
December 8-án 
lesz a mazsorett gála
Két fesztiválon is kiválóan szere-
peltek az ősz folyamán a sárvári 
mazsorettek Törökbálinton és 
Kiskőrösön, most pedig már a 
decemberi gálájukra készülnek 
nagy izgalommal.

Hetedik alkalommal rendezték 
meg a „Stefánia” Országos Ifjú-
sági Mazsorett Fesztivált, ahol a 
sárvári Csillag csoport show és 
pom-pon kategóriában egyaránt 
arany oklevelet, a Csillagszem 
csoport kiemelt arany oklevelet 
nyert. Bakodi Csenge határozott 
előadásával az első korcsoport 
tambur díját érdemelte ki.

Október közepén másik két 
csoportjukkal a XIII. Kiskőrösi 
Országos Mazsorett Fesztivá-
lon szerepeltek a sárváriak. A 
legifjabb sárvári csoport, a Rózsa-
szín Párduc csoport lelkes, vidám 
előadása arany oklevelet érdemelt 
ki. A Gyöngyszem csoport show 
és pom-pon kategóriában egya-
ránt kiemelt oklevelet nyert.

A fesztiválok óta nagy szor-
galommal, örömmel készülnek 
a csoportok a XXIII. Mazsorett 
Gálára, amelyre sok szeretettel 
várnak minden érdeklődőt. Az 
ünnepi díszbe öltöztetett Tinódi 
gimnázium tornacsarnoka de-
cember 8-án 16.30 órakor nyitja 
meg kapuit, hogy 17 órakor 
kezdetét vegye a mazsorett show.

Átadták az SFC műfüves pályáját

Kondora István polgármester ki is próbálta az új műfüves labdarúgópályát az ifjú utánpótláskorú labdarúgókkal

Több mint százmillió forin-
tos fejlesztésből új, bajnoki 
mérkőzések megtartására is 
alkalmas műfüves labdarú-
gópályát adtak át a Sárvár 
FC sporttelepén a Ferenc-
város elleni Magyar Kupa 
mérkőzés előtt. 

Az MLSZ Országos Lab-
darúgó Pályaépítési Prog-
ramja keretében elkészült 

nagyméretű, hitelesített pálya 
négyévszakos és világítással is 
rendelkezik. A pálya vonala-
zott mérete 105x68 méteres. 
A program keretében lehető-
ség nyílt a pálya körül járda 
kiépítésére, kispadok kihelye-
zésére és további fejlesztésként 
a szurkolóknak is kialakítanak 
lelátóhelyet. 

– Fontos célunk volt az 
utánpótlás-nevelés körülmé-

nyeinek javítása, valamint az 
egyesület bevételi lehetősége-
inek bővítése – hangsúlyozta 
Kondora István polgármester a 
beruházás avatása kapcsán. Az 
átadón felsorakoztak a pálya 
majdani használói, az SFC kor-
osztályos labdarúgócsapatai, a 
klub vezetői, szülők-szurkolók 
és a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség is képviseltette magát.

Folytatás 3. oldalon
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Ki lesz idén az Év Sárvári Embere?
A Sárvári Média Nonprofit Kft. idén is meghirdeti az ÉV SÁR-

VÁRI EMBERE 2018 szavazást, ahol 3 kategóriában adhatják le 
voksaikat. Keressük az Év Sárvári Emberét, az Év Sárvári Közös-
ségét és az Év Sárvári Ígéretét. A legtöbb szavazatot kapott jelölt 
nyeri el a kategória díját, az átadóra Óévbúcsúztató műsorunk-
ban kerül sor. Szavazni lehet a november 23-i és a december 7-i 
újságokból kivágott szavazólapokon, melyet a Sárvári Televízió 
bejáratánál (Sárvár, Móricz Zs. u. 4.) elhelyezett postaládába 
várunk 2018. december 12-én éjfélig!  Szavazólap a 7. oldalon
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Sárvári Advent 2018 
Sárvár, mint minden évben, idén is a Posta téren állítja fel ad-

venti vásárát, ahol a mézeskalács és a forralt bor hamisítatlan illata 
lengi be a teret, és adja meg december 2-től a karácsony fénybe 
öltöztetett ünnepi hangulatát. A tér azonban nem csak vásározás 
helyszíne: kiváló lehetőség arra, hogy barátainkkal találkozzunk, 
hogy koccintsunk egyet az esztendő végére, és koncerteket, ünnepi 
programokat hallgatva szívünkbe költöztessük karácsony szép 
ünnepét. Vasárnaponként fellobban az adventi gyertya lángja is  
a Posta téri adventi koszorún. Részletes program a 15. oldalon
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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!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

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!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

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!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

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!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

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!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

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!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

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!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 

Biztosítás
hipp-hopp!

Nem bonyolítjuk, iNtÉzz

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

Búcsú Vörös Imrétől
Elment Vörös Imre, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 
egykori ügyvezető igazgatója. Még csak 61 éves volt.

A fiatal Vörös Imre épületgépészeti szakon szerezte 
mérnöki diplomáját. A Sárvári Danubius Hotelben 15 évig 
dolgozott műszaki igazgatóként, itt tett szert sokrétű tudás-
ra, tapasztalatra a gyógyturizmus területén. 2000 nyarán 
megpályázta és elnyerte a Széchenyi Tervből megvalósuló, 
nagy fejlesztés előtt álló Sárvári Gyógyfürdő, később Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő ügyvezető igazgatói posztját. Közel 
hat évet dolgozott a Fürdő élén, a tervezés, kivitelezés nagyon 
munkás, felelősségteljes időszakát a szintén izgalmas, magas 
színvonalon kialakított üzemeltetés, működtetés követte.  
Ez alatt az idő alatt a Fürdő az ország egyik legkedveltebb, leg-
sikeresebb gyógyfürdője lett. Erre az időszakra tehető, hogy 
Sárvár tagja lett az Európai Királyi Fürdők Szövetségének.

A sárvári évek után az ország több gyógyfürdőjében vég-
zett vezető, illetve tanácsadói munkát, így Szentgotthárdon, 
Makón, Egerszalókon. Közben tanított a Budapesti Kommu-
nikációs és Üzleti Főiskola Egészségturizmus Karán. 2 évig 
a MEME (Magyar Egészségturisztikai Marketing Egyesület) 
elnöke volt. Ügyvezető tulajdonosa volt a Pannon Spa Consult 
Kft.-nek. Külső szakértőként dolgozott az Országos Egészség-
turizmus Fejlesztési Stratégián. 

2014-ben lett a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója, 
ezt a posztot betegsége miatt 2016. november végéig tudta 
betölteni. 

Ismeretségünk, munkakapcsolatunk már a Danubius  
Hotelban kezdődött, 10 évig voltunk kollégák. Együtt jöttünk 
a Sárvári Gyógyfürdőbe. Szoros munkatársi kapcsolatunk 
során rengeteg emlék idéződik fel bennem: emlékszem a jó 
hangulatú, dolgozói felvételi beszélgetésekre. Emlékszem az 
épülő fürdőben tett házbejárásokra, ahol ő minden helyiség-
nél tudta, hol járunk, nekünk ez nem ment ilyen egyszerűen. 
Emlékszem a hosszú napokra, amikor hónapokig késő estig 
dolgoztunk, hazafelé menet láttuk, nála még mindig ég a 
villany. Emlékszem, ő volt az első főnököm, akitől azt hallot-
tam, hallottuk: büszke a kollégáira. Emlékszem jókedvű céges 
vacsorákra, sok nevetésre. Emlékszem, nem egyszer láttam 
gondterheltnek, egy ekkora beruházás irányítása, vezetése 
emberpróbáló feladat. Hitt magában és a munkatársaiban. 
Karizmatikus ember volt, aki mutatta az utat és mi követtük. 
Számtalanszor elmondta: az ország legszebb gyógyfürdőjé-
ben dolgozunk. A Sárvári Gyógy – és Wellnessfürdő nem 
lett volna ilyen Vörös Imre nélkül, a magas színvonalon 
levezényelt fürdőfejlesztésnek köszönhető, hogy ma Sárvárt 
a nagy fürdővárosok közé sorolják. Munkája a város dina-
mikus fejlődéséhez is nagyban hozzájárult. Később többször 
megállapítottuk – sok év távlatából – ez volt mindkettőnk 
top munkahelye.

