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Jubilált a sárvári méhészközösség

Rekordokat döntöget
a Park Inn Hotel

Jól sikerült az idei nyári szezon
a Park Inn Hotel számára, hónapról hónapra döntötték meg
értékesítési rekordjaikat. Ennek
egyik oka, hogy bevezették a
vendégek számára az all inclusive ellátást. A hotel szobáinak
a felújítása pedig helyi vállalkozók bevonásával zajlik.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester úgy fogalmazott a méhészek jubileumi ünnepségén, hogy Sárvár társadalmi
szövetének fontos szálai a város nagy múltú civil szervezetei

A Sárvár és Vidéke Méhész
Egyesület megalakulásának
95. évfordulója alkalmából
háromnapos megemlékezést
tartott szakmai előadásokkal,
kopjafaavatással, kulturális
műsorokkal, a mézlovagrendek találkozójával.
A programsor nyitóeseménye
a közel száz év eseményeit fel-

dolgozó sárvári méhésztörténeti
kiállítás volt, amelyen részt vett
Magyarország 2019. évi Mézkirálynője, Szemerits Eszter. A
megjelenteket Kondora István
polgármester köszöntötte, aki
reményének adott hangot, hogy
Sárvár egyik legrégebbi és legszorgosabb civil szervezete még
sokáig tevékenykedik a város
lakóinak megelégedésére. A Ná-

dasdy-vár folyosógalériájában
látható tárlatot annak összeállítója, Toldi András sárvári méhész
nyitotta meg, aki elmondta: nem
volt egyszerű a tárlat anyagát
kiválogatni, amelynek legrégebbi
fotója az 1920-as évekből származik. Az első nap zárásaként
kopjafát állítottak Csöngén, a
Tessedik-akác emlékére.
Folytatás a 4. oldalon

A hotelbe érkező vendégek mintegy fele Csehországból érkezik,
ahol Sárvár és a fürdő is nagyon
keresett. A szobaéjszakák negyedét
belföldről érkező turisták veszik
igénybe. A csehek mellett külföldről legnagyobb számban osztrákok,
szlovákok és németek érkeznek a
Park Inn Hotelbe.
A belföldi-külföldi arányt a szezonalitás is befolyásolja, nyáron
és az iskolaszünetekben több a
magyar vendég. – A csehek egész
évben szívesen utaznak hozzánk,
Csehországból a viszonylag magas
életszínvonalnak köszönhetően sok
vendég évente kétszer-háromszor
is eljön hozzánk wellnessezni –
mondta el Tölli Bálint igazgató.
Folytatás a 4. oldalon

SÁRVÁR LENDÜLETBEN
2014-2019

Visszatekintő az elmúlt öt évre
7-14. oldal

Városi megemlékezés az aradi vértanúkról

Szent Mihály-nap a Posta téren

Sárvár Város Önkormányzata és a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját 2019. október 4-én (pénteken) 17:30 órára az aradi
vértanúk évfordulóján tartandó ünnepi megemlékezésre a
Batthyány-emléktáblánál (Batthyány u. 29.). Köszöntőt mond:
Kondora István polgármester. Közreműködnek a Ma’ mint ’Ti
Színjátszó Csoport tagjai. Koszorúzási szándékukat jelezhetik:
95/320-158, info@sarvarvar.hu.

Szent Mihály-napi forgatag lesz szeptember 27-én és 28án a Posta téren. Fellép a Csík zenekar, Charlie, a Children
of Distance, a Zaporozsec és a Crazy Little Queen. Csikós
bemutató, az Eszter-lánc mesezenekar, H. Szabó Andrea
Tündérkert dalolója és Seprűszínház várja a gyermekeket.
Két nap, megannyi élményt ígérő koncert, az ősz ízei és italai
a környék legjobb pincéinek és éttermeinek kínálatában.
Találkozzunk a Posta téren!
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Szépkorú köszöntése

Bogár Rózsát 90. születésnapja alkalmából Kondora
István polgármester, Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester és Dr.
Szabó Gyula önkormányzati
képviselő is köszöntötte. Az
ünnepelt Gyurón született

1929. szeptember 19-én. A
gratulációkat családja körében
fogadta. A születésnapos nyugalmazott tanárnő köszöntésén
részt vett dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző is, aki külön
üdvözölte egykori tanárát.

