelést,
azt, hogy már kicsi korban megszeressék a gyerekek a mozgást –
hangsúlyozta az intézményvezető.
Folytatás a 4. oldalon
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Értékes pénzdíj nyerhető a pályázaton

Újabb haltelepítésre került sor Sárváron

A Sárvári Oratórikus Kórus a Sárvári Turisztikai Egyesülettel
közösen videó és animációs film pályázatot hirdet. A pályázaton
indulhat bármely, Magyarország területén élő állampolgár, csoport. A pályázatra legfeljebb 5 perces videofilmeket, animációs
filmeket várnak, a pályázó a Sárvári Oratórikus Kórus által előadott „Sárvár ölén” című dalra videofilmen vagy animációs filmen
jelenítse meg Sárvár jelenét, múltját, jövőjét, illetve a várossal
kapcsolatos érzéseit, gondolatait, üzeneteit. Regisztrálni a sok.
info.hu/videopalyazat oldalon található űrlapon lehet.

A 2018-as haltelepítés harmadik ütemében őshonos magyar
halként főleg ponty szerepelt, 40 mázsás mennyiségben, de kétnyaras ragadozó halak is kerültek a Kinizsi Horgászegyesület
által kezelt sárvári vizekbe: szürkeharcsából 2 mázsa, süllőből 1
mázsa mennyiségben. – Az őszi haltelepítést követően az éves
telepítési mennyiség elérte a 110 mázsát – számolt be Tóth Lajos,
az egyesület elnöke, aki arra is felhívta a horgászok figyelmét,
hogy jövő évtől egy új, digitális korszak kezdődik a horgászatban,
jön a Magyar Horgászkártya.

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

2

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

HÍRLAP

’56-os megemlékezések Sárváron
Az önkormányzat október 23-i
megemlékezése előtt a Soproni
úti köztemetőben koszorúztak. A város főterén tartott
ünnepségen ünnepi beszédet
mondott Szabó Zoltán önkormányzati képviselő, műsort
a Barabás György Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai adtak.

Az esemény a Soproni úti
köztemetőben kezdődött, ahol
Török István, ’56-os sárvári mártír, a Nemzetőrség győri vezetője
és Mezőfi Géza, a felkelők mellé
állt sárvári rendőrtiszt sírjánál
rótták le kegyeletüket a város
vezetői a családtagok jelenlétében. Egy koszorú került a megtorlás idején, Sárvár környékén
menekülő és agyonlőtt diákok,
Sándor Béla és Bognár Gábor
sírjára. Az ő ’56-os történetük
még feldolgozásra vár.
Ezt követően Kondora István
polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester és Sütő Károly aljegyző
koszorút helyezett el az egykori
pártszékház falán lévő ’56-os
emléktáblánál a Sárvári Koncertfúvószenekar közreműködésével.

életet menthettek meg. A mentősök pártatlanságára a szónok azt
idézte meg, hogy a létrehozott
mentőkórház utolsó vérpótszerét
egy sebesült szovjet katona kapta.
„Mit jelent számunkra elődeink
hősies helytállása?! Nagyon so-
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pártok és a város civil szervezetei helyezték el a megemlékezés
babérjait. Az ünnepség után
került sor Abai Imre és az ’56os hősök szentmiséjére a városi
nagytemplomban.
* * *

Az ’56-os megemlékezés sárvári szónoka Szabó Zoltán önkormányzati
képviselő volt

Török István, ’56-os sárvári mártír, a Nemzetőrség győri vezetője sírjánál
Máhr Tivadar, Kondora István és Sütő Károly rótta le kegyeletét

kat. Erőt lehet meríteni, erkölcsi
munícióhoz lehet jutni akkori
tetteik megismeréséből. Engem
büszkeséggel tölt el, hogy ilyen
szervezetnél szolgálhatok” – zárta beszédét Szabó Zoltán.

1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján,
Rábasömjénben október 21én Mindszenty József bíboros
szobránál tartottak ünnepi megemlékezést. Beszédet mondott
Kovács Gergely, a Magyarország
Mindszenty József Bíboros Alapítvány képviselője.
A Vas megyei születésű hercegprímás szobrát 2011-ben Pintér László, a Szent Márk-templom kántora faragta fába, melyet
a szobrot állíttató Vadvári László
és családja a templom mellett
helyeztetett el. Azóta rendszeresek az ’56-os megemlékezések a
szobornál.

Az ünnepség a Bokor Zoltán
plébánoshelyettes által koncelebrált szentmisét követően kezdődött. A diákok rövid műsora
után Mindszenty József szobránál Kovács Gergely, a Magyarország Mindszenty József Bíboros
Alapítvány képviselője mondott
beszédet. Felidézve a herceg
prímás életét, ami ma is sokaknak ad példát nemzettudatból
és -szeretetből. A forradalom
idején Mindszentyt a nép szabadította ki, de azóta a szívébe is
zárta. Kovács Gergely beszámolt
arról is, hogy a hercegprímás
régóta húzódó boldoggá avatási
ügye is előrelépett.
A megemlékezés koszorúzással zárult. Az önkormányzat
nevében Máhr Tivadar alpolgármester és Kovács Gergely helyezett el közös koszorút, majd a
városrész civil közösségei rótták
le kegyeletüket. A megjelenteknek és a közreműködőknek Vadvári László, a szervező bizottság
elnöke köszönte meg az ünnepi
megemlékezésen való részvételt.

Műsort a Barabás György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola
diákjai adtak, felkészítőjük Rácz Péter tanár úr volt

A Kossuth téren összegyűlt több
száz emlékező a Himnusz közös
eléneklése után Szabó Zoltán
önkormányzati képviselő, a Sárvári Mentőállomás vezetőjének
ünnepi beszédét hallgatta meg.
Szabó Zoltán egykori bajtársainak
helytállásán keresztül mutatta be
az ’56-os forradalmat.
Szabó Zoltán emlékeztetett,
hogy a forradalom napjaiban az
összefogásnak köszönhetően sok

A továbbiakban a színpadot a Barabás György Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai vették birtokba és
műsorukban versidézetekkel,
valamint visszaemlékezésekkel
elevenítették meg a szabadságharc napjait. A hivatalos megemlékezés a Szent László-templomnál, Abai Imre vértanú plébános
emléktáblájánál ért véget, ahol
az önkormányzat, a parlamenti

A rábasömjéni Mindszenty-szobornál Kovács Gergely és Máhr Tivadar
alpolgármester koszorúzott