A baráti kapcsolat később is megmaradt köztünk, tudtunk 
egymásról, ki hol tart az életben. Az utóbbi években egyre 
többet beszéltünk betegségekről. Utoljára arról beszélt, hogy 
teljes életet élt, ha el kell menni, elfogadja ezt a döntést. 

2018. október 19-én vettünk tőle búcsút. Sírjánál imádott 
gyermekei, közeli családja, rokonok és barátai álltunk. 

Egykori kollégái nevében búcsúzom Tőle, emlékét szere-
tettel megőrizzük:

dr. Horváth Marianna

Újabb két új honfitársunk tett állampolgári esküt Kondora István, Sárvár 
polgármestere előtt a Városházán. A hivatalos ceremónia után a polgármester 
egy Sárvár albummal és a város borával köszöntötte az esküt tetteket, akik 
csíkszeredai és nyárádszeredai származásúak, és jelenleg Sárváron élnek és 
dolgoznak. Az eskütételre családjuk is elkísérte őket. Sárváron egyre gyako-
ribb alkalom az állampolgári eskütétel, a város lakossága ezzel is gyarapodik

Sárvár újabb szépkorú polgárát köszönthette a városvezetés 90. születésnapja 
alkalmából. Horváth János Bőben született 1928. október 29-én, jelenleg a 
Kertvárosban él. A miniszterelnöki köszöntő oklevelet, a város ajándékait 
Kondora István polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester és Szabó Zoltán 
önkormányzati képviselő vitte el az ünnepeltnek

Szépkorú köszöntése

Újabb állampolgárok 
tettek esküt Sárváron
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Folytatás az 1. oldalról
Közel ezer új labdarúgópálya 

jött létre az elmúlt időszakban 
és megduplázódott az igazolt 

játékosok száma – jelentette ki 
Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség szóvivője a Sárvár Fut-
ball Club új műfüves pályájának 

átadásán. Az MLSZ 2011-ben 
elfogadott, tíz évre szóló stra-
tégiájának egyik legfontosabb 
célkitűzése a tömegbázis széle-
sítése. A szövetség a tömegesítés 
érdekében indította el pályaépí-
tési programját, melynek első 
eredményei mára kézzelfogható 
valósággá váltak. A program 
sikerét nemcsak az elkészült 
pályák növekvő száma mutatja, 
hanem az is, hogy egyre több 
település jelzi építési igényét, és 
kapcsolódik be a projektbe.

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő azt emelte ki, hogy a 
sportcélú beruházások Sárváron 

kiemelt figyelmet kaptak. A most 
átadott bajnoki műfüves pálya 
mellett a város mindkét óvodája 
rendelkezik egy-egy, szintén mű-
füves ovisport-pályával. A nettó 
3,4 milliárd forintból épülő váro-
si kulturális és sportközpontnak 
már látszanak a körvonalai és a 
katolikus iskola kétmilliárdos 
tornacsarnok fejlesztése is szer-
kezetkész. 

A szalag átvágása után Kondo-
ra István polgármester tette meg 
a kezdőrúgást az új pályán, ám a 
sárvári csapat legifjabb focistái 
hamar leszerelték a városvezetőt 
és átvették a pályán az irányítást. 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A város 50 éves születésnapja 
kapcsán épülő beruházások 
közül egyre több nyeri el végső 
formáját, hogy évtizedekre 
meghatározza a település új 
arculatát. Ezek közül az egyik 
a Koncz János Alapfokú Mű-
vészeti Iskola udvarában álló 
új kulturális és közösségi tér, 
a Zene Háza.

Ez az első megvalósuló be-
ruházás, amely a Vas megyei 
Önkormányzat közel kétmil-
liárd forintos turisztikai célú 
fej lesztési  keretéből  nyert 
támogatást. A Zene Házára eu-
rópai uniós pályázati forrásból 
189 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert 
az önkormányzat,  amelyet 
további nagyságrendileg net-
tó 190 millió forint önrésszel 
egészített ki.

Ütemterv szerint halad a kivi-
telezés, alig fél év alatt elkészült 
az épület szerkezete és külső 
szigetelése. Jelenleg a belsőépí-
tészeti munkák zajlanak, derült 
ki a munkaterület bejárásakor.  

– A ház a legújabb építészeti 
trendek és követelmények men-
tén épül. A kivitelezés jól halad, 

a beruházás várhatóan jövő ja-
nuárban készül el – hangsúlyoz-
ta Máhr Tivadar alpolgármester.

Az arborétum közvetlen 
szomszédságában emelkedő 
Zene Háza minden igényt ki-
elégítő fény- és hangtechniká-
val felszerelt terme alkalmas 

lesz élő koncertek tartására. 
Továbbá szolgálja a művészeti 
iskolát, és hátteret ad a kistérség 

kulturális – főként zenei – kí-
nálatának a bemutatásához. 
Turisztikai attrakcióként pedig 
kiállítótermek és kávézó is 
helyet kap a különböző rendez-
vényeknek egész éven át teret 
biztosító épületben.

A zeneiskola klasszicista épü-
lete mellé került egy 21. századi 
épület, amelyek kiegészítik majd 
egymást. – Az egyik épületben 
folyik a jövő nemzedékeinek a 
nevelése, a másikban pedig az élő 
koncertek, a tudás bemutatása 
olyan környezetben, amelyről 
álmodni sem mertünk – mondta 
Szélesi Attila, az alapfokú művé-
szeti iskola igazgatója.

– Ez a koncertterem nem 
nagyzenekari hangversenyek 
tartására jött létre elsősorban, 
a városi koncertfúvószenekar 
majd az új sport- és kulturális 
központban tartja a fellépéseit, 
viszont ez a terem próbate-
remnek tökéletes – teszi hozzá 
Szélesi Attila, aki a fúvósze-
nekar karmestere is. A zene 
házában kisebb, bensőségesebb 
hangulatú kamarakoncertek 
lesznek és egyéb rendezvények, 
köztük színházi előadások. A 
távlati cél, hogy bérletsoroza-
tokkal megteremtsék Sárvár új 
művelődési élménypontjának 
törzsközönségét.

Jövő év elejére kész a Zene Háza

Máhr Tivadar alpolgármester és Szélesi Attila iskolaigazgató az épülő Zene 
Háza műszaki bejárásán

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2018. december 11-én (ked-

den) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2.,  
I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2018. december 4-én, kedden 

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

Átadták a Sárvár FC új műfüves pályáját

Sipos Jenő, Kondora István és Ágh Péter avatták fel az új százmilliós bajnoki 
mérkőzésekre is alkalmas műfüves pályát



SÁRVÁRI         HÍRLAP4 www.sarvarvaros.hu
. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások  
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.
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Az Ungvár utcában forgalom-
lassító táblákat helyeztek ki a 
megnövekedett forgalom és 
az új kerékpársáv miatt. Ezzel 
régi vágya teljesült az ott élők-
nek – mondta el Szabó Zoltán 
önkormányzati képviselő.  

Egy csütörtöki napon kora dél-
után jártunk az Ungvár utcában, 
és ekkor is azt tapasztaltuk, hogy 
nagy a forgalom. Szabó Zoltán, 
a 2-es körzet önkormányzati 
képviselője úgy véli, hogy talán a 
körzete legproblémásabb területe 
ez az utca, ezért kiemelt figyelmet 
fordít a felmerülő gondok meg-
oldására.

