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Sárváron tartották a Nemzeti Tanévnyitót
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Szent Mihály-napi 
forgatag a Posta téren
Program a 13. oldalon

A magyar kormány feladata 
és célja, hogy mindenben 
támogassa a gyermekeket 
nevelő családokat, a szor-
galmasan tanuló diákokat 
és a hivatásukat odaadóan 
v é g z ő  p e d a g ó g u s o k at  – 
mondta Prof.  Dr. Kásler 
Miklós, az emberi erőfor-
rások minisztere a X. Nem-
zeti Tanévnyitón Sárváron 
szeptember 1-jén.

A sárváriaknak nem újdon-
ság, hogy Kásler Miklós figye-
lemmel kíséri szeretett városa 
életét. A miniszter Sárváron 
nőtt fel, itt végezte általános 
iskolai tanulmányait, és a Tinódi 
gimnáziumban érettségizett. 
Most az ő kezdeményezésére 
kerülhetett sor a Sárvári Nádas-
dy Tamás Általános Iskolában 
erre a jeles eseményre. A Duna 
Word és az M5 csatornák élőben 

közvetítették a tanévnyitót, így 
Kárpát-medence magyar ajkú 
lakossága is figyelemmel kísér-
hette a nemzet tanévnyitóját. 

Kásler Miklós bejelentette, 
hogy elkészült, és a következő 
tanévben bevezetik a klasszikus 
értékekre, de a legkorszerűbb 
módszerekre és eszközökre 
támaszkodó nemzeti alaptan-
tervet és kerettantervet.

Folytatás a 3. oldalon

Megújult a Gárdonyi
A Sárvári Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola kettős ünneppel 
nyitotta az új tanévet. Nyáron 
befejeződött az épület 240 millió 
forintos energetikai felújítása, 
így a tanévnyitóval egy időben 
felavatták a megújult iskolát.

Az ünnepségen Németh Ernő 
igazgató köszöntötte a megjelen-
teket. Kiemelte, nagy örömükre 
szolgál, hogy megújult, esztétiku-
sabb körülmények között fogad-
hatják a diákokat. Kívül-belül új 
köntösbe bújt az iskola.

– Nyár elejére elkészült az in-
tézmény energetikai felújítása 
Magyarország Kormányának, Sár-
vár Város Önkormányzatának és  
a Sárvári Tankerületi Központnak 
köszönhetően. Ennek keretében 
180 napelemet helyeztek el az épü-
letre, az osztálytermekben kicse-
rélték a radiátorokat. Megvalósult 
az épület nagy részének utólagos 
hőszigetelése, a régi nyílászárók 
cseréje, a korszerű hőszivattyús fű-
tési rendszer kialakítása. Megújult 
továbbá az emeleti villamoshálózat, 
LED-es világítást kaptak a tanter-
mek – részletezte az igazgató.

Folytatás a 3. oldalon

Felavatták a Jókai és az Akácfa utcákat
Felavatták a Jókai és az Akácfa utcák felújított útburkolatát, 

együtt ünnepelhetett a két utca és a környék lakói. A Kanona 
Band muzsikájával vette kezdetét az avatás. A környék lakóit Szabó 
Zoltán, a Kertváros egyik önkormányzati képviselője köszöntötte, 
aki beszédében visszatekintett az elmúlt öt év eredményeire, és 
szólt a következő időszak terveiről. Mint mondta, folytatni kell 
a megkezdett út- és járdafejlesztéseket, csapadékcsatorna-épí-
téseket, a játszóterek korszerűsítését a Kertvárosban, hogy még 
komfortosabb legyen itt az élet.  Folytatás az 5. oldalon

Új orvosi rendelőket adtak át 
Új orvosi centrumot avattak a Várkerület 17/a szám alatt, 

ahol két felnőtt házi orvosi és egy gyermekorvosi rendelő kapott 
helyet.  Az átadási ünnepség dr. Szalai Ferencné, a Sárvári Ora-
tórikus Kórus karnagyának szívhez szóló énekével kezdődött, 
majd Erdős Katalin, az önkormányzati hivatal irodavezetője 
köszöntötte a vendégeket. Kondora István polgármester ünnepi 
beszédében szólt arról, hogy 200 millió forintos beruházás ke-
retében idén elkészült ez a három orvosi rendelő, és épül az új 
orvosi ügyeletet. Folytatás az 5. oldalon
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Szentpétervár az őszi szünetben

2019. október 30.–november 3./4 éjszaka
repülővel, kétágyas szobában, reggelis ellátással

Az ár az útlemondási biztosításon, a BBP biztosításon és a fakultatív programokon kívül MINDENT tartalmaz.
A részvételi díj: 207.000 Ft/fő

Hirdetmény
Sárvár Város Polgármestere, Alpolgármestere, illetve az 

Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai lakossági fóru-
mokat tartanak.

A fórumok vezetői tájékoztatást adnak az önkormányzat 
2020. évi költségvetési tervkoncepciójának előkészítéséről, 
a közelmúltban befejezett, folyamatban lévő, illetve a közeli 
jövőben indítandó beruházásokról, fejlesztésekről, a lakosság 
egészét vagy nagy többségét érintő kérdésekről.

A lakossági fórumok az alábbi időpontokban és helyszíne-
ken kerülnek megrendezésre.

2019. szeptember 17. (kedd) 17.30 óra Sárvár, Hegyköz-
ség, Ostffyasszonyfai u. 6. (Mediterrán Panzió) 

2019. szeptember 18. (szerda) 17.30 óra Sárvár, Lánka-
puszta (volt orvosi rendelő)

2019. szeptember 19. (csütörtök) 17.30 óra Sárvár, Szat-
már u. 20. (óvoda)

2019. szeptember 23. (hétfő) 17.30 óra Sárvár, Rábasöm-
jéni u. 86. (klub)

2019. szeptember 24. (kedd) 17.30 óra Sárvár, Petőfi u. 
21. (óvoda)

2019. szeptember 25. (szerda) 17.30 óra Sárvár, Bocskai 
u. 1-3. (óvoda)

2019. október 1. (kedd) 17.30 óra Sárvár, Fekete-híd u. 
17. (Thermal Étterem)

2019. október 2. (szerda) 17.30 óra Sárvár, Sársziget u. 
69. (volt Sári iskola)

2019. október 3. (csütörtök) 17.30 óra Sárvár, Alkotmány 
u. 22-24. (Nádasdy Iskola)

A képviselő-testület alapvető fontosságúnak tartja fenti-
ekkel összefüggően a lakosság véleményének megismerését, 
mivel a város minden polgárának érdeke, hogy személyesen 
is részt vegyen az őt érintő döntések előkészítésében.

A város polgármestere, alpolgármestere és önkormányzati 
képviselői remélik, hogy a lakossági fórumokon megjelenő 
polgárok véleménynyilvánításukkal segítik a város és annak 
lakossága érdekeivel egyező döntések meghozatalát.

Sárvár, 2019. augusztus 
Sárvár Város Önkormányzata 

Pályázati felhívás
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sárvári 

Cseperedő Bölcsőde (9600 Sárvár, Petőfi u. 23.) intézményvezetői (magasabb 
vezető) álláshelyének betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoztatás jellege: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

A betöltendő munkakör megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 

január 1-től 2024. december 31-ig szól.
Munkavégzés helye: Vas megye, 9600 Sárvár, Petőfi u. 23.
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
• Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratába foglalt tevékeny-

ségek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása.
• Az intézmény kiegyensúlyozott, szabályszerű gazdálkodásának biztosítása 

a fenntartó elvárásainak megfelelően.
• Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai felett.
Illetmény és juttatások:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 

a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazásával kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus
• főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelete 2. számú melléklet I. rész  I 

Alapellátások 2. Bölcsőde B) pontjában foglaltak szerinti képesítés 
• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 

igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

• a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik

 • a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátásra megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• a pályázó szakmai életrajzát 
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját
• közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen  
történő bizottsági és testületi tárgyalásához

• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, 
magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. 
§-ának (8) bekezdésben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.  

A munkakör betöltésének időpontja: 2020. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 

történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot Sárvár Város Önkormányzatának (Kondora István Sárvár város 

Polgármestere 9600 Sárvár, Várkerület 2.) címezve, zárt borítékban kell benyúj-
tani, a borítékon kérjük feltüntetni: „Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázat”

A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázatot a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9) –(10) bekezdése 

alapján létrehozott előkészítő bizottság valamint a Humán Erőforrás Bizottság 
véleményezi, a bizottságok a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat szemé-
lyesen meghallgatják.

A megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje:
Legkésőbb 2019. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételi helye:
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv internetes oldalán, a www.sarvarvaros.hu honlapon, valamint a Sárvári 
Hírlapban kerül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos további információ Kondora István polgármes-
tertől kérhető a 95/323-555-ös telefonszámon, vagy a polgarmester@sarvar.
hu e-mail címen.  
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Folytatás az 1. oldalról
Kásler Miklós miniszter az 

új nemzeti alaptanterv kapcsán 
kitért arra, hogy ehhez alakítják 
a digitális és hagyományos tan-
könyveket, amelyeket a 2020/21-
es tanévben minden magyar 
diáknak ingyenesen bocsátanak 
rendelkezésre 14 milliárd forint 
értékben.

Hozzátette: 800 iskolát épít, 
illetve újít fel a kormány 276 
milliárd forint összértékben. 
Minden középiskolás diák – 
évente 140 ezren – a 9. és 11. 
évfolyamon külföldön egészítheti 
ki nyelvtudását. Emellett ingye-
nes első nyelvvizsgát, valamint 
KRESZ-vizsgát tehetnek a diá-
kok, és minden magyar tanuló 
térítésmentesen el fog jutni mú-
zeumokba, levéltárakba, színhá-
zakba és hangversenytermekbe.

Elmondta, hogy a kormány 
2010-es hivatalba lépése óta a 
háromszorosát, 83 milliárd fo-
rintot fordít gyermekétkeztetési 
programra, amelyet a rászorulók 
egész évben igénybe vehetnek.

A pedagógusbérek átlag 50 
százalékkal emelkedtek az utolsó 
hat évben, és tízezren szereztek 
mesterpedagógusi fokozatot, 

ami akár 70 ezer forintos fize-
tésemeléssel is járhat – hang-
súlyozta.

Kásler Miklós a nemzeti 
tanévnyitón úgy fogalmazott:  
Az oktatás, a nevelés és az er-
kölcs együttese képezi az öna-
zonosságot, „annak a tudatát, 
hogy ki vagyok és miért vagyok”.

„A sokgyökerű magyar nép 
a történelme során azért tudott 
fennmaradni, ismét és ismét 
megerősödni, megalkotni kul-

túráját, mert mindig visszatért 
ősei helyes útjára, magasztos 
eszmék vezérelték, és a helyes 
értékek mentén cselekedett” – 
mutatott rá.

Szavai szerint a pedagógusok 
feladata, hogy jó példát mutatva 
éljenek, átadják az előző nemze-

dékek által felhalmozott szellemi 
kincseket, megtartva ezzel is 
páratlanul gazdag kulturális 
örökségünket, segítve a fiatalabb 
generációkat, hogy tovább gya-
rapítsák azt.

Kondora István polgármester 
az ünnepélyes tanévnyitón – 
amelyet a városi iskolák diák-
jainak műsora színesített – úgy 
fogalmazott: a gyógyfürdőjéről 
és szállodáiról közismert te-
lepülésen „ötcsillagos várost” 
építenek, ahol kiemelten fon-
tos, hogy a gyermekek, a város 
lakói és az odaérkező turisták is 
biztonságban érezzék magukat, 
„boldogok legyenek”.

A X. Nemzeti Tanévnyitón, 
amelyet idén a sárvári Nádas-
dy Tamás Általános Iskolában 
tartottak, Lakat Attila, az intéz-
mény igazgatója köszöntötte a 
jelenlévőket, köztük az iskola 
tanulóit, akik számára a többi 
diákkal együtt szeptember 2-án 
reggel újra megkezdődött a ta-
nulás, a munka időszaka.

Fogadóóra
Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. szeptember 17-

én (kedden) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 
2., I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2019. október 1-jén, kedden 

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

Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Gárdonyi Géza 

Általános Iskola új épületének 
avatóünnepségén Vinter István 
önkormányzati képviselő hang-
súlyozta, hogy az önkormányzat 
mindent megtesz azért, hogy 
egyre komfortosabb legyen az 
oktatás. Az iskolaépület infra-
strukturális korszerűsítése egy 
európai uniós pályázatnak és az 
önkormányzat 138 millió forin-
tos saját forrásának köszönhető-
en valósulhatott meg 240 millió 
forint értékben.

Kondora István polgármester 
kiemelte, a Gárdonyi iskola mos-
tantól kezdve egy nagyon szép, 
biztonságos terepet nyújt az 
oktató-nevelő munka számára. 
Hozzátette, az elmúlt évtizedben 
Sárvár szinte valamennyi intéz-

ménye megújult, és ezt a munkát 
a jövőben is folytatni kell. 

Az energetikai felújítás a me-
gye által koordinált Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében valósulha-

tott meg. Dr Kondora Bálint, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke 
ennek kapcsán elmondta, 21 
milliárd forint elosztására volt 
lehetőségük, ebből 3 milliárd 
jutott az iskolák felújítására. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta: Kondora 
István polgármesterrel szö-
vetségben azért dolgoznak, 
hogy minőségi körülményeket 
teremtsenek Sárváron, a beruhá-
zások segítségével megalapozzák 
a város jövőjét.

A tanévnyitó gondolatok után 
az ünnepség szónokai átadták 
a beruházást. A nemzeti színű 
szalagokat elvágva szélnek eresz-
tették azokat a környezetbarát 
léggömböket, amelyekre az 
iskola régi fotói voltak felfűzve.

Az ünnepség végén felcsendült 
az iskola indulója, majd a hagyo-
mányok szerint a nyolcadik osz-
tályos tanulók ajándékot adtak a 
kiselsősöknek. Az új tanévben 57 
elsős kisdiák kezdte meg tanul-
mányait a Gárdonyiban. sii

Megújult a Gárdonyi iskola épülete

Vinter István, Németh Ernő, Ágh Péter, Kondora István és dr. Kondora Bálint 
avatta fel a megújult Gárdonyi iskolát

Sárváron tartották a X. Nemzeti Tanévnyitót
Kásler Miklós kiemelte az ünnepségen, hogy a kormány 800 iskolát épít vagy újít fel

A Nádasdy iskola első osztályosainak egy csoportja (Fotó: BS)
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csoport

A sárvári multifunkcionális csarnok beruházása a végéhez köze-
ledik, ezért a megrendelő sárvári önkormányzat nyílt napokat 
tart a még épülő létesítményben.  Két időpont már betelt, így 
szeptember 28-ra és október 5-re lehet még jelentkezni.

2019. szeptember 28-án és október 5-én, szombaton csar-
nok-túrákon lehet megismerkedni az épülettel Kondora István 
polgármester vezetésével.

A vezetett túrák délelőtt 9 órától aznap délig tartanak, félórán-
ként 30 fős csoportoknak van lehetősége végigjárni a csarnokot. 
A programon részt vehet bárki, aki állandó sárvári lakcímmel ren-
delkezik, illetve előzetesen regisztrál a programra.

A csarnok nyílt napra regisztrálni a Sárvári Tourinform Iro-
dában lehet (9600 Sárvár, Várkerület 33.) személyesen, illetve 
telefonon a 95/520-178-as számon az iroda nyitvatartási idejében 
(hétfő–péntek 9.00–16.00).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korlátozott létszám miatt a 
jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében és a szabad helyek függ-
vényében fogadjuk be, ezért érdemes minél gyorsabban felkeresni 
a tourinform irodát. Egy személy maximum 4 főt regisztrálhat a 
programra. Egyúttal tájékoztatjuk arról is az érdeklődőket, hogy 
a program megrendezésének napján már nem lesz lehetőség 
regisztrációra. 

Szeretettel várjuk Önöket, ismerjük meg együtt Sárvár legújabb 
nevezetességét.

Nyílt napok az épülő sárvári sportcsarnokban

Befejezéséhez közeledik a für-
dő és a Hegyközség között 
épülő kerékpárút kivitelezése, 
de az elmúlt években ezenkí-
vül is számos olyan beruházás 
valósult meg, amelyekkel a 
Hegyközség „közelebb került” 
a városközponthoz. Varga 
Jenőt, a körzet önkormányzati 
képviselőjét kérdeztük a ke-
rékpárútról és választókerülete 
további fejlesztéseiről. 

Háromszázmillió forintos 
beruházással, pályázati támoga-
tással épül a kerékpárút a Hegy-
községtől a városi gyógyfürdőig, 
amelynek része a múlt héten 
helyére került kerékpáros-gya-
logos ártéri híd, továbbá újra 
használatba került két százéves 
híd is a kerékpárút nyomvona-
lán. A kivitelezésről Varga Jenő, 
a hegyközségi terület önkor-
mányzati képviselője pozitívan 
nyilatkozott.