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

HÍRLAP

A jövő érdekében fontos a békés együttgondolkodás
A sárvári köztemetőben lévő
II. világháborús internálótáborban elhunyt szlovén áldozatok sírjaihoz halottak napja
közeledtével idén is hivatalos
szlovén delegáció érkezett leróni kegyeletüket. A küldöttséget
Dejan Zidan, a Szlovén Köztársaság Országgyűlésének elnöke
vezette.
A szlovén házelnök vezette
népes delegációt Kondora István
polgármester fogadta. Majd a
küldöttség tagjaival, akik közt
több országgyűlési képviselő és a
nagykövet is jelen volt, a Városházán Máhr Tivadar alpolgármester
és Sütő Károly aljegyzővel közös
megbeszélést folytattak a 2015-ös
szlovén–magyar sárvári házelnöki találkozó óta eltelt időszakról.
Ezt követően közösen vettek
részt az áldozatok emlékművénél
tartott megemlékezésen. 1941
júniusában érkeztek Sárvárra az
első internáltak a volt műselyemgyárba a jugoszláviai területről,
köztük a tábor működése alatt
közel 2000 szlovén fogoly is.
Akik közül több százan, köztük

sok gyermek is életét vesztette.
A megemlékezésen részt vett
a Szlovén Internáltak Szövetségének elnöke, Joze Vidic, aki
gyermekként a tábor foglya volt.
Beszédében a sárváriak segítőkészségét köszönte meg.

szlovén és a muravidéki magyarság szoros viszonyán van. Ez teszi
lehetővé a békés együttgondolkodást még ilyen nehéz történelmi
múlt esetében is. A történelem
során nagyon sok mindent meg
kell tanulnunk és pont ezek az

A szlovén házelnöki delegáció koszorút helyezett el az emlékműnél

Dejan Zidan szlovén házelnök
beszédében arra emlékeztetett,
hogy a múlt emléke erős gyökereket ad a mostani együttműködéshez is. – Fontosak a két ország
jó mederben folyó hivatalos
kapcsolatai is, ám a hangsúly a két
nemzeti közösség, a rábavidéki

események azok, amelyek emlékeztetnek bennünket arra, hogy

A Sárvári Gondozási Központ
idén is színes programokkal
várta a nyugdíjasokat az Idősek
Hete programsorozat keretében
október 15. és 18. között. Ennek
keretében került sor a hagyományos idősek napi ünnepségre,
amelyen Hámoriné Németh
Edit, a Sárvári Gondozási és
Gyermekjóléti Központ vezetője
és Kondora István polgármester
köszöntötte a megjelenteket.
Az ünnepségen Horváth Róbert versmondó és Halász Borbála adott verses-énekes műsort
az időseknek. Közreműködött
még a Regös együttes és a Nép-

tánckör. Az ünnepi műsort követően vacsorával látták vendégül
a résztvevőket.
– A tematikus hét megszervezésének célja amellett, hogy az
időseknek kínálunk programot

Máhr Tivadar alpolgármester 2018. november 14-én (szerdán) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2.,
I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

pokhoz – szólt a rendezvényhétről Hámoriné Németh Edit,
a Gondozási és Gyermekjóléti
Központ vezetője.
A hét házias szörp- és lekvárbemutatóval és kóstolóval

Hámoriné Németh Edit, a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ
vezetője és Kondora István polgármester köszöntötte az időseket

az is, hogy Sárvár mintegy háromezer nyugdíjas korú polgára
közül újabb sárvári nyugdíjasok
kapjanak kedvet ahhoz, hogy
csatlakozzanak a heti klubna-

a jövőért kell élnünk. Ezúton
szeretném kifejezni köszönetemet Sárvár polgármesterének
és lakosságának, hogy szépen
rendben tartják a síremlékeket,
ápolva ezzel a két nép kötelékeit is
– mondta Dejan Zidan, a szlovén
országgyűlés elnöke.
Kondora István a jövő nemzedékeinek felelősségét hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a koszorúzáson résztvevő gimnazisták
feladata lesz a jövőben is ápolni
– a nehéz múlt ellenére – a két
nép barátságát, és őrködni azon,
hogy olyan rettentő események
soha többé ne történhessenek
meg. – Ne feledjük, ha nézzük a
síremlékeket, mögöttük egy-egy
ember és család tragédiája áll
– szólt Kondora István polgármester. Az emlékezés zárásaként
katonai tiszteletadás mellett a két
nemzet koszorúit helyezték el az
emlékműnél.

Fogadóóra

Sárvár idős polgárait köszöntötték
Családias hangulatú ünnepségen köszöntötték Sárvár idős
polgárait a Gondozási és Gyermekjóléti Központban az Idősek Hete rendezvénysorozaton.
A hét folyamán az egészséges
életmód jegyében szerveztek
többféle programot a gondozási központ munkatársai.
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kezdődött. Csejtei Endre helyi
termelő volt az intézmény
vendége, majd szerdán délelőtt
tíz órától az új evangélikus
lelkészházaspár mutatta be
az evangélikus templomot a
szépkorúaknak. Csütörtökön
Egészségesen a tél ellen címmel
Búzásné Péter Ágnes tornát
tartott a klubban, a vitaminpótlásról Vörösné Bognár Katalin
beszélt az időseknek.
A gondozási központ legnagyobb ajándéka az időseknek,
hogy hamarosan visszaköltözhetnek felújított és kibővített
eredeti székhelyükre. A jó közösség és a magas színvonalú
szolgáltatások is várják majd a
város idős polgárait a gondozási központ eredeti helyén, a
Nádasdy utcában.
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Átadták a felújított bölcsődét
Folytatás az 1. oldalról
Kampel Oszkár, a körzet önkormányzati képviselője rámutatott, hogy a városrészben
nem csak a bölcsőde újult meg,
a Petőfi lakótelep környezete
folyamatosan fejlődik, esztétikusabb és élhetőbb lett az elmúlt
évek során. A képviselő az újabb
teendőket is megfogalmazta.
Kondora István polgármester
hangsúlyozta, az önkormányzat
a legfiatalabb és a legidősebb
korosztály számára is segítséget kíván nyújtani a fejlesztések által. Előrevetítette, hogy
a bölcsőde után hamarosan a
gondozási központ épülete is
átadásra kerül.
A Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére a megye által koordinált

Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében 144
millió forintot nyert a sárvári
önkormányzat, melyet további
61 millió forint önrésszel egészített ki. Dr. Kondora Bálint, a

Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
elmondta, a megyében zajló bölcsőde-, illetve óvodafejlesztések keretében több mint
harminc intézmény újulhatott
meg, nagyságrendileg 2 milli-

Ünnepeltek a bölcsőde kis „lakói” is

www.sarvarvaros.hu

árd forintból. A sárvári projekt
nyerte el a legmagasabb anyagi
támogatást.
Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében arról szólt, hogy a bölcsőde a
kisgyermekek második otthona.
Éppen ezért nem mindegy, hogy
milyen körülmények között
zajlik az ellátás. Üdvözölte azt a
kormányzati intézkedést, melynek köszönhetően az elmúlt időszakban több óvoda és bölcsőde
is felújításra kerülhetett.
Az ünnepség szónokai az
épületet a bölcsődés gyerekek
segítségével adták át, az avatóünnepségen közreműködött a
Sárvári Csicsergő Óvoda gyermekcsoportja is.
sii