– Régebben az ipari parkban a 
munkavállalók az út szélén par-
koltak, ezt sikerült már orvosolni, 
a Flex vezetésének segítségével 
létrejött a dolgozói parkoló. Vi-
szont az egyre növekvő forgalom 
egyre nagyobb problémát jelent 
az itt élők számára. Amikor egy 
utca az iparterület és a lakóövezet 
határán helyezkedik el, az min-
denképpen súrlódáshoz vezet az 

itt élők és az itt dolgozók között. 
Mi azon dolgozunk polgármes-
ter úrékkal, hogy a problémát a 
lehető legkisebbre csökkentsük! 
– hangsúlyozta Szabó Zoltán.

A volt kenyérgyár területén 
bérel egy raktárt az ipari park, 
a H-Duck volt területét is meg-
vásárolták, és ezekben a raktá-
rakban nagyobb teherforgalom 
tapasztalható. Emiatt éleződött 
ki annyira a helyzet, hogy még 
aláírást is gyűjtöttek az itt élők.

Amint azt Szabó Zoltán el-
mondta, az önkormányzat pró-
bálja az ebből eredő súrlódásokat 
csökkenteni, 30 km/h-s táblák ke-
rültek kihelyezésre az egész Ung-

vár utca hosszában. – Nyilván ez 
nem oldotta meg a problémát, 
csak lassítja a forgalmat. Felme-
rült még fekvőrendőr létesítésé-
nek az ötlete is, de az a tapasztalat, 
hogy ennek amennyi támogatója 
van, annyi az ellenzője is a hang-
hatások és a gépkocsikra gyako-

rolt negatív hatása miatt. Hosszú 
távú megoldásban is gondolkodik 
az önkormányzat: a Tüskés felől 
a volt kenyérgyár területére egy 
ráfordító létesítésével az iparterü-
leten belül megoldódna az átjárás. 
A volt H-Duck raktárba pedig 
az ipari park felől szeretnénk 
egy bejáratot kialakítani – húzta 
alá az önkormányzati képviselő, 
de ez hat-hét tulajdonost érint, 
illetve rendezési tervet kell hozzá 
módosítani.

Szabó Zoltán hozzátette, hogy 
amikor megkapta az itt élők alá-
írásait tartalmazó íveket, akkor 
átadta Kondora István polgár-
mesternek, hogy ezzel nyoma-
tékosítsa a környék lakóinak 
kérését a megnövekedett teher-
forgalom kezelése ügyében. A 
városvezetés megkereste az ipari 
park vezetését is, akik nyitottak 
voltak ezekre a kezdeménye-
zésekre. A képviselő határidőt 
nem tud mondani, mert ez egy 
hosszabb folyamat, de dolgozik 
a megoldáson a városvezetéssel 
együtt.  Fonyó

Lassítják a forgalmat az Ungvár utcában

Kijjebb került a Sárvár közigaz-
gatási határát jelző tábla a Szom-
bathelyi úton, amely jelzi, hogy a 
város szélén épült családi házak 
is valóban a város részei. Időköz-
ben elkészült itt a kerékpárút is, 
a jövő évben pedig megvalósul 
a Katalin utca burkolat-felújí-
tása. Varga Károllyal, a térség 
önkormányzati képviselőjével 
beszélgettünk a fejlesztésekről.

Varga Károly, a Szombathelyi 
utca–Katalin utca térségének ön-
kormányzati képviselője örömmel 
mutatja, hogy végre a Szombathe-
lyi utcában álló családi házakon 
kívülre került a város közigazga-
tási határát jelző Sárvár tábla, és 
az itt élők most már tényleg úgy 
érezhetik, hogy ők is Sárvárhoz 
tartoznak. A képviselő szívügyé-
nek tekintette, hogy a lakók kérése 
teljesüljön, amihez hosszú engedé-
lyezési eljárást kellett végigvinni.

Az önkormányzati képvise-
lő kiemelte még, hogy ennek 
a térségnek a fejlődése nagyon 
látványos volt az utóbbi években, 

hiszen elkészült itt a szennyvízcsa-
torna-hálózat, kitisztításra került 
a házak melletti vízelvezető árok, 

megépült a kerékpárút és jövőre 
elkészül a Katalin utca új útbur-
kolata is.

Varga Károly képviselő körzetét 
két jelentős kerékpárút-építés 
is érinti. Sárvár Város Önkor-
mányzata a városközponthoz 
kapcsoló kerékpárforgalmi lé-
tesítmények fejlesztésére közel 

266 millió forint kormányzati 
támogatást nyert. A fejlesztések 
megvalósításában partnerei a 

Vas Megyei Önkormányzat és  
a Magyar Közút Zrt. voltak.

A közelmúltban adták át ün-
nepélyes keretek között az Ipar-
terület út és a Rábasömjén kö-
zötti kerékpárutat, amelynek a 
megvalósítására közel 170 millió 
forintot költött az önkormányzat 
a pályázati forrásból, és ezt mint-

egy 66 millió forintos önrésszel 
egészítette ki. 

A második részfeladat kere-
tében megépültek Sárváron, a 
Szombathelyi utcát, az Ikervári 
és Ungvár utcákat érintő ke-
rékpárforgalmi létesítmények.  
A pályázatból erre mintegy 96 
millió forintot fordított, és ehhez 
37 millió forint önrészt biztosított 
az önkormányzat. 

– Az új kerékpárúttal biztonsá-
gosabbá válik a közlekedés, mivel 
elkészült egy új kerékpársáv a 
Szombathelyi utcában, és a vasúti 
átjárónál egy sorompót is felsze-
reltek. A közlekedéshatósági en-
gedélyezési eljárás még folyamat-
ban van, ezért kérem a lakosság 
türelmét, mert amíg az nem zárul 
le, addig nem lehet megnyitni a 
kerékpárutat – mondta el Varga 
Károly önkormányzati képviselő, 
aki bízik abban, hogy az elmúlt 
években megvalósult fejlesztések 
által mind Rábasömjénben, mind 
a Szombathelyi utca térségében 
komfortosabbak lesznek az ott 
élők életkörülményei. -fr-

Egy újabb kerékpárút készült el a városban

Szabó Zoltán a 30 km/h-s forgalomlassító táblát mutatja az Ungvár utcában

Elkészült egy új kerékpársáv a Szombathelyi utcában, és a vasúti átjárónál 
egy sorompót is felszereltek – mondja Varga Károly önkormányzati képviselő
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A Magyar Közút sárvári üzem-
mérnökségén 6 db szórószer-
kezettel és ekével is felszerelt 
nagy teljesítményű gépjármű, 
továbbá 1340 tonna úti só és 
500 tonna érdesítő anyag várja 
a telet.

A Vas Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság és a Magyar 
Közút Zrt. Vas Megyei Igazga-
tósága tartott közös téli koordi-
nációs értekezletet a társszervek 
közreműködésével. A megye 

felkészült az esetleges téli zord 
időjárási viszonyokra. 

A Magyar Közút Zrt. novem-
ber 10-től kezdődően az enyhe 
őszi idő ellenére, a jogszabályi 
előírások szerint, az ország teljes 
területén téli üzemmódra váltott. 
A felkészülés érdekében a társ-
szervek bevonásával közös felké-
szülési koordinációs értekezletet 
tartottak a Vas Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatósággal és a 
társszervek bevonásával a Közút 
szombathelyi üzemmérnökségén. 

Elsőként Poór Balázs tűzoltó 
alezredes, a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
polgári védelmi főfelügyelője 

tartott előadást, amelyben kitért 
a katasztrófavédelem rendkívüli 
időjárás során jelentkező lakos-
ságvédelmi feladataira. Dr. Bog-
nár Balázs katasztrófavédelmi 
igazgató kiemelte, az értekezlet 
célja, hogy lássák ki hogyan ké-
szült fel a téli, esetenként extrém 
időjárási viszontagságokra.