– Nemcsak a hegyközségiek 
számára fontos ez a kerékpárút, 
hanem a hegyközségi telektulaj-

donosoknak is, hiszen nagyon 
sokan kerékpárral járnak ki. 
Sokat panaszkodtak, hogy ve-
szélyes a főúton kerékpározni, 
most ezzel a kerékpárút szakasz-

szal lényegesen biztonságosabb 
lesz a kerékpározás – mondta a 
képviselő.

Varga Jenő a 8. számú válasz-
tókerület elmúlt években lezaj-
lott egyéb fejlesztéseit is számba 

vette. – A körzetben több helyen 
is aszfaltoztunk, így például a 
Szatmár utcában, Lánkapusz-
tán, a Mező utcában megújult 
a járda. A Hegyközségben az 

Ostffyasszonyfa, Sótonyi, Új-
hegy, Pohárszárogató utcákban 
épült szennyvíz csatorna-háló-
zat, amely nagyon fontos, hiszen 
lényegesen komfortosabbá teszi 
ott az életet. Folytatódtak a bel-

területbe vonások is a Hegyköz-
ségben, amely további fejlődési 
lehetőséget nyit meg az itt élők 
számára. A Madách, a Vitnyédi, 
az Óvár utcákban a csapadék-
víz-elvezetés terén történt elő-
relépés. A Hegyközségben és 
a TESCO-nál is buszmegállók 
épültek – sorolta Varga Jenő, 
aki a következő évek fejlesztési 
terveiről is szólt, mivel folytatni 
szeretné munkáját a következő 
ciklusban is. – Folytatni kell 
a szennyvízcsatorna-hálózat 
lehetőség szerinti fejlesztését a 
Hegyközségben, ahol elkészült 
a csatorna, ott le kell aszfaltozni 
az utakat, hiszen ezt ígértük a 
hegyközségieknek. Meg kell 
teremteni a biztonságos kerék-
páros közlekedés lehetőségét a 
Sótonyi utcától az új temetőig. 
Folytatjuk az utak és járdák 
felújítását. Lánkapusztán is sze-
retnénk komfortosabbá tenni az 
életet, és a Szatmár utcai óvoda 
felújításának folytatása sem 
maradhat el – hangsúlyozta a 
képviselő. - fr-

„Közelebb került” a Hegyközség a városközponthoz

Varga Jenő szerint nagyon fontos fejlesztés a hegyközségi kerékpárút megépí-
tése, de meg kell teremteni a Sótonyi utcától az új temetőig is a biztonságos 
kerékpározás lehetőségét
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Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

avatóbeszédében kiemelte, hogy 
az 1972-ben épült, hányatott 
sorsú épülettömb most végre 
elnyerte végleges funkcióját. 
Modern, a XXI. század követel-
ményeinek megfelelő két felnőtt 
házi orvosi és egy gyermekor-
vosi rendelőt alakítottak ki a 
Várkerület 17/a szám alatt a hoz-
zájuk tartozó parkolókkal. Az új 
komplexumban Dr. Kiss Erika 
és Dr. Borzon Judit felnőtt házi 
orvosok és Dr. Gecse – Kálózi 
Patrícia gyermekorvos rendelője 
kapott helyet, így mintegy 5300 
felnőtt és több mint 900 gyermek 
ellátását biztosítja a komplexum.

A 200 millió forintos beruhá-
zás keretében idén elkészült ez a 
három orvosi rendelő, a Széche-
nyi utcában új orvosi ügyeletet 
alakítanak ki, továbbá még egy 
orvosi rendelőt is. A fejlesztést 
Prof. Dr. Kásler Miklós, az em-
berei erőforrások minisztere 80 
millió forinttal támogatta. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő avatóbeszédében arról 
szólt, hogy a sárvári egy gon-
doskodó önkormányzat, amely a 
bölcsőde, az óvodák és az iskolák 

továbbá a gondozási központ, 
az orvosi rendelők felújításával 
a legkisebbektől a fiatalokon 
át az idősekig, a város minden 
korosztályáról gondoskodik.

– A mögöttünk lévő létesít-
mény több ezer sárvári polgár 
egészségéért akar tenni, hogy 
megkapják itt mindazt a segít-
séget, amely a gyógyulásukhoz 

szükséges. Sárváron kiváló or-
vosok dolgoznak, most azonban 
nagyot léptünk azon a területen 
is előre, hogy a rendelők, az 
infrastrukturális háttér is mo-

dern legyen. Aki ide jön, az azt 
tapasztalhatja, hogy nemcsak az 
orvosok, de a fenntartó önkor-
mányzat részéről is megjelenik 
a gondoskodás, amelyre nagyon 
nagy szükség van – húzta alá 
Ágh Péter. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő és Kondora István polgár-
mester az új épületben rendelő 
Dr. Kiss Erika, valamint Dr. Bor-
zon Judit felnőtt házi orvosok 
és Dr. Gecse – Kálózi Patrícia 
gyermekorvos közreműködé-
sével vágta át az egészségügyi 
komplexum átadását jelképező 
szalagot. 

Kondora István az avatás után 
elmondta még, hogy Sárvár 
olyan szerencsés helyzetben 
van, hogy mind a hat felnőtt és 
mindhárom gyermekorvosi kör-
zet betöltött. Az önkormányzat 
folyamatosan dolgozik azon, 
hogy a nyugállományba készülő 
háziorvosok helyett fiatal szak-
embereket találjon. 

-fr-

Átadták az új orvosi rendelőket

Folytatás az 1. oldalról
– Kertvárosi képviselőnek 

egy útátadás a legnagyobb 
öröm! Látszik, hogy tervszerű-
en haladunk a Kertvárosban, 
nem a körzethatárok figyelem-
bevételével. Hiszen például a 
csapadékvíz nem válogat, a déli 
területek felől haladunk észak 
felé a csapadékcsatorna kiépí-
tésével, és csak ezt követően 
kezdődhet el az utak felújítása, 
így a következő ciklusban szá-
mos utca megújulhat a Kertvá-
rosban – mondta Szabó Zoltán, 
aki hozzátette, a járdafelújítással 
már jobban állnak, mivel a kert-
városi járdák többsége már a 
korszerűbb bitumenes felülettel 
rendelkezik.  

Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester, a Kertváros másik ön-
kormányzati képviselője le-
szögezte, az önkormányzat a 
jövőben is megteremti a forrá-
sokat a felújításokhoz önerőből 
és kormányzati támogatásból. 
A Jókai utca 51 millió forintos 
felújításához 30 millió forint 

belügyminisztériumi támoga-
tást, míg az Akácfa utca 42 millió 
forintos felújításához 50%-os 
támogatást nyert a sárvári ön-
kormányzat, a fennmaradó 

részt saját erőből biztosította.  
Dr. Máhr Tivadar köszönetet 
mondott Ágh Péter országy-
gyűlési képviselőnek az utcák 
felújításához elnyert forrásokért, 
és kérte további támogatását.

Ágh Péter országgyűlési 
képviselő avatóbeszédében 
bejelentette, hogy újabb 29 
millió forintot nyert útépítésre 
a sárvári önkormányzat a Bel-

ügyminisztériumtól. – Sárvárt 
együtt építjük a kormánnyal, 
az utcák felújítása egy fontos 
stratégiai cél. A Belügyminisz-
térium évről évre ír ki pályá-
zatot útfelújításra, és Sárvár 

ezeken rendre sikerrel szerepel. 
Az a célunk a jövőben is, hogy 
a közös építkezést folytatni 
tudjuk Kondora István polgár-
mesterrel és csapatával, ehhez 
szükségünk van a sárváriak 
támogatására az október 13-i 
önkormányzati választáson – 
mondta Ágh Péter. 

Kondora István polgármester 
arról beszélt, hogy az önkor-
mányzat számára Sárvár mind 
a 102 utcája egyaránt fontos, 
és a jövőben is tervszerűen 
folytatódnak az út- és járda-
felújítások, csapadékcsator-
na-építések. – A Kertváros déli 
utcasora szinte teljes egészében 
megújult, néhány utca van még 
itt hátra és a Nádasdy utcától 
északra eső területeken fekvő 
utcákban folytatjuk a következő 
ciklusban az útfelújításokat – 
húzta alá a polgármester. 