Műfüves pálya épült a Vármelléki Óvodában
Folytatás az 1. oldalról
Ünnepi köszöntőjében Kondora István polgármester és Ágh
Péter országgyűlési képviselő is
a csapatjátékok hasznosságáról
beszélt, a sport szeretetére, egymás megbecsülésére hívta fel a
gyerekek figyelmét.
A 6x12 méteres zárt, hálóval
fedett műfüves pálya az OviSport Közhasznú Alapítvány és
a sárvári önkormányzat együttműködésének köszönhetően
épülhetett meg a Vármelléki
Óvodában több mint 12,5 millió
forintból. Ez Sárváron a 2., Vas
megyében a 16., országosan pedig a 313. átadott pálya.
Az Ovi-Sport Programról dr.
Molnár Andrea, az alapítvány
kuratóriumi elnöke adott tájé-

koztatást. Felidézte, hogy 2011ben Buzánszky Jenő, a legendás
Aranycsapat egykori tagjának
ötlete nyomán kezdődtek meg
az óvodai sport-infrastrukturális
beruházások.
Az óvodás korosztály számára
kifejlesztett korszerű sportlétesítményben alkalom nyílik olyan
sportágak művelésére, mint a
kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz és lábtenisz.
Ezenkívül lehetőség van ügyességi
játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására is. A speciális
műfüves pálya mellé felszerelést
is biztosítottak, az óvodapedagógusok számára pedig képzést
tartottak a program keretében.
Az ünnepség szónokai „elkészülni, vigyázz, rajt!” felkiáltásra

elvágták a nemzeti színű szalagot, és átadták a létesítményt a
gyerekek számára, akik rögtön
birtokukba is vették a pályát.
Kondora István és dr. Molnár
Andrea sípszóval jelezte a röplabdameccs kezdetét.

Az alapítvány elnöke reményét fejezte ki, hogy a gyerekek
örömüket fogják lelni az új pályában. Búcsúzóul megköszönte
a résztvevőknek, hogy Sárváron
ismét tehettek egy nagy lépést kis
cipőben. 
sii

Ágh Péter, Kondora István, dr. Molnár Andrea, Máhr Tivadar és Darázsné
Horváth Kornélia avatta fel az új pályát

Jótékony célra fordították a városi bál bevételét

A 11. városi bál bevételéből
újabb eszközökkel gazdagodott a Sárvári Csicsergő
Óvoda és Bocskai utcai tagóvodája. Mindkét intézményben elhelyeztek egy-egy párakaput, amely a forró nyári
napokat teszi majd elviselhetőbbé a gyerekek számára.

A városi bál szervezői minden évben jótékony célra

fordítják a tombolából befolyt összeget. A hagyomány

idén is folytatódott, ezúttal
több mint félmillió forintból

adományozhattak eszközöket a sárvári intézmények
számára.
Az új párakaput Savanyú
Gábor, a bál egyik főszervezője
adta át. Előre bocsájtotta, hogy
a bál bevételéből hamarosan
újabb eszközök fognak érkezni az óvodákba. Bejelentette
továbbá, hogy kitűzték a jövő
évi bál időpontját január 19-re
a Park Inn Hotelbe.
sii
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Készül a város jövő évi költségvetése
A város jövő évi költségvetés
koncepciójáról tárgyaltak a
képviselők az októberi testületi ülésen. Több ingatlanügyet
is megvitattak a városatyák,
és a Gárdonyi iskola épületenergetikai korszerűsítésével
kapcsolatos pályázatról is
hoztak határozatot.

Október 25-én tartotta soros
ülését a sárvári képviselő-testület. A napirendek között szerepelt az önkormányzat 2019.
évi költségvetési koncepciójának megállapítása. – Ebben a
pillanatban már többé-kevésbé látjuk, hogy milyen állami
támogatásokat fogunk kapni,
és a másik oldalon meg tudtuk
ítélni a saját bevételeink alakulását. Az iparűzési adóban egy
10%-os emelkedéssel számoltunk, ha teljesülnek a bevételeink – akkor az elmúlt három
évhez hasonlóan – a következő
évi költségvetéssel is biztonságosan tudjuk működtetni
az intézményeinket, a várost,

és meg tudjuk valósítani a
fejlesztési terveinket, köztük
a folyamatban lévő pályázati
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a pályázati támogatások beletartoznak a költségvetésbe, így
például a multifunkcionális
sportcsarnok állami támogatása – mondta el Kondora István
polgármester.
A képviselők határoztak
az önkormányzati tulajdonú
Sárvár, Széchenyi utca 7. szám
alatti ingatlan és a Szent László
Plébánia tulajdonát képező
két Széchenyi utcai ingatlan
cseréjéről. Felhatalmazták

a polgármestert, hogy a cseréhez szükséges jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye.
Napirendre került a Gárdonyi Géza Általános Iskola
épületenergetikai korszerűsítését célzó pályázat, amelynek
keretében 102 millió forintot
nyert az önkormányzat. Kiválasztásra került a kivitelező,
aki már át is vette a munkaterületet.
- fr-

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Kondora István polgármester szerint
biztonsággal működtethető a város a
2019-es költségvetéssel is

programokat. A költségvetési
koncepció főösszege 6,3 milliárd forint, 75%-át a saját bevételek, míg mintegy 25%-át az
állami támogatások teszik ki,

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

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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Megtartás
a legjobb toborzás
Sárváron munkaebédre várták
az Észak-Vasi Paktum munkatársai a cégek képviselőit. A
szép számban megjelenteket
Reményi Anita, a paktum vezetője és dr. Galántai György,
mint házigazda, járási hivatalvezető köszöntötte.

„Megtartás a legjobb toborzás” – kezdte előadását Hollósi
Szabolcs tréner, munkáltatói
márkaépítő. Előadásában beszámolt egy kutatás eredmé-

új munkatársat felvenni. Bemutatásra került a cégeknek
javasolt keretrendszer, melynek négy eleme: gondoskodás,
kommunikáció, közösségépítés,
befogadás.
– Miben is tud segíteni a
paktum és annak munkatársai?
Többek között abban, hogy
ilyen és hasonló rendezvényekkel segítsük a munkáltatókat a
folyamatosan felmerülő problémák, helyzetek kezelésében.
Segítsünk a munkaerő tobor-

Reményi Anita, a paktum vezetője és dr. Galántai György járási hivatalvezető
köszöntötte a munkaebéden megjelent cégek képviselőit

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.

nyeiről, melyet több mint 1000
szervezetnél végeztek el, szó
esett a 4 generációs munkahelyekről, és a munka-magánélet
egyensúlyáról is. Hallhattak
arról is a jelenlévők, hogy mik
a leggyakoribb válaszok, miért
hagyják el a cégeket a munkavállalók. Előkerült egy ritkábban emlegetett terület is, hogy
mennyibe is kerül a fluktuáció,
avagy mennyi a kilépési, túlóra,
kiválasztási, betanítási költség,
ha távozó kolléga helyett kell

zásban és megtartásban, és nem
utolsósorban bértámogatást is
tudunk adni. Ezek a gondolatok
fogalmazódtak meg a több mint
kétórásra sikeredett találkozó
végére, továbbá a megjelentek
azzal az örömteli élménnyel
távoztak, hogy ma jó ötleteket
kaptak egymástól, és hogy lenne értelme folytatni, akár egy
korábban már jól működő keret
formájában – mondta el Reményi Anita, a paktum vezetője.
(Forrás: vasmegyeipaktum.hu)