Horváth László, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Vas Me-
gyei Igazgatóságának megyei 
igazgatója beszámolt arról, hogy 

Vas megyében 1580 km közút-
hálózat megtisztításáért felel a 
közútkezelő. Vas megye az egyik 
legérintettebb a hóátfúvásoktól. 
Itt helyezik ki az ország összes 
hófogó hálóhosszának több 
mint 10%-át. A téli zord időre 
felkészülni nem, csak készülni 
lehet – mondta Horváth László.

Készülnek a téli zord időre

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67

Tel./ Fax: + 36 / 95 320 578
E-mail: offi ce@aquatravel.hu 

info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu
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Dél-India és Srí Lanka
Körutazás és óceánparti nyaralás. 2019. február 14–28.

A részvételi díj: 449.000 Ft/fő + járulékos költségek

A közútkezelő nagy teljesítményű gépeit hóekével és sószóróval felszerelve 
átállították a téli üzemmódra

Idehaza és Európában is egye-
dülálló módon állított emléket 
az I. világháború centenári-
umnak a Nádasdy Ferenc Mú-
zeum. A Nagy Háború 1914. 
július 28-án tört ki és 1918. 
november 11-én fejeződött be. 
A múzeum most, száz évvel 
később ugyanezt a négyéves 
időszakot idézte fel, napról 
napra, a korszakból származó 
képeslapok, rövid történelmi 
beszámolók küldésével.  

– Ez a múzeum gyűjteményé-
ből 1597 képeslapot és ugyaneny-
nyi történetet jelentett – foglalta 
össze a nagyszabású vállalkozást 
számokban is Takács Zoltán 
Bálint történész, aki azt is hozzá-
tette: Az internetet, a közösségi 
média eszközeit is felhasználták 
a háborús idők képeslapjainak és 
a rövid történelmi leírásoknak a 
közzétételére. Hírlevél rendsze-
rükön keresztül több mint 3 ezer 
olvasóhoz jutottak el a témával 
foglalkozó napi bejegyzések. 

A projekt elindításának egyik 
motivációja az volt, hogy a mú-
zeumok kötelessége az ismeret-
átadás. A Nagy Háború kapcsán 

a sárvári szakemberek is ezt 
szerették volna: minél több infor-
mációt, ismeretet átadni a téma 
iránt érdeklődőknek a tragikus 
korszakról. Nem kevésbé fontos 
célja volt a múzeumnak az is, 
hogy az így átadott ismeret az ol-

vasókban kérdéseket indikáljon, 
indítsa arra az embereket, hogy 
kérdezzenek rá a világra. Az I. 
világháború kapcsán például arra 

is, hogy mit jelent ez a tragikus 
négy év, milyen üzenetet hordoz a 
mai kor embere számára. Fontos 
volt a projekt során, hogy a tör-
ténészek az eseményleírásokban 
bemutassák: az éremnek két 
oldala van. Nem csak a győztes, 

de a vesztes oldaláról is érdemes 
megvizsgálni a történéseket, 
komplex képet alkotni, megra-
gadni azokat a pontokat, amelyek 
hatással vannak napjainkra is.

– A múzeum célja a nagysza-
bású megemlékező programmal 
a figyelemfelhívás volt és az, hogy 
az emberi élet értékére irányítsa a 
figyelmet – mondta még Takács 
Zoltán Bálint. A négyéves pro-
jektet a magyar huszárok hábo-
rúkban betöltött szerepéről szóló 
előadással zárták, ahol a nagyszá-
mú közönség mellett meglepe-
tésként a Pápai Huszáregyesület 
egyenruhás hagyományőrzői is 
megjelentek. November 11-én, a 
Nagy Háború egykori befejezésé-
nek napján a Nádasdy Múzeum 
emlékező programja is lezárult, 
de az így összegyűlt anyag a te-
matikus honlapon visszanézhető 
lesz ezután is. Jövő tavaszra pedig 
az adatbázist linkekkel témánként 
összefűzve még kereshetőbbé 
alakítják. 

Pogács Mónika

Méltó emlékezés a Nagy Háború centenáriumáról

A múzeum célja az I. világháborúra emlékező nagyszabású programmal a figye-
lemfelhívás volt – mondta Takács Zoltán Bálint, a sárvári huszárkiállítás kurátora
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Az Év Sárvári Embere 2018 díj jelöltjei: 
1. Lakatos József, az idén 80. születésnapját ünneplő festőművész, aki műveiben az ősi, több ezer éves hagyományt 

hordozó szimbólumokat dolgozza fel.
2. Szabó Krisztián, a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület elnöke, a Nádasdy Történelmi Fesztivál szervezője, 

amely 10 év alatt Sárvár kulturális programkínálatának kiemelkedő eseménye lett.
3. Tomsics Balázs, a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület alelnöke. Számos hazai és nemzetközi íjászverseny 

dobogós helyezettje. Példamutató életvitelű, segítőkész versenyző, oktató, edző. 

Az Év Sárvári Közössége 2018 díj jelöltjei:
1. Kanona Band – A közösség idén ünnepli 20 éves fennállását.  
2. Sárvár Város Polgárőr Egyesület – A közösség idén ünnepli 25 éves fennállását.
3. Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület – A több mint 50 éve alakult közösség városunk egyik legrégebbi és legnagyobb 

létszámú civil szervezete. 

Az Év Sárvári Ígérete 2018 díj jelöltjei:
1. Horváth Réka, a Gárdonyi iskola 8. a osztályos kitűnő tanulója, példás szorgalmú és magatartású. 
 8 éve fuvolázik, 2 éve tagja a fúvószenekarnak, 6 éve pedig a Ma’ mint’ Ti Színjátszó Csoportnak. 
2. Jandrasovics Regina, a Barabás szakközépiskola 13. a osztályos tanulója. Énekkel, szavalattal a városi rendezvények 

fellépője. Szerepléseivel öregbíti az iskola jó hírnevét, népszerűsíti az intézményt.  
3. Kálmán Gábor, a Szent László iskola 8. b osztályos kitűnő tanulója. Többször szerepelt eredményesen természet

tudományos és humán versenyeken. Több éve ministrál a Szent Miklós Plébániatemplomban.
4. Molnár Anna Klára, a Nádasdy iskola 8. a osztályának kitűnő tanulója, aki az országos német tanulmányi versenyen 

1. helyezést ért el. Egyéb versenyeken is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
5. Németh Nátán André, a Tinódi gimnázium 12. b osztályos kitűnő tanulmányi eredményű tanulója, aki matematika és 

földrajz tantárgyból kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélkedhet. 

✃
✃

✃
✃

SZAVAZZON IDÉN IS AZ ÉV EMBERÉRE!

A Sárvári Média Nonprofit Kft. 
idén is megrendezi az ÉV SÁR-
VÁRI EMBERE 2018 szavazást, 
ahol 3 kategóriában adhatják le 
voksaikat. A legtöbb szavazatot 
kapott jelölt nyeri el a kategó-
ria díját, az átadóra a Sárvári 
Televízió Óévbúcsúztató mű-
sorában kerül sor.  

Szavazni lehet az újságból 
kivágott szavazólapon, melyet 
a Sárvári Média Kft. bejára-
tánál (Sárvár, Móricz Zs. u. 
4.) elhelyezett postaládába 
várunk 2018. december 12-
én éjfélig! 

Minden kategóriában csak 
egy személyre lehet szavazni, 
a név és cím feltüntetésével, 
a jelölt neve előtti négyzet 
bejelölésével. Fénymásolt 
szavazólapot nem fogadunk 
el. Egy személy csak egy sza-
vazólapon szavazhat.

A szavazáson résztvevők 
között értékes nyereménye-
ket sorsolunk ki!

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

SÁRVÁRI    HÍRLAP
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Szent László és Szent Miklós Plé

 

● December 2-án, advent 1. 
vasárnapjával elkezdődik az új egy-
házi év.

● Adventben minden szombaton 
este a vasárnap előesti szentmisékben 
ünnepélyes adventi gyertyagyújtást 
tartunk, mindkét templomban. 
(December 1-8-15-22.)