Bejelentette, hogy most az 
elnyert belügyminiszteri tá-
mogatásból a Vörösmarty és az 
Uzsoki utcák újulhatnak meg. 

-fr-

Felavatták a felújított Jókai és Akácfa utcákat

Ágh Péter, Dr. Kiss Erika, Dr. Gecse – Kálózi Patrícia, Dr. Borzon Judit és 
Kondora István vágta át a nemzeti színű szalagot

Ágh Péter, Kondora István, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán avatta fel a 
felújított utcákat
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Lapzártánkig öt megyei lis-
tát vett nyilvántartásba a Vas 

Megyei Területi Választási 
Bizottság. A sárvári ellenzék 

összefogása csak a város hatá-
ráig tartott, mert Szabó Lajos, 
Eiveck Péter és Németh Zsolt is 
egymás ellen indul az MSZP, a 
Jobbik és a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom listáin.

 Szeptember 2-án elsőként 
vette nyilvántartásba a FIDESZ–
KDNP jelölő szervezetek által 
benyújtott megyei listát a terü-
leti választási bizottság a 2019. 
évi önkormányzati általános 
választáson. A közös lista állí-
tásához 2000 érvényes ajánlást 
kell benyújtaniuk a jelölő szer-
vezeteknek, a FIDESZ–KDNP 
2806 aláírást adott le, melyből 
2562 volt az érvényes ajánlások 
száma. A két jelölő szervezet 
Vas megyei közös listáján 24 fő 
szerepel. A lista első tíz helyén 
sorrendben: Majthényi László, 
Marton Ferenc, Dr. Kondora 
Bálint, Szijártó László, Gagyi 
Levente, Glavanics Krisztina, 
Tausz István Béla, Sipos Tibor 
Tamás, Nagy Gábor, Szücs Dávid 
kapott helyet. A FIDESZ–KDNP 
részéről – a közvélemény-kuta-
tási adatokat ismerve – nekik 
van a legnagyobb esélyük arra, 
hogy bekerüljenek a Vas Megyei 
Közgyűlésbe.

A Vas megyei Területi Válasz-
tási Bizottság nyilvántartásba 
vette a Demokratikus Koalíció, 
a Jobbik, a Magyar Szocialista 
Párt és a Mindenki Magyaror-
szága Vas megyei közgyűlési 
listáit is. A leadott listákon több 
sárvári ellenzéki politikus is 
szerepel. Ezekből kiderül, hogy 
csak Sárvár határáig tartott az 
összefogás a városban közösen 
induló helyi ellenzék számára. 
A városi képviselő-testületbe 
még együtt szeretnének bejutni, 
azonban a megyei közgyűlési 
posztokért már egymás ellenfelei 
lesznek. Németh Zsolt sárvári 
polgármesterjelölt a Mindenki 
Magyarországa megyei listáját 
vezeti. A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom megyei listáján ötödik 
Eiveck Péter sárvári képviselője-
lölt. Vele a városban szintén kö-
zösen induló Szabó Lajos pedig 
a szocialista párt vasi közgyűlési 
listájának második helyét birto-
kolja. Sárváron együtt indulnak 
ellenzéki alternatívaként, a me-
gyei közgyűlésben viszont már 
saját pártlogóik alatt küzdenek a 
hatalom megszerzéséért. 

Október 13-án 146 210 vá-
lasztópolgár szavaz a megyei 
közgyűlés tagjaira.

Két-két jelölt indul Sárvár 
mind a nyolc körzetében az 
október 13-i választáson. A 
Fidesz–KDNP – jelenleg is 
egyéni képviselőként tevékeny-
kedő – jelöltjeivel szemben egy 
ellenzéki jelöltet indít az MSZP, 
Jobbik, Híd a Jövőnkért Egye-
sület összefogása.

Augusztus 26-án reggel 8-kor 
a Fidesz–KDNP jelöltjei adták le 
elsőként a támogató ajánlásokat 
a Sárvári Választási Irodán, ahol 
még aznap nyilvántartásba is 
vette a választási bizottság őket. 
Minden jelenlegi egyéni önkor-
mányzati képviselő újra indul 
a körzetében a Fidesz–KDNP 
színeiben. Az 1-es választókerü-
letben Varga Károlyt, a 2-esben 
Szabó Zoltánt, a 3-as körzetben 
Dr. Máhr Tivadart, a 4-esben 

Kampel Oszkárt, az 5-ösben Dr. 
Szabó Gyulát, a 6-osban Vinter 
Istvánt, a 7-esben Kondora Ist-
vánt és a 8-as körzetben Varga 

Jenőt indítja a Fidesz–KDNP. 
Kondora István harmadszor 
indul a polgármesteri tisztségért 

az önkormányzati választáson a 
polgári oldal jelöltjeként.

A Híd a Jövőnkért Egyesület 
nyolc önkormányzati képviselő-

jelöltje és polgármesterjelöltje 
szeptember 3-án adta le az ajánlá-
sait, és a Helyi Választási Bizottság 

őket is még aznap nyilvántartásba 
vette. Sárváron az 1-es számú vá-
lasztókörzetben Szabó Richárd, a 
2-esben Klimits István, a 3-asban 
Zsigmond Tamás, a 4-es válasz-
tókerületben Strompova Viktó-
ria, az 5-ösben Németh Zsolt, a 
6-osban Szabó Lajos, a 7-esben 
Eiveck Péter, a 8-as körzetben pe-
dig Bicsák Attila indul az október 
13-i önkormányzati választáson a 
Fidesz–KDNP jelöltjeivel szem-
ben. A Híd egyesület öt körzetben 
indít sárvári jelöltet, míg három-
ba más településről érkeznek a 
jelöltek, így Szombathelyről és 
Náraiból. Szabó Richárd, Zsig-
mond Tamás és Bicsák Attila 
sem sárvári lakosok. Az egyesült 
ellenzék polgármesterjelöltje Né-
meth Zsolt lesz, aki a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom Vas 
megyei koordinátora is. 

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.

Nyilvántartásba vették a sárvári jelölteket

Sárvár határáig tartott az ellenzéki összefogás
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Több vasútállomáson is zaj-
lanak munkálatok az utas-
forgalmi terek komfortnöve-
lését szolgáló „50 Megújuló 
állomás” elnevezésű komplex 
karbantartási program kere-
tében. A sárvári vasútállomás 
környéke és az utasváró már 
négy évvel ezelőtt megújult. 
Most az állomás épületének 
homlokzat-felújításával, és a 
fedett utasperon teljes mértékű 
megújításával válik teljessé a 
korszerűsítés.

A felújítás első üteme már 
2015-ben elkészült, akkor közel 
200 millió forintos európai uniós 
támogatásból újult meg a sárvári 
vasútállomás utas-fogadótere 
és környéke. A Hunyadi és az 
Uzsoki utcák kereszteződésében 

új körforgalmi csomópont, és a 
Hunyadi utcában egy körülbelül 
30 férőhelyes parkoló létesült. Az 
állomás épületében az utasok 

teljesen új fogadótérbe léphet-
nek be, újak a belső burkolatok, 
a mellékhelyiségek, új fűtési- és 
világítási rendszer készült, új di-

gitális utas tájékoztató-rendszert 
helyeztek ki. Akadálymentesí-

tették a vasútállomás épületét, 
amelyben havonta 30 ezer utas 
fordul meg. 

Az állomás területén elbon-
tásra került egy használaton 
kívüli raktárépület is, amely 
helyén az utasok kiszolgálását 
célzó 50 férőhelyes parkoló és 
100 férőhelyes fedett kerékpár-
tároló épült. A terület a közvi-
lágítás kiépítése után térfigyelő 
kamerarendszerrel is bővült.  
A sárvári vasútállomás környé-
kén a közterületi járdát és az ön-
kormányzati közút burkolatát is 
felújították. 

A vasútállomás épületén már 
korábban elvégezték a tetőcserét 
és a nyílászárok cseréjét, így most 
már csak a külső szigetelés és 
színezés van hátra. Az épülethez 
csatlakozó fedett utasperon is 
teljes mértékben megújul, és ezzel 
teljessé válik a korszerűsítés. 

-fr-

Tartópilléreire emelték az 
új sárvári ártéri Rába-hidat. 
Leglátványosabb szakaszához 
érkezett a háromszázmillió 
forintos beruházással a Hegy-
községtől a gyógyfürdőig épülő 
kerékpáros-gyalogos út kivite-
lezése. 