Hegedűs Endre Chopin-estje
Egy este Chopinnal
a Nádasdy-vár dísztermében. A legszebb
melódiák, a romantikus
zenei korszak kiemelkedő zeneszerzőjétől
2018. november 13-án,
este 18:30-tól hallhatóak Hegedűs Endre, a magyar és nemzetközi komolyzenei élet
elismert zongoraművészének előadásában. A zongoraestre a
helyszínen jegyek válthatóak. Belépő ára: 1000 Ft.
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Harmincezer ember hömpölygött a vásári forgatagban
Ezúttal nemcsak az árusok
voltak sátraikban fedél alatt,
de a vevők többsége is, mivel
esernyővel a kézben kellett
végigjárni a vásár útvonalát.
Elverte az eső az idei sárvári országos Simon–Júdás
vásárt.
Október utolsó hétvégéjén
piaccá alakulnak a belváros
utcái és sor kerül Sárvár 600
éves múltra tekintő sátoros
ünnepére. Az évszázadok alatt
sokat változott a vásár, ám
az elmúlt évtizedben is sokat
formálódott. Kétnapossá vált
a rendezvény és a megszokott
Batthyány utca, illetve az eddigi hagyományos helyszínek
mellett a Posta tér és az idén
átadott Hild park is helyet adott
a portékáknak.
A hétvégi vásár pénteki előestéjén került lezárásra az
érintett terület és alig pár óra
alatt már álltak az aznap fősze-

meggyőződve, a vásárban csak
az elfogyasztott szeszes italoktól lehet elázni.

Az időjárástól függetlenül
most igazi országos figyelmet kapott Sárvár. Ugyanis a

A Hild parkban a Családok éve országjáró rendezvényének vidám figurái
várták a vásározókat

Hajnalra csendesedett el a
környék, és reggel hat órakor
már kezdődött is a vásár. Kicsit
nehezen ébredt a város, mert

Kossuth Rádió többször élő
műsorral jelentkezett a kirakodóvásárról. A Zsigmond király
által 1492-ben a városnak
adott Simon–Júdás napi vásár
megtartási jogától napjainkig,
több interjúalany idézte meg
a piac történetét. Emellett a
mai Sárvár is bemutatkozott,
a civilek közül a mazsorettek,
néptáncosok és kézművesek
szólaltak meg. Továbbá a város
turisztikai nevezetességei is
terítékre kerültek. Ezen túl a
köztévé is élőben közvetített
a vásárról.

ták el az árusok jelentkezését.
Ez biztosította, hogy valóban
minőségi termékekkel lehetett megjelenni. A levendula
és méz mellett szinte minden
klasszikus termék feltűnt a
sátorlapok alatt. A téren külön színpadot is felállítottak a
népzenei fellépőknek.
A Nádasdy-várral szembeni
Hild parkba ez alkalommal az
Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a
Családok éve Roadshow látványosságai érkeztek. Az országjáró körút célja, hogy az
ország minden szegletében,
sőt az egész Kárpát-medencében megtapasztalhassák
az emberek, Magyarország
egy családbarát ország felé
vezető úton halad. A parkban a legkisebbeket kreatív
bababirodalom, a nagyobbakat számtalan ügyességi és
társasjáték várta.
Az eső múltával késő délután elevenedett meg végre a
sárvári kirakodóvásár. Az önkormányzat elégedett a vásár
lebonyolítójával, hisz ez évben
hosszabbították meg szerződését a vásárok további megtartására. – Az egyre népszerűbb
péntek esti eszem-iszommal
és a vissza-visszatérő eső miatt
kevesebb szombati látogatóval együtt úgy harmincezer
vendég látogatott ki idén a

A Simon–Júdás vásár egyik legfontosabb kelléke a sült kolbász – legalább
harminc standnál kínálták

repet játszó büfésátrak. Édes
és sós falatokat, az örök sült
kolbászt, valamint a kötelező
forralt bort, sokféle más itallal
egyetemben kínálták a bódék.
A kellemes őszi idő sokakat
utcára hozott találkozni és
beszélgetni.
A várparkolóban felállított
rendezvénysátorban elsőként
a Continental Showband lépett
fel, majd a sztárvendég, Lagzi
Lajcsi adott koncertet. Éjfél felé
emelkedetté vált a hangulat,
ekkor még mindenki arról volt

kora délelőtt a megszokottnál
kisebb volt a forgatag. Pedig
ekkor csak a borús égbolt riaszthatta még el a sokadalmat.
Aztán eleredt az eső, több hullámban, különböző intenzitással szakadt, vagy csepegett.
A vásárra hulló csapadékról
az árusok kínálatát szemlélő
Kondora István polgármester
csupán annyit jegyzett meg,
hogy volt már napsütés és esett
már hó is ilyenkor. Azonban a
kirakodópiac sajátos légkörét
semmi sem befolyásolhatja.

A rossz időjárás ellenére több mint harmincezren látogattak ki a sárvári
országos vásárra

Külön helyen, a Posta téren
került felállításra a kézműves
vásár, amely így önálló jellegét
erősíthette. A kézműves vásárra csak előzsűrizés után fogad-

hatszázötven kereskedő sátraihoz a Simon–Júdás napi vásár
során – összegezte a két napot
Tóvári György, a rendezvény
főszervezője.
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Szent László
Plébánia
és
Szent Miklós
Plébánia
● November 17-én, szombaton
9 órakor a nagytemplomban várjuk
azoknak a fiataloknak a jelentkezését,
akik 2019-ben a Szent László vagy a
Szent Miklós Sári templomban akarnak
házasságot kötni. Ezen alkalommal
várjuk katekumenátusra azokat is, akik
bármely ok miatt nem voltak megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók
és bérmálkozók.
● November 10-én, szombaton
János püspök atya szeretettel várja a
Híveket a szombathelyi székesegyházba
a Szent Márton ünnepre.
● November 11-én, vasárnap Szent
Márton püspökre, Egyházmegyénk
fővédőszentjére emlékezünk az esti
szentmisén.
● A Szent László Plébánián hétfőtől
péntekig 9–12 óra és 16.30–17.30 óra
között előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat élőkért és holtakért.
● A felnőtt katekézisekre kéthetente
szerdánként 18.15 órára a Szent Miklós
plébániára, csütörtökönként 18.45 órára
a Szent László plébániára szeretettel

...a jövő kapuja...

várjuk az érdeklődőket. Idei témánk
az Egyház.
● November 19-én, hétfőn Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe lesz.
● November 25-én, a vasárnapi
szentmiséken Szent Erzsébet segítőszeretetét követve a Karitász Szeretetszolgálat javára lesz országos gyűjtés.
● A Szent Mónika közösség a Sári
templomban kéthetente hétfőn az esti
szentmise után a kitett Oltáriszentség
előtt imádkozik a gyermekekért. A
közösséghez bármikor csatlakozhatnak
az édesanyák.
● A következő gitáros szentmisék
november 10-én és 24-én, szombaton
17.30 órakor az előesti szentmiséken
lesznek a Sári templomban.
● A plébániák részletes programjai,
szentmisék szándékai, ünnepi eseményekről fotógaléria, heti templomi
hirdetések a www.ladislas.hu és a www.
sarvarsari.hu internetes oldalakon
olvashatók.
● A Mária Rádió értéket közvetítő
műsorait FM.95.2 az érdeklődők szerető
figyelmébe ajánlom.