● December 3-tól advent minden 
hétköznapján – hétfőtől péntekig a 
Sári templomban, hétfőtől szombatig 
a Szent László-templomban reggel 
6 órakor hajnali misét éneklünk. A 
hajnali misék reggel 6.30 órakor befe-
jeződnek, így a nem korán munkába 
indulók is el tudnak jönni. Az elmúlt 
évek meghatóan nagy buzgóságára 
hívom jó Híveimet!  

● December 9-én, vasárnap Szent 
Miklóst, a Sári templom védőszentjét 
ünnepeljük a szentmiséken. A Sári 

templom, hívő közössége számára 
legyen ez a nap, a Mi Plébániai nagy 
családunk jeles ünnepe.

● Már jó előre jelzem, hogy az 
adventi lelkigyakorlat és a karácsonyi 
nagy gyóntatás a Szent László-temp-
lomban december 14-15-16-án, pén-
tek–szombat–vasárnap a 18 órakor 
kezdődő szentmisék keretében lesz. 
A szentbeszédeket Kaposi Gábor 
győri egyetemi lelkész mondja. A Sári 
templom lelkigyakorlata december 
22–23-án, szombat és vasárnap az 
este 17.30 órás szentmiséken lesz. 

● Advent 2. vasárnapján, decem-
ber 9-én tartjuk a hittanuló diákok 
katekumenátusát, az átadás I. szer-
tartását mindkét templomban. 

● December 9-én, advent 2. va-
sárnapján 14 órakor Lánkapusztán 
gyónás, áldozás lehetősége, utána 
14.30-kor a hegyközségi Szeplőtelen 
Szűz Mária szobránál koszorúzás.

● Kéthetente csütörtökön 18.45 
órakor a Szent László-templom 
hittantermében, szerdánként 18.15 
órakor a Sári plébánia közösségi 
termében felnőttek számára kateké-
zist tartunk. 

● Minden szombaton este 19 
órakor fiatalok számára közösségi 
beszélgetést tartunk a Szent László 
plébánián. Várjuk a fiatalokat.

● Lelkiekben gazdag adventi 
készületet kívánunk a Sárváron élő 
Testvéreknek!

● A sárváriak szerető figyelmébe 
ajánljuk a plébániák internetes hon-
lapját, ahol a plébániai közösségek 
életéről és a templomi liturgikus 
programokról tájékozódhatnak. 
www.ladislas.hu és ww.sarvarsari.hu

● Mária Rádió Sárváron FM.95.2 
frekvencián hallgatható.

 

● Adventi bibliaórák Rábapatyon
November 27-én, kedden 17 

órától adventi bibliaóra-sorozatunk 
első alkalmát, majd december 4-én 
szintén 17 órától második alkalmát 
tartjuk Rábapatyon.

● Férfiegyleti gyűlés
November 27-én, kedden 18 órától 

a Férfikör havi összejövetelét szervez-

zük, melynek helyszíne rendhagyó 
módon a rábapatyi imaház.

● Adventi első vasárnapi isten-
tisztelet

Az advent első vasárnapján, de-
cember 2-án, a 9.30-kor kezdődő 
istentisztelet keretében adventi gyer-
tyagyújtást tartunk hittanosaink és 
gyülekezetünk énekkarának szol-
gálatával. 

● Énekkari koncert
A Sárvári Kortárs Keresztény 

Kórus, gyülekezetünk énekkara 
december 2-án, vasárnap 17 órakor 
a sitkei római katolikus templomban 
ad koncertet. 

● 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

Szent Márton ünnepe alkal-
mából a sárvári Szent László 
Katolikus Általános Iskola 
lampionos felvonulásra hívta 
a város óvodásait, a mostani 
elsősöket pedig ünnepélyesen 
fogadták be az intézmény di-
ákközösségébe.

A Szombathelyi Egyházme-
gye védőszentjének napját ün-
nepelve 21. alkalommal indult 
felvonulás az iskola főbejáratá-
tól a Szent László plébániatemp-
lomba. Az iskola közösségéhez 

közel száz óvodáskorú gyermek 
csatlakozott, akiknek ajándék 
lampiont készítettek az iskolá-
ban, amelyeket a jövőre induló 
két elsős csoport osztályfőnökei 
adták át.

A felvonulást a korhű ruhába 
öltözött „Szent Márton” vezette, 

akit fúvószenekari kísérettel az 
iskola énekkarának hangja és 
a többi diák lámpásának fénye 
követett. Így vonult Sárvár ut-
cáin a közel nyolcszáz ember, 
a nagymamától a kis unokáig. 

Új, hosszabb útvonalon haladt a 
menet a Posta tér irányába, közel 
félórás sétát téve a belvárosban.

– A sárvári katolikus isko-
lában a lampionos felvonulást 
hagyományosan összekötjük az 
első osztályosok befogadásával. 
A kisdiákoknak ez alkalommal 
ajándékozzuk az intézményi 
egyenruhát kiegészítő Szent 
László-nyakkendőt és sálat. Az 
elsősök megkapják névre szóló 
oklevelüket, amely irat tanúsága 
szerint az iskola befogadta őket 
diákközösségébe – szólt Nagyné 
Molnár Rózsa tanítónő.

Az ünnepi misét Wimmer 
Roland városi plébános, az is-
kola lelki vezetője celebrálta. Ezt 
követően a tanárok és a diákok 
most befogadott társaiknak 
„Isten áldotta tálentumos, tartal-
mas, derűs diákéveket” kívántak. 
A jelmezes „Szent Márton” pedig 
jelképesen tálentumot adott, 
amellyel tehetséget kaptak az 
életre, a tanulásra, amivel jól 
kell sáfárkodniuk. A gyerekeket 
kísérő szülőknek végül Ördög 
Tibor igazgató köszönte meg, 
hogy a katolikus iskolára bízták 
gyermekük nevelését.

Evangélikus 
Egyházközség Református 

Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia

Lampionos felvonulással emlékeztek

A sárvári katolikus iskola elsős diákjai a Szent László-templomban kapták 
meg tálentumos befogadó okleveleiket
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Jubileumi koncert, Sárvár dala, 
videó pályázat, karácsonyi 
műsor – ez mind-mind része 
a Sárvári Oratórikus Kórus ju-
bileumi évének. Az oratóriku-
sok idén ötéves fennállásukat 
ünneplik.  

„Önök kérték” címmel egy 
több mint kétórás koncerttel 
kezdődött a Sárvári Oratórikus 
Kórus ünnepi éve. Az elhangzó 
dalokat a kórus életében fontos 
szerepet játszó személyek kí-
vánságai alapján állították össze. 
Az est egyik meglepetéseként 
nyíltszíni leánykérés is volt, ahol 
egy kórustag dalban, dallal kérte 
meg leendő felesége kezét az 
ünnepi alkalmon. A jubileumra 
elkészült a kórus süteménye is, 
amelyet a nézők is megkóstolhat-
tak. Az ünnepi hangversenyen 
mutatták be először Sárvár dalát, 
amelynek szövegét Lovász Adri-
enn tanítónő írta, zenéjét dr. Sza-
lai Ferencné karnagy szerezte. 
Filmzenék, könnyűzenei dalok 
kórusátiratai, örömzenék csen-
dültek fel még az ünnepi esten, 
amelyet utcabál zárt. A kórus 
életében mérföldkőnek számító 

koncertet követően Sárvár dalát 
CD-re rögzítették, az eseményről 
werkfilm is készült. A sok munka 
után közös pihenésre is jutott 
idő: négynapos nyaralásra uta-
zott a kórusközösség július utol-

só hétvégéjén Felsőcsatárra. A jól 
megérdemelt pihenést nagyon 
várta a kórustagság a jubileumi 
koncert, a Nádasdy Ételmustra 
első díjának elnyerése és a Sárvár 
ölén című dal CD felvétele után. 