Szeptember 3-án sor került 
a kéttámaszú, rácsszerkezetű, 
gerendahíd felszerkezetének 
az elhelyezésére. A több mint 
húsztonnás fémhíd előregyár-
tott elemeinek összeillesztése és 
csavarozása után kezdődött meg 
a daruzás folyamata. A munká-
latok idejére lezárásra került a 
főút, mivel a darukar csak a már 

meglévő híd felett tudta irányba 
állítani a függő fémszerkezetet.         

– A beruházás során már eddig 
is több látványos dolog történt, a 

főút mellett elkészült a kerékpárút 
töltése, aminek a nyomvonala 
érintett két száz évvel ezelőtt épült 
ártéri hidat is, amelyek így újra 
használatba kerülnek. Ezeken túl 
épült meg az új ártéri Rába-híd, 
ami egyfajta várostörténeti ese-
mény is, hiszen tizenöt éve nem 
épült híd a városban – mondta el a 
híd beemelése kapcsán Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester.

A turisztikai vonzerő mellett a 
Hegyközségben élők számára is 
fontos az új kerékpárút. Egy év-
tizedes probléma szűnhet meg, 
hisz egyre többen költöztek ki a 
Hegyközségbe és ez az útépítés 
adhat biztonságos összeköttetést 
a város többi részével. 

Új híd épült Sárváron

Új külsőt kap a vasútállomás épülete

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket hogy Irodánk 
új helyre költözött!
Új címünk kb. 80 m-re 
a Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház-szürke épület) 
szám alatt található!
Tel./Fax: +36 95 520 230
Mobil: +36 30 267 59 27
             +36 30 631 38 07
E-mail: sarvar@insura.hu
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

Régi iroda 
Tinódi Udvarban

Új iroda 
Szolgáltató Ház

Intézzük, nem bonyolítjuk!

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy Irodánk 
új helyre költözött!
Új címünk a régitől kb. 80 m-re, 
a Hunyadi u. 9. szám alatt 
(szolgáltató ház, szürke épület) 
található!
Tel./Fax:  +36 95 520 230
Mobil:  +36 30 267 59 27
 +36 30 631 38 07
E-mail: sarvar@insura.hu
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

A vasútállomás épületének városközpont felőli homlokzatának felújításával 
kezdődött a munka

Az új húsztonnás sárvári ártéri Rába-híd pillérre emelése a hegyközségi 
kerékpárútszakasz építésén

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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Szent Miklós 

 
● Szeptember 14-én, szombaton 

a Szent Kereszt felmagasztalásának 
ünnepén, a Szent László nagytemp-
lomban a Szent Kereszt ereklyét a 8 
órás szentmise keretében kihelyezzük 
tiszteletadásra.

● Szeptember 15-én, vasárnap a 
hegyi kálvária kápolnában 9.30 órakor 

a Szent Kereszt és a Fájdalmas Anya 
tiszteletére mutatunk be szentmisét.

● Az elmúlt években bérmálkozott 
fiatalokat szeptember 21-én, szombaton 
20 órakor a katolikus iskolában ifjúsági 
összejövetelre várjuk.

● Szeptember 25-én, szerdán 19.15 
órakor a Sári plébánia közösségi termé-
ben megkezdődnek a felnőtt katekézi-
sek. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

● Elérkezett a harmadik negyedév, 
tisztelettel kérjük azokat a katolikuso-
kat, akiket illet, hogy a 2019. évi egyházi 
adójukat a Plébánia Hivatalban szíves-
kedjenek befizetni! A közteherviselés 
legyen lelkiismeretbeli kötelességünk! 
Hivatalos órák: a Szent László Plébá-

nián hétfőtől péntekig 9 és 12 óra és 17 
és 18.30 óra között, a Sári Plébánián: 
hétfő-szerda-csütörtök-péntek 9–11 
óráig. Kedd-csütörtök 16–17-ig.

● Szeptember 24-én, kedden Szent 
Gellért püspök közbenjárásával imád-
kozunk a katolikus tanítókért és nevelő-
kért a szentmiséken.

● Szeptember 29-én, Szentírás va-
sárnapja lesz. Legyünk Bibliát olvasó 
és annak szellemében élő katolikus 
keresztények.

● Már jó előre jelezzük, hogy a 
kertvárosi kápolna búcsúja, és az egész 
napos szentségimádás október 6-án, va-
sárnap lesz a 9 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisével. 

● Október 6-án, a vasárnapi szent-
miséken tartjuk mindkét templomban 
a hittanos gyermekek befogadó kate-
kumenátusát.

Evangélikus Hír

● A Vasi Evangélikus Egyházmegye 
lelkészi kara a munkaév első lelkész-
gyűlését szeptember 16-án, hétfőn 
tartja Bobán.

● A Férfikör szeptemberi alkalmára 
24-én, kedden a zenés áhítathoz kap-
csolódóan kerül sor, amelyre várjuk a 
csatlakozni kívánó férfitestvéreket. 

● Szeptember 29-én, vasárnap kerüle-
tünk szervezésében Artikuláris Napra és 
egyháztörténeti emléktúrára hívjuk gyü-
lekezetünk tagjait, felidézve azt a mintegy 
száz évig tartó időszakot, melynek során 
az evangélikusok csak meghatározott 
településeken gyakorolhatták vallásukat. 
A Nemeskéren megrendezésre kerülő al-
kalmon 9.30 és 16 óra között koncertekre, 
kulturális, valamint gyermek- és ifjúsági 
programokra kerül sor. A kétnyelvű 
nyitó istentisztelet 10 órakor kezdődik 
a nemeskéri evangélikus templomban. 
Ezen a vasárnapon Sárváron nem tartunk 
istentiszteletet, hanem hívjuk és várjuk a 
Testvéreket Nemeskérre.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.com/
SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a fiatal felnőttek 
bibliaköre.

● Csütörtökönként 17:30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Gyülekezetünk honlapcíme: re-
formatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
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Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

» 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 «

» Eredetiségi vizsgálat «

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

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

ZÖLD 
SZERDA

30%-50%
Szemüvegek

kedvezménnyel!*

Az Ön Opticnet optikája: Az akció időtartama:
2019. szeptember 18. 

*Részletek az üzletben.

Computeres 
szemvizsgálat
Bejelentkezés: 
95/326-999

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

A szakrális hét programja:

2019.
szeptember 24-28.

A program fővédnöke:
Dr. Máhr Tivadar, 

Sárvár alpolgármestere

A program szervezője:
Sárvár Tourist & 

TDM Nonprofit Kft.

Szeptember 24., kedd
18:00 Evangélikus templom
A zenés áhítaton Pethő-Udvardi 
Andrea lelkésznő végzi  
az igehirdetés szolgálatát

Szeptember 25., szerda
18:00 Református templom
Köntös László, a Dunántúli  
Református Egyházkerület 
püspökhelyettese tart előadást 
Keresztény Magyarország,  
keresztény Európa, a megmaradás 
távlatai címmel 

Szeptember 26., csütörtök
19:00 Szent Miklós-templom
Bokor Zoltán atya tart előadást 
„Az ötödik evangélium”  
(Torinói lepel) címmel

Szeptember 27., péntek
18:00 Zene Háza
Goda Gyula pszichológus,  
pszichoterapeuta, tréner, coach
Krisztus követés a vezetésben  
– a családban és a munkahelyen 
címmel tart előadást

Szeptember 28., szombat
20:00 Szent László-templom
Csupor Márton orgonaestje

A szakrális hét minden programjára a belépés díjtalan.

Goda Gyula úr előadása regisztrációhoz kötött, a regisztrációs jegyet a Sárvári Tourinform irodában lehet 
(9600 Sárvár, Várkerület utca 33/c fszt. 6.) személyesen, illetve telefonon a 95/520-178-as számon 

az iroda nyitvatartási idejében (hétfő–péntek 9.00–16.00) igényelni.
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A Sárvári Oratórikus Kórus hat 
év működés után elfoglalhatta 
új próbahelyét a Várkerület 
17/a szám alatt. Az épület fel-
újítása a nyár folyamán az 
önkormányzat támogatásával 
és saját erejükből megtör-
tént, a hivatalos birtokbavételi 
ünnepségre augusztus 30-án 
került sor. 

A Sárvári Oratórikus Kórus 
zenés ráhangolóját követően dr. 
Szalai Ferenc egyesületi elnök 
üdvözölte a kórus új otthonának, 
a Hangvillának az átadóján meg-
jelent vendégeket. Kondora Ist-
ván polgármester köszöntőjében 
kiemelte, hogy a Várkerület 17/a 
szám alatti egykori bölcsőde 
épület első része a test gyógyu-
lását szolgálja az ott kialakított 
orvosi rendelőkkel, míg az épü-
let hátsó részét az önkormányzat 
az oratórikus kórus használatába 
adta, itt pedig az ének és a zene 
által a lélek gyógyulhat. 