Evangélikus
Egyházközség
● Konfirmandus csendesnap: November 10-én, szombaton egyházmegyei ifjúsági csendesnapon veszünk

www.sarvarvaros.hu
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részt Kőszegen a gyülekezetünk konfirmandusaival.
● Lelkészi Munkaközösségi ülés:
November 14-én, Répcelakon tartja a
Vasi Evangélikus Egyházmegye lelkészi
kara a rendszeres, havi ülését.
● Gyülekezeti Hétvége: November
23. és 25. között a kaposvári és a sárvári gyülekezet közös szervezésében
Gyülekezeti Hétvégét töltünk az Ordass
Lajos Evangélikus Oktatási Központban
Révfülöpön, melynek célja a két gyülekezet kapcsolatának szorosabbra fűzése.
● Hitoktatói továbbképzés: November 24-én, Budapesten, az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen kerül sor a
hitoktatói továbbképzés soron követ-

kező, őszi alkalmára, melynek témája a
teremtett világ és az ember kapcsolata.
E téma hittanórai megjelenítéséhez
kapnak szempontokat és ötleteket a
résztvevők.

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

�.
Kedves ÓvodásoK!
szeretettel várunk benneteket

2018. november 12-én,
hétfőn a szent László
Katolikus általános Iskola
hagyományos szent Márton napi
lampionos felvonulására.
Gyülekező 17 órától 17:20-ig
az iskola főbejárata előtt.
Lámpásaink fénye világítsa be az utat az iskolától a Szent László templomig.
9600 Sárvár, Dózsa Gy. u. 28. • Tel.: +36 95 520 055
E-mail: iroda@szlki.hu • www.szlki.hu
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Bemutatták minden idők legnagyobb vasi trófeáját
A Káld-Hidegkúti vadászati lőterén került sor a 6. Vas Megyei
Gímszarvas Trófeaszemlére. A
szemlén a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt vadászterületeken terítékre került gímbikák trófeái, valamint a Vas
megyei vadászatra jogosultak
által bemutatott gím trófeák
kerültek kiállításra.

Új vadászati törvény és húsz
éves működési-gazdálkodási
lehetőség áll a vadásztársaságok
rendelkezésére. Ez az időszak
előrelátást és fejlődési lehetőséget ad a vadgazdálkodás szereplői számára – hangzott el a vasi
vadászok káldi seregszemléjén,
amelyen 110 darab gímszarvas
trófeát állítottak ki. Az egybe-

A hazai vadásztatás sikerét jelzi, hogy 2021-ben Magyarország rendezheti a
Vadászati Világkiállítást – mondta Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés
elnöke, a vasi vadászkamara felügyelő bizottságának vezetője

gyűlteket Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke,
a vasi vadászkamara felügyelő
bizottságának elnöke és Gagyi
István, a Magyar Vadászkamara
Vas megyei elnöke köszöntötte.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt.
által szervezett rendezvényen
részt vett dr. Jámbor László, az
Országos Magyar Vadászkamara
elnöke, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója. A
kamarai elnök megköszönte a
vadásztársaságok és a vadászok
példamutató munkáját, amelynek eredménye a terítékre került
kitűnő trófeák.
A trófeaszemlén mutatták be
minden idők eddig Vas megyében elejtett legnagyobb trófeáját.
A Bélbaltavár-Nagytilaj területén puskavégre kapott 11 éves
szarvas is jelzi, hogy a megyében
jól működik a vadásztatás. Idén

eddig 450 gímbikát bíráltak
el, közöttük 19 tíz kilogramm
felettit is – értékelte a vadászati
szezont Pukánszki Zoltán, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
vadgazdálkodási osztályvezetője.
– Húszéves működési-gazdálkodási lehetőség áll a vadásztársaságok rendelkezésére. Ez az
időszak előrelátást és fejlődési
lehetőséget ad a vadgazdálkodás
szereplői számára – mondta
Gagyi István, a Magyar Vadászkamara Vas megyei elnöke
A hazai vadásztatás sikerét
jelzi, hogy 2021-ben Magyarország rendezheti a Vadászati Világkiállítást. A vadászati
lehetőségek Vas megyében is
jelentős turisztikai vonzerőt
adnak – szólt Majthényi László,
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke,
a vasi vadászkamara felügyelő
bizottságának vezetője.

Hérics Nándor kiállításának megnyitója

Hérics Nándor Munkácsy-díjas grafikusművész kiállításának megnyitója lesz a Galeria Arcisban 2018. november 11-én,
vasárnap 11 órakor. A tárlatot Fábián László nyitja meg.

Minden ami autó!

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
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» 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!*

Akciós téli gu
mik

már 11.000

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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BLACK FRIDAY MÁR A STRAUSSNÁL IS
RAKTÁRI KEDVEZMÉNYEK A FORD AUTÓSZALONBAN

November 23-án ismét Black Friday – ezúttal már a Strauss Autószalon, a szombathelyi Ford
márkakereskedés is részt vesz az akcióban! „Fekete Pénteken” az Egyesült Államokban kialakult hagyomány szerint ez a nap a karácsony elõtti vásárlások elsõ napja, amikor az üzletek óriási
kedvezményeket kínálnak.
SUV-okra, a városi terepjárókra helyezik a
hangsúlyt, de extra kedvezmény jár minden
szalonautóra. Készleten lévõ új Ford gépjármûvekhez a „Fekete Pénteken” és ezt követõ
héten téligumi garnitúrát kaphatunk.
A karácsonyra átvehetõ új Fordokra a Strauss egyedi ajánlatokkal készül. A Black Friday hetében a

Ford Kuga

Business Technology 1,5l EcoBoost 150 LE 2WD M6

6.040.000 Ft-tól,
ajándék téligumi garnitúrával*
•
•
•
•
•

•
•

Auto Start-Stop indítórendszer, FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval
Kétzónás elektromos automata klíma
Halogén fényszórók - LED nappali menetfénnyel
Hátsó parkolóradar
Navigáció teljes Európa térképpel, CD-s rádió,
SYNC 3 - hangvezérlõ rendszer, Bluetooth,
8“-os érintõ-képernyõ a középkonzolon
Elektronikus kézifék
17“-os, 5x2 küllõs könnyûfém keréktárcsák

Ford Fiesta

5-ajtós Trend Technology 1,1l 85LE

3.590.000 Ft-tól,
ajándék téligumi garnitúrával*
•
•
•
•
•
•

ABS, ESP, Visszagurulásgátló, 6 légzsák
Manuális légkondicionáló berendezés
Sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszer
Sávtartó automatika
Távirányítós központi zár
Rádió, 2 USB, Bluetooth, 6 hangszóró,
Ford MyDock (ICE csomag 15 részeként)

*Az ajánlatok 2018. november 23–30-ig megkötött vevõszerzõdésekre és 2018. december 31-ig történõ forgalomba helyezés esetén érvényes. Az ajándék téligumi garnitúra magánügyfeles vásárlás esetén a modellre jellemzõ standard alapméretben értendõ, a szereléséhez kapcsolódó járulékos költségeket (felni, szerelés) nem tartalmazza. A képek illusztrációk. Ford Fiesta Vegyes üzemanyag-fogyasztás:: 3,7-6,1 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 94-138 g/km.
Ford Kuga Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,4-7,5 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 115-173 g/km.