A városjubileumra készült 
dal kapcsán fontos információ, 
hogy pályázatot hirdetett a kórus 

Sárvár turisztikai egyesületével 
közösen ennek filmes feldolgo-
zására. A film beadási határideje 
november 28-a, aki kedvet érez a 
sorok olvasása után a nevezésre, 
van még néhány napja erre. Az 

első helyezettnek százezer forin-
tos jutalom jár, a többi helyezett 
és a közönségdíjas is pénzjuta-
lomban részesül munkájáért. A 
pályázat díjátadóját december 
15-én 17 órakor tartják a Város-
házán. A kórus szeptember óta 
készül erre a díjátadó ünnepsé-
gére egy műsorösszeállítással. A 

tervek szerint az eredményhir-
detésen levetítik majd a nyertes 
alkotást, az énekkar pedig ezután 
adventi, karácsonyi dalok ének-
lésével köszönti az alkotókat és 
az 50 éves Sárvár karácsonyát. 
Az előadásra új repertoárral 
készülnek, a kórus vezetője, dr. 
Szalai Ferencné több népszerű, 
idegen nyelvű dalnak készítette 
el a magyar szövegét és kórus-
átiratát. Ezeket eddig Magyar-
országon még nem hallhatta a 
közönség. Az eseményt három 
európai országba közvetítik 
élőben a Stage uniós projekt 
keretében a Pannon Business 
Network Egyesület támogatásá-
val. A kórus ezzel az eseménnyel 
csatlakozott a World Choral Day 
világméretű kampányához is, 
amely a világot megváltoztató, 
boldogabbá tevő éneklés erejére 
hívja fel a figyelmet. A Városháza 
nagytermébe csak korlátozott 
számban férnek érdeklődők, de 
aki kíváncsi a rendezvényre, az 
élőben követheti az eseményeket 
a SOK YouTube csatornáján.  
A Sárvári Televízió pedig kará-
csony este tűzi műsorára a díjá-
tadó, ünnepi koncertet.  PM

Nagyon jól sikerült rendezvény 
volt az a jubileumi foglalkozta-
tó, ahol picik és szüleik együtt 
rezdültek, együtt beszélték, 
énekelték a ringatós nyelvet a 
foglalkozásvezetőkkel, Ger-
bert Judittal, Hazai Tímeával, 
Zentai Szilviával, Szekszárdi 
Zsuzsannával, László Virág-
gal, Hohrein Judittal és Szabó 
Krisztinával. 

A Ringató ünnepet a Városhá-
zán tartották, amelyet az önkor-
mányzat bocsátott térítésmen-
tesen az esemény fogadására. A 
nagyterem nagy játszószobává 
változott, középen óriási, puha, 
zöld szőnyeggel. Itt mindenki 
számára volt hely, a csecsemők, 
ovisok és szüleik vagy épp nagy-
szüleik kucorodtak le együtt és 
mondókáztak, énekelték közö-
sen a foglalkozásvezetőkkel a na-
gyon szerethető gyermekdalokat 
gitár- és furulyakísérettel. Ger-

bert Judit meghívására Pécsről, 
Zalaegerszegről, Budapestről, 
Szombathelyről, Táplánszentke-
resztről is érkeztek „Ringatósok”. 

A sárvári foglalkozásvezető 
öt évvel ezelőtt ült le először a 
könyvtár Ringató szőnyegére, 
ez adta a  jubileum apropóját. A 
szakember elmondta: a Ringató 

egy országos módszertani prog-
ram, ahol a gyermekek és szü-
leik a többi résztvevő családdal 
együtt a foglalkozásokon egy-

fajta énekes közösséget alkotnak. 
A tanultakat otthon is jól tudják 
hasznosítani. Egy ilyen ünnepi 
rendezvény pedig talán többek 
figyelmét is felhívja a sárvári 

fejlesztőprogramra. A rendez-
vényre csecsemőkorú, oviba 
még nem járó gyermekeket és 
szüleiket várták, de a Ringató 
módszertani program működte-
tői már óvodáskorúak számára is 
dolgoztak ki foglalkozásokat, így 
a jubileumon a nagyobbacskák 
számára is kínáltak egy órányi 
éneklést a szervezők. Az ovis 
program szintén elérhető lesz 
majd a sárváriak számára. 

Gerbert Judit meggyőződése, 
hogy a Ringatón megtanultak 
olyan tudást adnak a szülőknek, 
amely segítheti őket a gyermek-
nevelésben. A Ringató foglal-
kozások szerdánként délelőtt 
folytatódnak a könyvtárban, 
ahova új érdeklődőket is szí-
vesen látnak. Keresik már az 
óvodások Ringatójának idejét 
is. A tervekről a városházi ren-
dezvényen szintén tájékoztatták 
a családokat.

Pogács Mónika

Ötéves a Sárvári Oratórikus Kórus

Jubilált a sárvári Ringató program

Szalai Ágoston, Szilágyi Krisztina, Molnár Kitti és Molnár Mátyás éneklik a 
Sárvár ölén című dal énekszólóit a jubileumi koncerten

Gerbert Judit (k) zenésztársaival együtt egy nagy játszótérré varázsolta 
a Városháza nagytermét a jubileumra
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MIÉRT CSATLAKOZZ HOZZÁNK?

IDŐPONT: 2018. december 8. (szombat), 9.00
HELYSZÍN: 9700 Szombathely, Zanati út 31.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK:
Nagy Miklós - Tanműhelyvezető
Schaeffler Savaria Kft., 9700 Szombathely, Zanati út 31.
Tel.: +36 20 313 32 32
E-mail: nagy.miklos@schaeffler.com http://www.schaeffler.hu

A nyílt napon való részvétel regisztrációhoz kötött! Regisztrálni 2018. december 7-ig 
a +36 80 180 093-as ingyenesen hívható zöld számon vagy a dualiskepzes@schaeffler.com 
e-mail címen lehet.  Regisztrációkor kérjük megadni: Tanműhely nyílt nap regisztráció, 
résztvevő(k) neve.

A sárvári SZOSZSZC Barabás György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolával 
együttműködve várjuk gépi forgácsoló vagy automatikai technikus képzésre a diákokat! 
Jelentkezz, és gyakorlati képzésedet teljesítsd a Schaeffler Savaria Kft. tanműhelyében! Sok 
szeretettel várunk nyílt napunkra!

Tanműhely nyílt nap

• Folyamatos az igény a kiváló szakemberekre.
• Tanműhelyünkben végzett diákként lehető-

séged van munkaszerződésre.
• Vállalati kedvezményeket vehetsz igénybe.
• Műszaki területen szerzett szakmával biz-

tos megélhetést teremthetsz.

• Folyamatos fejlődési lehetőség áll előtted.
• Modern technológiával találkozhatsz.
• Korszerű gépekkel, automatizált folyama-

tokkal ismerkedhetsz meg.
• Tiszta, kulturált munkakörnyezetben dol-

gozhatsz.

Figyelem: A rendezvényről és a résztvevőkről fotók készülnek. Az eseményen készített fotókat kizárólag dokumentá-
lásra, illetve a vállalat megjelenési felületein illusztrációként használjuk. Amennyiben nem járul hozzá, hogy Önről 
vagy családtagjáról fénykép készüljön, kérjük, informálja erről a rendezvény szervezőjét, illetve a fotóst.

Érdekel a gépészet, az elektronika és az informatika? Szeretnél high-tech környezetben a 
jelen és jövő elvárásainak megfelelő szakmát tanulni? Akkor gyere el a sokáig LuK Savaria- 
ként ismert Schaeffler Savaria Kft. tanműhelyébe, és próbáld ki, hogy mit csinál egy Gépi 
forgácsoló, Szerszámkészítő, Automatikai technikus, Mechatronikai technikus és CNC 
gépkezelő!
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Hérics Nándor grafikusművész 
kiállítása nyílt meg a Galeria 
Arcisban. Az idén Munkácsy 
Mihály-díjjal kitüntetett mű-
vész plakát- és arculatterve-
zéssel is foglalkozik. A tárlatot 
Fábián László író ajánlotta a 
közönség figyelmébe. 