Csempesz Gábor kórustag 
vidám idegenvezetésével néz-

hették meg az érdeklődők a 
Hangvilla névre keresztelt új 
közösségi teret. Az udvaron a 
járdára festett zongorán Rácz 
Anna tartott táncbemutatót, 
majd a hat helyiségből álló épü-
letet járhatták végig a vendégek. 
A Hangár a nagyterem, itt kapott 
helyet a szoprán szólam, és a 
SOK tánckara. A Bassz-iána 
a basszus terem, a Diadalt lett 
az altosok hazája, itt tárolják a 
jelmezeket is. A Tenor Háza, 
természetesen a tenor szólamé 
lett, van az épületben konyha és 
vizesblokk is, játszótér, kávézó 
sarok és sörterasz is helyet kapott 
a Hangvilla udvarában.

Az épület bemutatása után 
Szélesiné Mezőfi Ágnes helyi 
festő A mennyország kórusa 
című szárnyas-oltárát dr. Szalai 
Ferencné karnagy mutatta be. Az 
alkotás egy égi zenekart és tán-
cosokat ábrázol, és kifejezetten 
a próbaterembe készült. 

Dr. Szalai Ferenc egyesületi 
elnök elmondta, hogy a kórus 
tagjai és családtagjaik a nyár 

elején kezdték el felújítani és 
kialakítani a Hangvillát. Az 
önkéntes munka mellett az éves 
önkormányzati támogatás felét, 
és az egyesület által a tartalékai-
ból juttatott 1 millió forintot 
fordították az épületegyüttes 
felújítására.

Kondora István polgármester 
különösen fontosnak tartja egy 
város belső életének kialakítá-
sában a civil szervezeteket, és 
egykori civilként átérzi a prob-
lémáikat. – Az oratórikus kórus 
eléggé sokszínű életet élt az 
elmúlt időszakban, és nagyszerű 

koncertjeikből is visszakövet-
keztetve azt gondoltam, hogy jó 
lenne számukra egy olyan pró-
bahelyiséget biztosítani, amely 
alkalmas a nyugodt munkára. 
Külön öröm, hogy ezt nem ké-
szen várták az önkormányzattól, 
hanem az általunk adott épületet 
saját maguk újították fel. Úgy 
érzem, hogy ez a közös munka 
még közelebb hozta egymás-
hoz az oratórikus kórus tagjait, 
egy igazi közösségformáló erőt 
jelentett – mondta Kondora 
István.

 -fr-

Felavatták a Hangvillát

Új, korszerű környezetben 
kezdődhetett meg az oktatás a 
Szent László Katolikus Általá-
nos Iskolában a 2019/2020-as 
tanévben. Szeptemberre meg-
valósult az a nagyságrendileg 
2 milliárd forintos beruházás, 
melynek keretében új épület-
szárnnyal bővült és moderni-
zálódott az iskola.

Szeptember elsején a Szent 
László Templomban tartott Veni 
Sancte szentmisével nyílt meg az 
új tanév a katolikus iskola diák-
jai számára. A misét Wimmer 
Roland városi plébános celeb-
rálta. 30 elsős, összesen 330 diák 
kezdte meg idén tanulmányait 
a Szent László Katolikus Álta-
lános Iskolában. A szentmisén 
segítségül hívták a Szentlelket, 
hogy betöltse a gyermekek lel-
két, örömmel tudjanak iskolába 
járni, és szorgalommal tudják el-
végezni a rájuk váró feladatokat.

Szeptember másodikán, hétfőn 
kinyílt az intézmény ajtaja, és a di-
ákok végre birtokukba vehették az 

iskola új, modern épületszárnyát, 
amely Magyarország Kormánya és 
a Szombathelyi Egyházmegye tá-
mogatásával, mintegy kétmilliárd 
forintból épülhetett meg.

– A kormánytól és az egyház-
megyétől is nagyságrendileg 
egy-egy milliárd forintot kap-
tunk. Nagy öröm számunkra, 
hogy végre bővülhetett az isko-
lánk. Nagyon köszönjük mind 
a kormány, mind pedig az egy-
házmegye támogatását – hang-
súlyozta Ördög Tibor igazgató.

Az új melléképületben helyet 
kapott egy közel ezer négyzet-
méteres tornacsarnok, öltözők, 
szertárak, egy orvosi szoba, 
négy tanterem és szaktantermek. 

Szintén az új épületben került 
kialakításra az iskola kápolnája, 
valamint egy ebédlő és melegí-
tőkonyha is.

– A négy új tanteremben a két 
első és második osztályunkat 
helyeztük el, a többi diák a régi 
épületben tanul, de a tornaórá-
kat ők is ebben a gyönyörű 

környezetben tudják eltölteni. 
Lett egy természettudományos, 
egy technika, egy művészeti, 
továbbá egy informatika szak-
tantermünk, utóbbi kettéosztva, 
nyelvi tanteremként is használ-
ható – sorolta Ördög Tibor.

Nemcsak az iskolaépület bő-
vült ki, a kivitelezés részeként 
az intézmény udvara is teljes 
egészében megújulhatott.

– Gyönyörű lett az udvarunk, 
a járófelületek térkő burkolatot 
kaptak, mellettük szép virág-
ágyások lettek kialakítva. A régi 
aszfaltos udvari sportpályánk 
helyett egy új, gumiborítású 
sportpálya készült. Kaptunk egy 
játszóteret, ami az alsósok örö-
mére fog majd szolgálni, illetve 
megújult a kerékpártárolónk is.

A régi épületben is történtek 
munkálatok, a tanév kezdetére 
kifestették a folyosókat, és az 
osztálytermek egy részét. Ördög 
Tibor elárulta, már tervben van 
a főépület nagyobb volumenű 
felújítása is. 

 sii

Tornacsarnokkal, új tantermekkel bővült a katolikus iskola

A Hangvilla nagyterme, a Hangár, itt kapott helyett Szélesiné Mezőfi Ágnes 
helyi festő A mennyország kórusa című szárnyas-oltára (Fotó: BS)

Ördög Tibor igazgató az új épületszárny előtt (Fotó: CSZ)
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Sárvár jelentős fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt néhány év-
tizedben. Ennek az időszaknak 
a kezdetén 1992-ben érkezett 
Sárvárra Wimmer Roland városi 
plébános, és kezdte meg szolgá-
latát a településen. Az eltelt közel 
harminc esztendőt a város lelki 
vezetőjeként értékelte, és tekin-
tett vissza a látványos fejlődésre.

– Az életem nagyobbik részét 
Sárváron töltöttem. Konkoly 
püspök úr 1992. szeptember 
1-jén helyezett ide, a Szent Lász-
ló-templomba káplánnak. Nyolc 
évet ott töltöttem, majd 18 évig 
Sári plébánosa voltam, két éve 
pedig városi plébános vagyok. 
Kőszegen születtem, és amikor 
Sárvárra kerültem, akkor egy 
szürke várost találtam. Teljesen 
más volt, mint az a kispolgári 
város, ahol nevelkedtem. Ma már 
sárvárinak érezve magamat – ha 
nagyon őszinte akarok lenni –, 
azt kell mondanom, hogy Kő-
szeget régen lekörözte Sárvár. 
Egy színes, prosperáló és fejlődő, 
gyönyörű szép, gondozott, tiszta 
várossá vált – jegyezte meg elöl-
járóban Wimmer Roland.

– Kondora István polgármes-
ter úr többször elmondja, hogy 
ötcsillagos várost építünk, én ezt 
nagyon jó hasonlatnak tartom. 
Fontos, hogy a külsőségekben 
is egy szép, élhető városban lak-
hassunk. Az emberek ezt saját 
maguk is a mindennapi életük-
ben örömként tudják megélni, de 
ennél sokkal fontosabb, hogy az 
emberi szívek és lelkek legyenek 
ötcsillagosak. Legyenek szépek, 
boldogok, mert hiába vesz min-
ket körül szép környezet, ha az 
ember szívében nincs szépség 
és jóság. Persze itt a Földön 
nincsenek tökéletes dolgok sem 
külsőségekben, sem az emberi 
életekben. Nincsen százszázalé-
kosan tökéletes, bármennyire is 
szeretnénk, itt nem lesz az em-
bernek ebben osztályrésze – tette 
hozzá a város plébánosa.