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 /94 512 860
info@strauss.hu • www.strauss.hu
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Könyvvel ünnepelték az egyesület születésnapját
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekes, zeneszerző, Balázs
Fecó is részt vett a 30 esztendős
Sitkei Kápolnáért Kulturális
és Sportegyesület jubileumi
közgyűlésén, amelyen bemutatták az egyesület új, A
kőfalak összekötnek című
könyvét. Sok érdeklődő jött
el a sitkei kultúrházba, hogy
együtt nosztalgiázzon a koncert szervezőivel.

A harmincéves Kápolnáért
Kulturális és Sportegyesület új
kötetének bemutatóján megjelent vendégeket elsőként Czupor
Szilvia, az est moderátora köszöntötte. Mint mondta, 2006ban, a 20. rockfesztivál idejére
jelent meg a Sitke mindhalálig
kötet, annak folytatása a tartalmas, színes, 150 oldalas kiadvány. A kőfalak összekötnek,
nem csak a rockfesztiválokra
koncentrál, hiszen színes palettán működik az egyesület.
Bemutatja az egyesület alapítóit,
vezetőit, támogatottjait, kitüntetettjeit, rendezvényeit.

A Kápolnáért Kulturális és
Sportegyesület elnöke, Kovács
Ferenc köszönetet mondott mindenkinek a könyvbemutatón,
aki az első kápolnakoncerttől,
1986-tól segített. – A falu életé-

több mint 150 éves kápolnánál is
újra kell gondolnunk, és tovább
kell folytatnunk a felújításokat,
épp most kezdődött el a falak
alászigetelése. Az elmúlt 30 év
hozta azt is, hogy a faluban egy

A sitkei kultúrházban Kovács Ferenc elnök köszöntötte a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület ünnepi közgyűlésén megjelenteket

ben a rockkoncertek szervezése
miatt lett jelentős az egyesület
működése. Ez a harminc év
igazolta, hogy volt értelme létrehozni a szervezetet, ugyanis az
alapcél az volt, hogy a kápolnát
felújítsuk, és ez teljes egészében megvalósult. Sajnos, mint
minden öreg épületnél, ennél a

közösség teremtőereje lett az
egyesület. A dallal ellentétben a
kőfalak összekötnek bennünket,
az itt élőket, az ide látogatókat
és a valamikor itt lakókat. Ez
egy olyan szép egység, amelyre méltán büszkék lehetnek a
szervezet alapítói és a falu lakói
is – mondta Kovács Ferenc.

Köszöntötték a népi iparművészt
Sylvester János Érdemérmet
kapott Sárvár Város Önkormányzatától Varga Mária népi
iparművész, aki csaknem harminc évig vezette a Sárvári
Népi Díszítőművészeti Szakkört. Idén ősztől Biró
László vette át a szakkör irányítását.

iparművész 1976 óta tagja, valamint 1989 óta vezetője a Sárvári
Népi Díszítőművészeti Szakkörnek. Az idei évben egészségi
állapota miatt átadta a sárvári
szakkör vezetését Biró Lászlónak.

Sárvár Város Önkormányzata a népi
díszítőművészet terén több mint négy
évtizeden át végzett
kiemelkedő színvonalú tevékenységéért,
a még fellelhető népi
hímzéshagyomány
gyűjtésében, feldolgozásában, bemutatásában, terjesztésében
való aktív részvételének elismeréseként
„Sylvester János Érdemérem” kitüntetést Kondora István polgármester adta át a Sylvester
adományozott Varga János Érdemérmet Varga Mária népi iparműMária számára. A népi vésznek

A kitüntetést az önkormányzat nevében Kondora István
polgármester adta át. Munkássága elismeréseként, valamint
71. születésnapja alkalmából
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy
Kulturális Központ igazgatója,
Kondor János igazgatóhelyettes
és Biró László is köszöntötte a
szakkör leköszönő vezetőjét.
Varga Mária, aki a jövőben
is aktív tagja kíván maradni a
szakkörnek, a díjat megköszönve
elmondta, legfontosabb feladatuk
az, hogy a minták felkutatásán
keresztül megőrizzék a népi díszítőművészetet az utókor számára.
Ebben a szellemiségben
nyújtott át két értékes függönyt
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Balázs Fecó énekest, a véletlen
hozta Sitkére: szállást keresett, így
került Kovács Ferenc fogadójába,
és így látta meg a romos sitkei
kápolnát több mint három évtizeddel ezelőtt, amikor is megszületett a sitkei koncertek ötlete. 32
sikeres rockkoncertet szerveztek
eddig a Hercseg-hegyen, Balázs
Fecó szerint, aki ma már tiszteletbeli elnöke az egyesületnek,
van jövője a koncerteknek, hiszen
Sitke hiteles hely.
Az egyesület sokat tesz a bevételéért, a pénzeket pedig a falu
javára, a helyi civil szervezetek és
az önkormányzat támogatására
fordítják, emelte ki a könyvbemutatón Morgós István polgármester.
A kiadvány születésének történetébe is bepillanthatott a
bemutató közönsége: nagyrészt
Gróf Lászlóné, az egyesület
titkára írta, szerkesztette, Tótfalusi Miklós interjúi, az ő és Kiss
György fotói szerepelnek benne,
az összeállítás, a korrektúra V.
Molnár Zoltán, a sárvári könyvtár nyugalmazott igazgatója
munkáját dicséri.

Takács Zoltán Bálint igazgató
számára. Az alkotásokat a
szakkör korábbi vezetője, Sáry
Sándorné készítette, akinek
halála után sajnálatosan kevés alkotása maradt fenn. A
hagyaték két értékes darabját
a jövőben a Nádasdy Ferenc
Múzeum őrzi meg.
A Népi Díszítőművészeti
Szakkör és a Biró László által
3 éve alapított Kézműves Kör
ősztől egybeolvadva, egy csapatként működik tovább. A
gyöngyfűzés, népi hímzés, hajócsipke készítés iránt érdeklődők
szerdánként 15 órakor gyűlnek
össze a Nádasdy-várban.
sii
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.

EMMI_CsaladokEve-Nov-SAJTO-188x270.indd 2

2018. 10. 31. 11:57
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Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Sárvár, Alkotmány u. 4.

A város általános iskolái „Sárvár Szeretlek” címmel játékos
vetélkedőn mérik össze tudásukat Sárvárról november 15-én.
E program a város jubileumi
évének része. A verseny ötletgazdája Nagy Péterné, a Szent
László Katolikus Általános Iskola tanára, a verseny szervezésében közreműködik még Vörös
Krisztina, a Sárvári Gárdonyi

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

és Takács
Ferenc, a Nádasdy
Üzletünk kínálata:
TamásDohány
Általános
termékek Iskola tanára.
Újságok
Iskolánként
2 – 2 négyfős csapat
Szeszes italok
Üdítőka versenyen. Egyik őszi
vesz részt
Szerencsejáték
Telefon -afeltöltés
délutánon
résztvevő diákok
a három pedagógussal együtt
kerékpárra ültek, és végigjárták a
híres épületeket, gyárakat, szobrokat, reliefeket, feliratokat, hogy
ismereteiket bővítsék Sárvárral
kapcsolatban.