Hérics Nándor 1956-ban szü-
letett, kirakatrendezői iskolát 
végzett és alkalmazott grafikát 
tanult. Dolgozott többek kö-

zött a Hungexpo tervező grafi-
kusaként, később szabadúszó 
grafikusként tevékenykedett. 
Díszlet- és látványterveket is ké-
szített színházak, TV-csatornák 
számára. A 90-es évek végén egy 
internetes szavazás a Fénydaráló 

című neon-objektjét az elmúlt 50 
év 50 legkiválóbb munkája közé 
sorolta. Ez az ismert fénytárgy 
sorozata jelenleg is Európa kiál-
lítótereit járja.

A művész a valóságon túle-
melkedik és saját mikrokoz-
moszában a valós és a virtuális 
viszonyának alakításával alkot 
véleményt. Munkájában a fény 
agyag és eszköz is egyúttal – 
mondta megnyitójában Fábián 
László író.

Hérics Nándor az ország egyik 
legjobb plakáttervezője, munká-
inak egy részét megrendelésre 
készíti, ám ennél sokkal fonto-
sabbnak tartja a belső megren-
delésre, azaz ihletésre készült 
alkotásait. A Galeria Arcis ki-

állítótermeiben Hérics Nándor 
három alkotói korszakát mutatja 
be, de új művek is születtek a 
sárvári meghívás tiszteletére. 

A grafikusművész egyszerűen 
szép alkotásai december 9-ig 
tekinthetőek meg a sárvári vár 
Galeria Arcis kiállítótermében.

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZC  
BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI 
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SÁRVÁR  
CÍME: 9600 Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A 
Igazgató: Lakatné Mester Éva 
Beiskolázási felelős: Talabér Csaba igazgatóhelyettes
Telefon: 06-95-320-414 
Honlap: www.barabas-sarvar.hu • E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKAT INDÍT:
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATBAN automatikai 
technikus, villamos berendezés szerelő és üzemeltető
GÉPÉSZET ÁGAZATBAN mechatronikai technikus, villamos 
berendezés szerelő és üzemeltető 
INFORMATIKA ÁGAZATBAN informatikai rendszerüzemeltető, 
irodai informatikus
KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 
ÁGAZATBAN logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, pénzügyi 
ügyintéző

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOKAT INDÍT:
gépi forgácsoló, eladó, villanyszerelő 

Nyílt napok ideje: 2018. november 27. szakgimnázium
                             2018. november 28. szakközépiskola

Polgár Zsolt helytörténeti gyűj-
teményéből nyílt kiállítás a 
sárvári könyvtárban. A falakon 
és a tárlókban kiemelt téma-
ként jelenik meg ez alkalom-
mal az 1968-as várossá avatás. 
Emellett számos, Sárvárral 
kapcsolatos dokumentumot, 
nyomtatott és tárgyi emléket 
is bemutat a kiállítás.

Polgár Zsolt Sárváron született 
a várossá avatás évében. A hely-
történet-gyűjtő azóta is itt él, és 
kutatja és rendszerezi a várossal 
kapcsolatos emlékeket. Az évek 
során a településen megismer-
ték kutatószenvedélyét és sok 
hagyaték, megérzésre érdemes 
emlék megmenekült a szemétbe 
dobástól. Közel húsz éve tart 

kiállításokat Sárvári Emlékek 
címmel, a mostani a nyolcadik 
alkalom, hogy bemutatja gyara-
podó gyűjteményét.

Nagy Miklós, a Honismereti 
Szakkör vezetője megnyitójában 

arra emlékeztetett, hogy fontos 
megőrizni múltunk emlékeit. 
Példaként a Sárvárnak adott ki-
rályi vásártartási okiratot hozta, 
amelyet hosszú évszázadok óta 
őriznek nagy becsben.

Az emlékek sokszínűségéből 
áll össze egy-egy korszak, mesélt 
a mostani kiállítás anyagáról 
Polgár Zsolt. A kiállított emlékek 
évfordulókhoz, személyekhez és 
alkalmakhoz kötődnek. A fény-
képek mellett levelek, meghívók, 
táncrendek és számlák is láthatók, 
sok ritka ünnepi ajándéktárgy 
társaságában. Ezen a tárlaton is 
látható a bajor királyi család egy 
1906-os meghívója egy Sárváron 
tartandó kétnapos vadászatra.

Ahogy felejtődnek az emberek 
emlékei, idővel úgy fogyatkoz-
nak a tárgyi emlékek is. Polgár 
Zsolt reméli, hogy az idei 50 éves 
születésnapi év eseményeiből is 
sikerült begyűjteni jó néhány 
tárgyat a későbbi sárvári évfor-
dulókhoz.

Helytörténeti kiállítás a városjubileum jegyében

A sárvári könyvtárban Nagy Miklós (k), a Honismereti Szakkör vezetője 
nyitotta meg Polgár Zsolt (j) helytörténeti-kutató kiállítását 

Egy művész mikrokozmoszának alkotásai a várban

Hérics Nándor és Fábián László a kiállítás megnyitóján
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SÁRVÁR, ADY U. 1. (a rendőrség mellett) FÓRUM ÜZLETHÁZ
Nyitvatartás: H.-P.: 8.00-17.30 Szo.: 8.00-12.30

WANG DIVATÁRUHÁZ

Ünnepi ajánlatunk: 

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

az egész család számára!

Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 8.00–12.30-ig várjuk az ajándékozni vágyókat!
Minden kedves vásárlónknak szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és

örömökben gazdag új évet kívánunk!

• karácsonyi terítők és dekorációk

• ajándék táskák

• díszdobozok

• ágytakarók, ágyneműk, 

törölközők

• bébi- és gyermekáru 

nagy választékban

• női, férfi  divatáru

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

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

PULTOS
Elvárások: középfokú iskolai végzettség/vendéglátásban való 
jártasság

GYÓGYMASSZŐR
Elvárások: gyógymasszőri végzettség, szakmai tapasztalat, német és 
angol nyelvtudás

SZAKÁCS
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát 
a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelentkezni 
lehet a 06/70 636-3293-as telefonszámon.

Ötödik alkalommal ren-
dez a városban önkéntes 
szervezőként egy baráti 
társaság hátrányos hely-
zetű és sérült gyermekek 
megsegítéséért koncertet. 

Idén a NEMADOMFEL 
együttes műsora teszi vár-
hatóan felejthetetlenné az 
estét december 2-án, va-
sárnap 18.30-tól a Tinódi 
gimnázium sportcsarnoká-
ban. A rendezvény ingye-
nes, az est folyamán befo-
lyó adományokat Kálmán 
Dóra sárvári mozgássérült 
kislány, valamint Erdélyi 
Rolika rehabilitációjára 
ajánlják fel a szervezők. 

– „Mindenki elég gazdag 
ahhoz, hogy másokat segít-
sen.” Mélyen egyetértünk a 
zenekar jelmondatával, eb-
ből a meggyőződésből ha-
tároztuk el mi magunk is öt 
éve a karitatív események 
megrendezését - mondta 

el a jótékonysági koncertet 
szervező baráti társaság 
nevében Tóth Krisztina. 

Azt mesélte, szép törté-
nete van az együttes meg-
hívásának. Szeptemberben 
Budapesten önkénteske-
dett. Ismeretlenül és vá-
ratlanul egy eseményen 
a zenekar értelmi akadá-
lyozott frontembere Za-
kál Zoli ment oda hozzá, 
aki Tina arcát két kezébe 
fogva kért tőle segítséget 
„Barni”, azaz a zenekar-
vezető Kiss Barna meg-
találásához a tömegben. 
Krisztina a segítségkérő 
találkozást egyfajta jelnek 
vette. Baráti társaságával 
egyetértésben döntötték el 
a NEMADOMFEL együttes 
meghívását, amely olyan 
integrált zenekar, ahol a 
profi zenészek mellett a 
szólisták kivétel  nélkül 
értelmileg, látásukban vagy 
mozgásukban akadályozott 

A NEMADOMFEL együttes lép fel a sárvári jótékonysági koncerten
előadók. Színvonalas zenéjük-
kel, különleges stílusukkal, 
őszinte lelkesedésükkel min-

denhol nagy sikert aratnak. 
A szervezők reményei szerint 
így lesz ez Sárváron is.
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Az adventi vásár december 2-től 23-ig 
várja a látogatókat a Posta téren.