– Ha az ember kritikus szem-
mel nézi önmagát, tudom ma-
gamról is, hogy tele vagyok 
hibával, vannak gyengeségeim 
és gyarlóságaim, amelyeket szé-
gyellek is. Azonban próbálok 
ellene tenni, jobb lenne kijavítani 
a hibáimat. Ezt látom a városnak 

az építésében, a fejlődésében 
is. Mindenhol előfordulnak hi-
ányosságok, hiszen az emberi 
dolgok töredékesek. Ám a jó 
szándék és a segítőkészség az 

elvitathatatlan. Mondhatják, 
hogy van szemét meg ez és amaz. 
Ellenben azt kell nézni, hogy ha 
például jön egy idegen, akkor 
ő valójában azt látja és értékeli, 
hogy mégis milyen tiszta és szép 
a város. Csak mi magunk, akik itt 

élünk, sokszor kritikus szemmel 
szemléljük környezetünket. Ahe-
lyett, hogy hálát adnánk azért, 
hogy egy ilyen kis „földi paradi-
csomban”, ilyen kis élhető határ 
menti, teljes nyugati színvonalon 
működő város lehet az otthonunk 
– emelte ki Roland atya.

Mint mondja, nagy hálával 
tartozunk a mindenkori város-
vezetésnek, akik a maguk képes-
ségei, ereje és szándéka szerint 
próbálnak tenni ezért. – Mindent 

megkaptunk mi is segítségként, 
hogy a plébánia, a hívő közösség 
tárgyi feltételekben ne szenvedjen 
hiányt, és lehetősége legyen a 
vallásos embereknek gondozott 
körülmények között az Istent 
szeretni, a hitüket megélni. So-

kan örülnek a fejlődésnek, a 
megfogható, látható dolgoknak. 
Akadnak fanyalgók is, ezzel 
nem kell törődni. Hanem azt 
kell nézni, hogy ami gyarapodás 
itt történt, az mind Sárváron fog 
maradni. Senki sem viheti el.  
A sárvári felnőtteket és gyereke-
ket, a családokat fogja szolgálni.  
A katolikus iskolának a hatalmas 
fejlődése szintén ugyanezt jelenti. 
Az adófizető állampolgároknak 
a gyerekei járnak oda, több mint 
háromszázan. Valójában az iskola 
rászorult arra, hogy újjáépüljön. 
A kormány egymilliárd forintnál 
is többel támogatta ezt a fejlesz-
tést, és a Szombathelyi Püspökség 
saját anyagi keretéből tette hozzá 
a beruházás értékének a másik 
felét – jelentette ki a katolikus ok-
tatási központ iskolalelkészeként 
és püspöki biztosaként.

Wimmer Roland elmondta 
még, hogy az 1960-as években 
elvették a katolikus egyház plé-
bániaépületét. – És, hogy milyen 
fanyar az élet, a plébánia helyére 
építették föl a pártszékházat.  
A kis utca viszont ma is a Papköz 
elnevezést viseli. Utána hányatta-
tott sorsa volt a plébániának. Ta-
lán két évtizedig sem volt állandó 
helye, míg egy Széchenyi utcai 
bérházat a város az egyháznak 
adott. Ezt is különböző feltéte-
lekhez kötötték egyéb tulajdo-
nainkról való lemondással. Most 
a város vezetése lehetővé tette, 
hogy az eredeti, régi plébánia-
épületet – a mellette lévő ingatlan 
cseréjével –, a kedvesnővérek 
volt óvodáját visszakaphassuk. 
Annak a felújítása, átépítése 
kezdődik meg októberben. Re-
méljük, hogy a jövő tavaszra egy 
közösségi házzal kiegészülve el 
fog készülni. Ehhez is a sárvá-
riaknak, a hívő embereknek az 
anyagi hozzájárulása kell, de a 
nagy részét a Szombathelyi Egy-
házmegye vállalja, hisz ez a saját 
erőnket meghaladja – szólt végül 
a további fejlődésről Wimmer 
Roland városi plébános.

Hálát adhatunk, hogy egy kis 
„földi paradicsomban” élhetünk
Beszélgetés Wimmer Roland városi plébánossal a Sárvár és a helyi katolikus egyház fejlődéséről

Wimmer Roland kiemelte, hogy a város fejlődése a sárvári felnőtteket, gye-
rekeket, családokat szolgálja

Új épületben tanulhatnak az elsősök, mivel kormányzati támogatásnak 
köszönhetően bővülhetett a katolikus iskola (Fotó: CSZ)



SÁRVÁRI         HÍRLAP12 www.sarvarvaros.hu

Egy országos civil klímavédel-
mi mozgalom sárvári csoport-
ját támogatta a fürdő legújabb 
faültetéseivel. A komplexum-
ban nem volt hiány eddig sem 
a fásításban. 

150 fával lett több a fürdő 
területén tavaly ősz óta. Au-
gusztusban egy magnóliát és 
egy vöröslevelű juhart ültettek 
el. – Az ültetéshez közismert 
személyiségeket kértünk fel, 
hogy a klímavédelem céljából 
elindított akció még nagyobb 
publicitást kapjon – nyilatkozta 
Vojtkó Tibor, a fürdő ügyveze-

tője. A legutóbbi faültetésben 
Vojtkó Tiborral együtt Szebeni 
István televíziós műsorvezető, 
Nagy Anett futsal válogatott és 
Németh Lajos meteorológus is 
aktívan részt vett. 

Kiss Csaba, a „10 millió fa” Fa-
cebook közösség Sárvár és kör-
nyéke csoportjának önkéntese a 
legutóbbi faültetésen elmondta: 
A tervek szerint Sárvár lakosság-
számának megfelelő arányban, 
15 ezer fát szeretnének elültetni 
a közeljövőben az önkormány-
zattal, a faültetés és klímavé-
delem témájában avatott szak-
emberekkel együttműködve.  

Bár a sárvári a budapesti után a 
második legnagyobb csoport a 
csaknem ezer egyéni és egyesü-
leti támogatónak köszönhetően, 
újabb csatlakozókat is szívesen 
látnak még. A csoport a sárvári 
önkormányzattal egyeztetve ter-
vezi munkáját, mert a faültetési 

tervek szakszerű és szabályos 
kivitelezésének, a szükséges 
engedélyek beszerzésének, a 
legoptimálisabb eredmények 
elérésének alapja ez a közös 
együttműködés lehet a Sárvárt 
érintő nagyszabású faültetési 
mozgalomban. PM

Sikerült Sárvár legújabb Guin-
ness-rekordja. Egy sörciklit 
hajtottak a városban a fürdőtől 
indulva és oda visszatérve Sár-
vár és a megye képviseletén túl 
országosan ismert személyisé-
gek is, közösen. 

A sörcikli különleges szer-
kezet. A biciklizők a járműre 
szerelt sörpadokon tekerhetik 
egymással szemben a biciklire 
és szekérre egyaránt emlé-
keztető hajtányt, amelyet elől 
egy kormányos irányít. A re-
kordállítási kísérlet indítására 
Kondora István polgármester 
is megérkezett, aki jelenlétével 
támogatta a nagy kihívás elé 
néző biciklizőket, és maga is 
kipróbálta a járművet. Úgy 
nyilatkozott: A városmarketing 
szempontjából is fontosak Sár-
várnak az országos figyelemre 
számot tartó programok. A 

fürdő által szervezett jókedvű 
attrakció is ilyen volt. 

A rekordállításban mások mel-
lett Németh Lajos meteorológus, 
Szebeni István műsorvezető, 

Nagy Anett, a női futsal váloga-
tott tagja, Bojan Lazic, a Sárvár 
FC edzője vett részt, de Dr. Máhr 
Tivadar is ott volt a sörciklizők 

közt. Sárvár alpolgármestere azt 
mondta: Ami Sárvárért történik, 
azt az ügyet mindig szívesen 
támogatják. Szebeni István televí-
ziós riporter, műsorvezető a sör-

ciklizés után elmondta: Nagy volt 
a kihívás, de a számára kedves 
emberekkel, jóbarátokkal öröm 
volt ezt végigcsinálni. Németh 

Lajos meteorológus is részt vett 
a rekordállításban, végig a jár-
művön volt és hajtotta azt. Mint 
nyilatkozta, nem volt könnyű 
a teljesítés az embert próbáló 
melegben. 