Négy nap Erdélyben
Szeptember végén a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola 45 diákja és 3 pedagógusa
négy napra Erdélybe látogatott
egy rendkívül kedvező pályázat
segítségével.
A „Határtalanul” program
fő célja Kalotaszeg kincseinek
megtekintése volt. A hajnali
indulást követően elsőként Szinérváraljára a testvériskolánkba
érkeztünk. Itt ajándékozás és

A 7. évfolyam diákjai

kedves kis műsor után kötetlenül
beszélgettek diákok, tanárok
egyaránt. Majd megkoszorúztuk Sylvester János szobrát a
református templomnál. A négy
nap alatt megtekintettük Koltón
a Teleki Kastélyt, Válaszúton a
Kallós Néprajzi Gyűjteményt,
voltunk Kolozsváron, Kalotaszentkirályon, Magyarvalkón,
Sebesváron. Csucsán Ady Endrére emlékeztünk, utunk utolsó
állomása Nagyvárad volt.

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

2018. JANUÁR‐FEBRUÁR
SZELEKTÍV
31. utca 45.szerda
Ügyfélszolgálati iroda Sárvár,január
Szatmár
Telefon:ÜVEG
95/200-240
1. KÖRZET
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Kedd:
csütörtök:
8.00–14.00
február
7.
szerda
BIO
2018.10.00–17.00,
JANUÁR‐FEBRUÁR
Telefonos ügyfélszolgálat:
SZELEKTÍV
Kedd:
10:00–17:00,
Hétfő,
január
31.
szerdaszerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
SZELEKTÍV
ÜVEG
február
14. 1. KÖRZET
szerda
Házhoz ÜVEG
menő 2.lomKÖRZET
3
BIO talanítást (1 m /év)
2018.
csak
február 21.
szerdaévben márBIO
SZELEKTÍVnovemberi teljesítéssel
február 14.
szerda
vállaljuk. Felhívjuk
2. KÖRZET
NOVEMBER 14. szerda BIO+METSZÉSIÜVEG
NYESEDÉK
SZELEKTÍV
a tisztelt lakosság
fifebruár 28.
szerda hogy a téli
gyelmét,
1. KÖRZET
február 21.
szerda
BIO időszakbanÜVEG
a BIO hulSZELEKTÍV
ladék elszállítása már
SZELEKTÍVcsak havi 1 alkalomNOVEMBER
21. 28. szerda szerda
február
ÜVEG 1. ÜVEG
mal történik.kommunális
ÜVEG 2. KÖRZET
KÖRZET 1. KÖRZET
METSZÉSI
űj é NYEhé fő
SEDÉK: maximum 5
kommunális
cm átmérőigkommunális
és legfelÜVEG 1. KÖRZET
ÜVEG 2. KÖRZET
űj é hé főjebb 1 m hosszúságúkommunális gyűjtés: kommunális gyűjtés: ra vágva, összekötözhétfő
vagy
csütörtök kedd vagy péntek
ve helyezhető ki
kommunális
ÜVEG
2. KÖRZET

február 7. 2018. NOVEMBER
szerda

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 2018. 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.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2018. november 9. és 24. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
November 10., 17. és 24. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
November 9. (péntek) 19.00 A SOK Önök kérték koncertjének
1. része
November 16. (péntek) 19.00 A SOK Önök kérték koncertjének
2. része
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 9. és 23. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Élet – Forrás/ egyházi magazin
November 16. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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Hétből hét győzelem
Az NB II dél-nyugati csoportjában a Sárvári Kinizsi Kék
Golyó tekecsapata tovább
folytatta sikersorozatát. A
bajnokság 6. fordulójában,
hazai pályán 7:1-re győzte le a
Vonyarcvashegy SE csapatát a
Sárvár, majd a 7. fordulóban
Bázakerettyén szintén 1:7-re
győzött csapatpályacsúccsal.
Ezzel a sárvári tekézők egyedüliként 100%-os teljesítmén�nyel vezetik a tabellát.
A csapat összetétele a tavalyi
kerethez képest nem változott,
a szezon indulásakor is a dobo-

az új taktika, a csapat tagjainak
megfelelő sorrendje hozta meg
a győzelmet.
Az eredeti célkitűzések a
szezonkezdeti sikerek ellenére
nem változtak, továbbra is a
dobogós helyezés megtartása
a terv. Ha a csapat feljutna egy
osztállyal feljebb, akkor az új
multifunkcionális kulturális és
sportcsarnokban már egy négysávos, minden igényt kielégítő
pálya várja majd a csapatot. Ez
hosszú tárgyalások után volt
csak lehetséges, ám e nélkül
az adottság nélkül a játékosok
motivációja sokkal gyengébb

A sárvári tekézők a 6. fordulóban a Vonyarcvashegyet fogadták hazai pályán

gós hely megszerzése volt a célkitűzés – mondta Farkas Imre
szakosztályvezető. Az elvárt jó
teljesítmény elérése érdekében
nagyon figyeltek az edzésmunka emelésére és pontos
betartására. Ezek hozták meg
alapvetően az eredményeket.
Az eddigi fordulókban voltak
szoros pillanatok is, amelyeken

november 15-én és 22-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

lenne. Hiszen már végeztek
feljutó helyen nemrég, de a körülmények hiányosságai miatt
nem feleltek meg a magasabb
elvárásoknak, így maradniuk
kellett egy osztállyal lejjebb.
Ha a csapat lendülete kitart, a
következő bajnoki idényben
biztos beköltözői lesznek az új
városi sportcsarnoknak.

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio
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Helytállás a kupában, bravúros pontmentés a bajnokságban
Kemény héten van túl városunk
labdarúgócsapata. A Sárvár
FC előbb a Ferencvárost, majd
a Mol Vidi II-t fogadta hazai
pályán.
Történelmi napra virradt október 31-én Sárvár, a város
labdarúgócsapata ugyanis fenn-

vezetőedző nem volt csalódott,
sőt büszke volt fiaira a tisztes
helytállás miatt.
– Az első az volt az öltözőben,
hogy gratuláltam a játékosaimnak a hozzáálláshoz. Megtettünk
minden tőlünk telhetőt a pályán,
ez ma erre volt elég Magyarország legjobb csapata ellen. Sok

volt a legideálisabb, támadásban
így kevés lehetőségünk akadt,
de nincs okunk szégyenkezni –
mondta a tréner.
Négy nappal később a zöld-fehérek az NB III nyugati csoportjának 13. fordulójában a Mol
Vidi II-t fogadták hazai pályán.
Kiegyenlített első félidő után,
alig kezdődött el a második játékrész, Szalai Péter találatával
máris vezetést szereztek a fehérváriak. Nem adta fel az SFC, és

sokat kivett belőlünk a szerdai
kupamérkőzés, de mindenki
kitette a szívét-lelkét a pályára.
Örülünk minden pontnak, nehéz
dolgunk volt, értékes döntetlent
szereztünk, de úgy érzem, erre rá
is szolgáltunk, ugyanis keményen
megküzdöttünk érte. A játékvezetéssel nem szeretnék foglalkozni,
majd megteszi az, akinek ez a
feladata, de volt pár dolog, amit
én a pálya széléről másként láttam
– értékelt Bojan Lazic.