December 1. 15:00 Mikulás-ünnepség
 16:00 Alma Együttes koncertje
December 2.   17:00  Regös együttes – gyertyagyújtás és műsor
 17:30  Szabó Krisztina és Gerbert Judit adventi műsora
December 7. 17:00 Hóember-keringő – gyermekműsor
                18:00 Gárdonyi Általános Iskola kórusának előadása
December 8. 17.00 Herpenyő zenekar koncertje
                18:00 Phantom zenekar koncertje
December 9. 17:00 Szenior Örömtánc Klub – gyertyagyújtás és műsor
                 18:00 Skultéty Rita és Bujtás Ervin akusztikus koncertje
December 11. 18:00 Koncertfúvószenekar 
  Rézfúvós Kamaraegyüttesének műsora
December 12 18:00 Jandrasovics Regina énekegyüttesének koncertje 
December 13. 18:00 Kanta Judit és zenekara koncertje
December 14. 16:00 Nádasdy Általános Iskola kórusának előadása
                17:00 Savaria Rézfúvósok adventi koncertje
                19:00 Meggie és az Epizód Zenekar koncertje
December 15. 17:00 Káldi és Sárvári Néptánckör Édes kis Jézuskám! 
  című műsora
                18:00 Adventi koncert – Halhatatlanok  
  Élő koncert elhunyt világsztárok dalaiból. 
  A műsorban fellépnek Török Ádám, Danics Dóra, 
  Tóth Dániel, Alföldi Alexandra, Hertelendy Zénó, 
  Dell’Amico Romeo
December 16. 17:00 Pedagógus Női Kar – gyertyagyújtás és 
  adventi koncert
 17:30 Lélekmadár – adventi gospel koncert
 20:00 Piramis adventi koncertje
December 18. 17:00 Arany Rózsa Népdalkör műsora 
December 19. 18:00 Református Dalárda koncertje
December 20. 18:00 Napfény lányok adventi koncertje
                 19:00 That’s Right Baby - adventi vidámságok 
  – Rockabilly show
December 21. 17:00 Angelicus Kórus, a Szent László Iskola 
  kiskórusának koncertje
                     18:30 Kaláka Együttes adventi koncertje 
  – Szabad-e bejönni ide betlehemmel? 
December 22. 16:00 Portéka színház adventi gyermekműsora
                 19:30 Ferenczi György és a Rackajam koncertje
December 23. 17:00 Sárvári Hagyományőrző és Íjászegyesület 
  – gyertyagyújtás
                17:30 WindSingers acapella együttes 
  karácsonyváró koncertje
                19:30 Zanzibár Zenekar adventi akusztikus koncertje

A rendezvények helyszíne: Posta tér

Millennium Health and Leisure Travel Kft.
Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szállodába történő 

munkavégzésre az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

SZOBAASSZONY
teljes munkaidős és kisegítő munkakörben is

Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság ápolt 
megjelenés

TAKARÍTÓNŐ
teljes munkaidős és kisegítő munkakörben is

Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság és 
ápolt megjelenés

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a 
következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu,  vagy jelentkezni lehet 
a 06/95 889-529-es telefonszámon.

A 
be

lép
és

 d
íjt
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n.
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Készült Magyarország Kormánya és az Emberi Erőforrások  
Minisztériumának Családügyi Államtitkársága megbízásából.

EMMI_CsaladokEve-Nov-SAJTO-188x270.indd   4 2018. 10. 31.   11:57
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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.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. november 23. és december 8. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

november 29-én és december 6-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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2018. november 19. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

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! 

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.

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
November 24., december 1. és 8. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
November 23., 30. és december 7. (péntek) 19.00 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, 
hétfő–csütörtök 19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 23. és december 7. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Házhoz menő lomtalanítás (1 m3/év) 2019. márciusig nem igényel-
hető. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban 
a BIO hulladék elszállítása már csak havi 1 alkalommal történik.

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2018. november 30-án és december 28-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
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február 28. szerda
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február 7.

február 14.

február 21.

szerda BIO
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SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET

SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET
kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

ÜVEG 2. KÖRZET
kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

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

28-án PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény 
István utca 1. szám előtt (Lafuma) elhelyezett 

konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 
m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, 

amennyiben tartozása nem áll fenn.

DECEMBER 12. szerda

Házhoz menő lomtalanítás (1 m3/év) 2019. márciusig nem igényelhető. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a téli időszakban a BIO 
hulladék elszállítása már csak havi 1 alkalommal történik.

2018. DECEMBER

DECEMBER 5. szerda

DECEMBER 19. szerda

BIO
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Neo Étterem Sárvár 
Címünk: 9600 Sárvár

Sylvester J. u. 11. (Posta tér) 
Web: www.neorestaurant.hu

Búcsúztassa az Óévet a Neo 
Étteremben. Exkluzív környezetben, 
4 fogásos különleges vacsorával, 
welcome drinkkel, grátisz tombola 

szelvénnyel, retro discoval és 
éjfél utáni étkezéssel várjuk! 

Szilveszteri ajánlatunk 13.990 Ft/fő

Rendezvény helyszínként akkor 
jó egy terem, ha a résztvevők 

ellátása is megfelelő. 
Éttermünk modern konyhája 

a mai követelményeknek 
a legmagasabb szinten megfelel. 
Legyen szó kávészünetről, ebédről 

vagy gálavacsoráról, 
csapatunk mindent tud biztosítani 

az év végi rendezvényhez 

Tudja már mit vegyen karácsonyra? 
Éttermünkben 5000 Ft és 10.000 Ft 
értékben vásárolhatók utalványok, 

az öröm biztos nem marad el!  
Asztalfoglalás 06 95/311-555 
E-mail: info@neorestaurant.hu 

-30%

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

minden multifokális lencséből!
 Az akció 2018. december 31-ig érvényes. Részletes feltételekről, kérjük érdeklődjön üzletünkben!

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.

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

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 «

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

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

Akciós téli gumik
már 11.000 Ft/db-tól
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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

Szeretettel várunk mindenkit 
a Sárvári Advent 2018 vásáron,
a VÁRKAPU HÜTTÉBEN, a Posta téren. 
Forró „hüttehangulatot” varázsolunk a térre!
A legfinomabb forralt borok, forró italkülönlegességek 
idézik meg a  hangulatos karácsonyi vásárt. 
Találkozzunk a HÜTTÉBEN!

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon nálunk asztalt az 

élőzenés szilveszteri programunkra!
Köszöntőital, grátisz tombolaszelvény, 

gálavacsora, éjfélkor tűzijáték, szabadtéri 
koktélparti, éjféli étkezés, tánc kifulladásig. 

Zenél: LACKÓ! Előfoglalási kedvezmény!
Nagyobb társaságnak további kedvezmények!

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ 
A VÁRKAPU VENDÉGLŐBEN!

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

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

„ŐSZ VÉGI HÍRMORZSÁK”
Év végi céges buli? TINÓDI–TINÓDI–TINÓDI 

Költse el nálunk étkezési utalványát! 
Hideg- és meleg tálakra 
megrendelést felveszünk! 
Ingyenes kiszállítás Sárváron!

 

Házhozszállításkor is fi zethet bankkártyával, SZÉP 
kártyával / Erzsébet kártyával! 

Kérjük, igényét rendeléskor előre jelezze!

AZ ADVENTI VÁSÁRBAN
keresse a főtéren

a Tinódi faházát! Ott leszünk! 

Éttermünkbe pizzafutárt és konyhai 
kisegítőt felveszünk! Érd: +36309466689