– A Guinness-rekordállítási 
kísérlet sikeres volt, sőt még idő-
ben egy kicsit túl is teljesítettük a 
kitűzött célt – nyilatkozta Vojt-
kó Tibor, a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő ügyvezetője, aki 
maga is aktív résztvevője volt a 
Guinness-rekordállításnak. Sár-
várra az országos érdeklődésre is 
számot tartó programok rendre 
felhívják a figyelmet. Ilyenek 
például a Guinness-rekordállítá-
si kísérletek is, amelyekből már 
korábban is voltak látványos ese-
mények a városban. A mostani 
rekordállítás az öt óra tíz perccel 
a sörcikli-hajtásban tette fel a 
rekordok világtérképére Sárvárt.

Pogács Mónika

Ismét felkerült a rekordok világtérképére Sárvár

15 ezer fát ültetnének el Sárváron és térségében

A sárvári fürdőn szervezett Pozitív napon is elültettek egy fát a civil klímavé-
delmi mozgalom sárvári csoportjával – fekete ruhában Mógor Vivien sárvári 
koordinátor, mellette Vojtkó Tibor fürdőigazgató (Fotó: PM)

A sörcikli-hajtás rekordját felállító csapat Kondora István polgármesterrel 
(Fotó: BS)

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

PULTOS
Elvárások: középfokú iskolai végzettség/vendéglátásban való 
jártasság

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

LONDINER
Elvárások: középfokú végzettség, német és/vagy angol nyelvtudás, 
jogosítvány 

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a 
következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu,  vagy jelentkezni lehet 
a 06/95 889-541-es telefonszámon.

Légy tagja az év ötcsillagos szállodájának 
választott sárvári Spirit Hotel Thermal 
Spa*****superior sikeres, dinamikusan 
fejlődő csapatának!
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2. K Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
3. Sze

4. Cs

5. P

6. Szo

7. V
8. H
9. K

10. Sze
11. Cs
12. P
13. Szo

14. V

15. H
16. K
17. Sze

18. Cs
19. P
20. Szo Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
21. V
22. H
23. K
24. Sze
25. Cs
26. P
27. Szo
28. V
29. H
30. K
31. Sze

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

JÚLIUS

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze 
ki a ház elé,

Házhoz menő lomtalanítás július és augusztus 
hónapokban nem kérhető.

5. kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és 
forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött 
szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig 
szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,

2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig 
zacskóban helyezze bele,

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

szeptember 19-én és 26-án, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu
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Tördelés: Gyulavári Csaba
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. szeptember 13. és 28. között Éves szelektív naptár 2019 Sárvár
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A hulladékszállítási díj az edény űrtartalmának megfelelő 
hulladék mennyiség elszállítását fedezi. Az edényeket 
lehajtott fedéllel kell ürítésre átadni. Minden plusz 
hulladékot, ami a tető lecsukását akadályozza a 
kollégák leszednek és az edény ürítését követően 
visszahelyeznek a tartályba.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.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! 

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 14., 21. és 28. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Szeptember 13. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Városfesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Szeptember 13. és 27. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Az ebek éves kötelező védőoltása az alábbi helyeken 
és időpontokban kerül megtartásra:

Sárvár-Hegyközség 09.15.  7:30–9:00 és 16:00-17:00 

Sárvár Cukorgyár     09.17.  7:30–9:00 és 16:00-17:00

Sárvár Gazdaszövetkezet 09.18. 7:30-9:00 és 16:00-18:00
Az oltás és féregtelenítés díja: 3500,-Ft

Új oltási könyv kiadása: 200,-Ft
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 3500,-Ft

Beoltani csak egészséges és micro chippel megjelölt 
állatot lehet. Az új típusú (sorszámos) oltási 

könyvet hozzák magukkal!

Dr. Szerémi Zoltán     20/254-3619

Sárvár Gazdaszövetkezet: 09.19. 7:30-9:00 és 17:00–18:00
Sárvár Cukorgyár: 09.21. 7:30–9:00

Sárvár Hegyközség: 09.21. 16:00–17:00

Az oltás és féregtelenítés díja: 4000 Ft 
Új oltási könyv kiadása: 500 Ft 

Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 4000 Ft

A házhoz menő lomtalanítás 
előzetes egyeztetést követően az alábbi időpontokra kérhető: 

szeptember 30., október 28. és november 25.
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Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

 1. V

2. H Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
3. K

4. Sze

5. Cs

6. P

7. Szo
8. V
9. H

10. K
11. Sze
12. Cs
13. P

14. Szo

15. V
16. H
17. K
18. Sze
19. Cs
20. P

21. Szo
22. V
23. H
24. K
25. Sze
26. Cs
27. P
28. Szo
29. V
30. H

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

SZEPTEMBER

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

A hulladékszállítási díj az edény űrtartalmának megfelelő 
hulladék mennyiség elszállítását fedezi. Az edényeket 
lehajtott fedéllel kell ürítésre átadni. Minden plusz 
hulladékot, ami a tető lecsukását akadályozza a 
kollégák leszednek és az edény ürítését követően 
visszahelyeznek a tartályba.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.
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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.
A Sárvári Shotokan Karate 
Egyesület idén is augusztus 
első hetében tartotta hagyomá-
nyos edzőtáborát.

A tavalyi őrségi helyszín után 
ismét visszatértek a magyar 
tenger partjára, hogy egy jó 
hangulatú mozgással tele hetet 
töltsenek el az idei edzőtábor ke-
retében. A fő edzések a szabad-
ban zajlottak, egy arra megfelelő 

homokos területen, karatés 
kitartással dacolva a hőséggel. A 
tematikát a délben zajló speciális 
képzések színesítették. A terve-
zett programokat maradéktala-
nul sikerült végrehajtani. A tábor 
utolsó edzése hagyományosan a 
vízben zajlott, amelyben kicsik 
és nagyok egyaránt részt vettek. 
A tábor jó példája volt, hogy a 
jó társaság és a csapatszellem a 
kulcsa mindennek. 

5–2-re nyert a fürdőigazgatók 
csapatával kiegészített média-
válogatott Sárvár csapata ellen. 
A strandfoci mérkőzést a sár-
vári fürdőben rendezték meg.

A meccs kezdő rúgását Kon-
dora István polgármester vál-
lalta. A médiaválogatottban 
mások mellett Szebeni István 
riporter, Vojtkó Tibor, a sár-
vári fürdő ügyvezetője, Nagy 
Anett, többszörös magyar fut-
sal válogatott és Bojan Lazic, 

a Sárvár FC edzője kapott 
helyet. Németh Lajos is jelen 
volt az eseményen, a meccsen 
a szövetségi kapitányi szerepet 
vállalta, és vonalon kívülről 
drukkolt csapatának. Bojan La-
zic szintén a médiaválogatottat 
erősítette, de az ellenfél, Sárvár 
csapatát is ő állította össze. Az 
edző hangsúlyozta: Szívesen 
vesznek részt sportolóként 
minden sárvári megmozdu-
lásban, amely a város hírnevét 
öregbíti. 

Sárváron járt 
a médiaválogatott

Edzőtábori beszámoló

 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Ba� hyány u. 34/3. 

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

www.ekszerszalon.com

ARANY
ÉKSZEREK

beszámítással

-20%
kedvezménnyel.

-20% -10% -10%

ÉKSZER-
KÉSZÍTÉS

-10%
a munkadíjból.

Arany és ezüst
ELJEGYZÉSI 
GYŰRŰK

-10%
kedvezménnyel.

Nyári végi AKCIÓK!
2019. szept. 2-től szept. 30-ig

Részletek az üzletben.
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Szemüvegkészítés
Computeres szemvizsgálat

Kontaktlencse illesztés

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

gyorvarioptika@varsat.net

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS AKÁR EGY ÓRÁN BELÜL! 
Az ajánlatunk egy 100 db os kollekcióra szól minőségi szemüvegkeretekre 

és HOYA  tükröződésmentesített szemüveglencsékre! 

Szemüvegk
ere

t+H
OY

A e
gy

fók
us

zú lencse+Látásvizsgálat+Szemüvegtok+Mikroszálas törlőkendő

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

Kedves Vendégeink!
Örömmel értesítjük Önöket,

hogy ÉTTERMÜNK kívül-belül megújul!
Az építési munkálatok miatt 

2019. szeptember 23–október 5-ig

 ZÁRVA TARTUNK 
Október 6–24-ig a 

 BOROZÓ ÉS A KONYHA ÜZEMEL 
napi menü is lesz!!! (az étterem zárva tart)

TELJES NYITÁS:
2019. október 25-én, PÉNTEKEN