A Sárvár FC utánpótlás labdarúgóival vonult pályára a Sárvár FC és a Fradi
a közel háromezer néző előtt zajló mérkőzésre

állása során először fogadta
tétmérkőzésen Magyarország
legsikeresebb és legnépszerűbb
klubját, a Ferencvárost. A Magyar Kupa 7. fordulójában nem
született meglepetés, érvényesült
a papírforma, és 2563 néző előtt,
4-0-ra győzött az OTP Bank Liga
listavezetője, amely ezzel bejutott
a legjobb harminckettő közé.
A kiesés ellenére Bojan Lazic

mindent lehet tanulni ebből a
meccsből, fokozatosan fogunk
fejlődni, megvannak a céljaink,
úgy érzem, jó úton haladunk. A
Fradi ellen az volt a legfontosabb,
hogy stabilan védekezzünk, a
középpályánk legyen masszív,
és próbáljunk meg minél több
labdát szerezni, a széleken pedig próbáljuk megbontani az
ellenfelet. A pálya talaja nem

Horváth Brúnó, sárvári kapus több bravúrt is bemutatott a Fradi elleni
mérkőzésen, ha kellett Böde Dániel elől is elütötte a labdát

Skriba Máté szabadrúgásgóljával
a 96. percben kiegyenlített, megmentve ezzel az egyik bajnoki
pontot.
– Fiatal, masszív, sokat futó,
jó csapat volt az ellenfelünk.
Látszott a játékosaimon, hogy

A Sárvár, amely 3 győzelemmel, 6 döntetlennel és 4 vereséggel tizenkettedik a tabellán,
november 11-én 13:30-tól a
bajnoki címre hajtó, második
helyezett Érdi VSE vendége lesz.
Starcsevics Ádám

A szakvezetés elégedett a kézilabdacsapat szereplésével
Hat fordulón van túl az NB II
észak-nyugati csoportjában
szereplő Sárvári Kinizsi SE női
kézilabdacsapata, amely 3 győzelem mellett 1 döntetlent játszott
és 2 vereséget szenvedett el.

A lányok legutóbbi két találkozójukon vasi rangadón szerepeltek, mindkétszer idegenben.
Körmenden 24–22-re nyertek,
Bükön pedig 24–24-es döntetlent
értek el, pedig mindkétszer hátrányban voltak a félidőben. Jenőfi
Katalinék jelenleg 7 ponttal a 6.
helyen állnak a tabellán. Csonka
László, az egyesület szakosztályvezetője azt mondta, a szakmai
vezetés, Haraszti Zsolt elnökkel
egyetemben elégedett a csapat
eddigi teljesítményével.

– Abszolút elégedettek vagyunk, már csak azért is, mert
ebből a hat mérkőzésből csak
kettőt játszottunk itthon, négyet
idegenben, a két vereségünket
pedig a tabella második és harmadik helyezettjétől szenvedtük
el. Azt tudtuk már a nyáron is,
hogy ez a bajnokság más lesz,
mint a legutóbbi. A bronzéremnek örülni kell, de már el is kell
felejteni, hiszen egy új történet
kezdődött, egészen más csapatokkal. Azt is hozzá kell tenni,
hogy a játékoskeretben olyan
változások történtek, amikre
nem számítottunk: Hegyi Dóra
hosszú sérülés után úgy döntött,
hogy nem folytatja, Nardai Viktória pedig már fél éve küszködik
sérüléssel, ő még mindig nem

lépett pályára május óta. A pótlásukra igazoltuk a Haladástól
Bolfán Nikolettet, aki korábban
játszott már nálunk, de még
idő kell a beépítéséhez. Ennek
ellenére majdnem ugyanolyan a
mérlegünk, mint tavaly ilyenkor,
sőt egy picivel még jobb is –
mondta Csonka László.
A Sárvári Kinizsi legközelebb
november 10-én, szombaton este
hat órától lép pályára, a zöld-fehérek hazai pályán, a Nádasdy
iskola sportcsarnokában fogadják
a sereghajtó, nyeretlen Komárom
csapatát. Rozmán Gergő vezetőedző győzelmet vár csapatától.
– Most leginkább arra fektetjük
a hangsúlyt, hogy az a hat játékos,
aki végig küzdötte, szenvedte a
vasi rangadókat, olyan állapotba

kerüljön, hogy tudjanak mozogni, mert a büki meccs után látszott, hogy „elég rendesen lefőtt
a kávé”… Iszonyatosan elfáradtak,
illetve többeket kisebb sérülések
is hátráltattak. Elsődlegesen a
frissítésen lesz a hangsúly, aztán
készülünk a Komárom ellen,
örülünk neki, hogy hosszú idő
után újra hazai pályán játszunk.
Mi leszünk az esélyesek, idehaza
tavaly is és idén is magabiztosak
voltunk. Tiszteljük a Komáromot,
nem szabad félvállról venni őket,
mert előfordulhat, hogy pont
ellenünk táltosodnak meg. A
papírforma nem ezt sugallja, de
mindig ezek a meccsek a legnehezebbek. Itthon azért elvárható
tőlünk a győzelem – mondta
Rozmán Gergő.

...a jövő kapuja...
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Gondoljon időben
a karácsonyra!

...a jövő kapuja...

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

Karácsonyi ékszerkészítés
www.ekszerszalon.com
Karikagyűrű készítés

-10%

Az akció időtartama: 2018. nov. 1-től nov. 30-ig
(részletek az üzletben)

VÁLoGaSS KEdVEdRE KöZEL
50 féLE pIZZÁNKbóL!

Női és férfi
márkás órák
Igazgyöngy ékszerek

Törtarany
beszámításakor

Brill eljegyzési
gyűrűk.

Arany ékszerek

-10%

Ha, megtaláltad az igazit...
Most:

-10%

-20%

-5%

Ezüst ékszerek

-10%

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

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

di

Hotel Restaurant

TINÓDI HÍRMORZSÁK

2018. november 10-től

Márton-napi Libaságok,
finom vad ételek…
No és hozzá Újborok!
Ugye, hogy megkívánta?
2018. nov. 17-én 20 órától
ismét fellép a nagy sikerű
„IronCats”
Fergeteges rock’n’roll party
Vendég fellépő: Flóra & the Boogie Boys
November 24-én, szombaton

ERZSÉBET – KATALIN NAPI
terülj-terülj svédasztal
Vacsora korlátlan ételfogyasztással.
A névnaposoknak (Erzsi / Kati) féláron!
(Legalább két teljes árat fizető foglalás esetén)

Hozzá a desszert CSUTA-KALA zenéje!
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

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