Az anyatejes napot ünnepelték

HÍRLAP

60 éve házasok

Rozits Katalin és Gera János
1959. augusztus 22-én kötött házasságot a Sárvári Hivatalban, az
egyházi esküvőjük a szombathelyi
Árpád-házi Szent Erzsébet ferences templomban volt. A sárvári
házaspárt Kondora István polgármester is köszöntötte 60. házassági
évfordulójuk alkalmából, és átadta

www.sarvarvaros.hu

az ünneplő párnak Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntő oklevelét.
„Az Önök immár hatvan éve megbonthatatlan szövetsége és egymás
melletti példa értékű kitartása joggal vívja ki nemcsak családtagjaik
és ismerőseik, hanem mindannyiunk nagyrabecsülését.” – olvasható
a miniszterelnök levelében.

Hirdetmény

A Védőnői Szolgálat szervezésében idén is köszöntötték az
édesanyákat és gyermekeiket
az Anyatejes Világnap alkalmából Sárváron.
A rendezvény célja, hogy az
Egészségügyi Világszervezet
és az UNICEF kezdeményezéséhez csatlakozva felhívják a
figyelmet az anyatejes táplálás
fontosságára, a szoptatás pozitív hatásaira.
Kondora István rámutatott,
mindig öröm, ha gyermekzsivajtól hangos a Városháza

nagyterme. A polgármester
Dr. Szabó Gyulával, a Humán
erőforrás Bizottság elnökével
együtt egy-egy szál virággal
köszöntötte az édesanyákat. Dr.
Horváth Magdolna gyermekorvos az ünnepségen kiemelte,
az anyatejnél jobb táplálék nem
létezik a csecsemők számára,
ugyanakkor a szoptatás az anya
szervezetére is jó hatással van.
A rendezvényen műsort
adott a Csicsergő Óvoda csoportja, Ringató foglalkozással
zárult a délelőtt.
sii

Elmarad a háziorvosi rendelés!

Továbbképzés miatt október 9-én, szerdán a háziorvosi
rendelések elmaradnak.
Sürgős, illetve a következő háziorvosi rendelésig nem
halasztható esetben orvosi ügyelet áll a betegek rendelkezésére szerda reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig a Sárvár,
Széchenyi u. 7. sz. alatti rendelőben, tel.: 95/323-323.

Sárvár Város Polgármestere, Alpolgármestere, illetve az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai lakossági fórumokat 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 helyszíneken kerülnek megrendezésre.
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)
Időpontváltozás:
2019. október 7. (hétfő) 17.30 óra Sárvár, Alkotmány u. 22-24.
(Nádasdy Iskola)
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

Felhívás

AZ 5. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
2019. szeptember 1. napjától az 5. számú felnőtt háziorvosi
körzet betegeinek (9600 Sárvár, Kinizsi Pál u. 13.) ellátása az
alábbiak szerint változott.
Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos: Gergelyné
dr. Bokor Ildikó háziorvostan szakorvos
Telefon: Rendelési időben: 95/778-510
Rendelkezésre állási időben: 06 30 1561 129
Rendelési idő:						
Hétfő: 9.00–12.00 • Kedd:13.00–15.00 • Szerda: 9.00–12.00
Csütörtök: 9.00–11.00 (CSAK ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN!)
Péntek: 9.00–12.00

facebook.com/sarvari.televizio
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Nyílt napok a Sárvár Arénában
A sárvári multifunkcionális
sportcsarnok beruházása a
végéhez közeledik, ezért az önkormányzat szeptembertől nyílt
napokat tart a létesítményben.
A nettó 3,4 milliárd forintból
megépülő impozáns épületet
szeptember 14-én tekinthették
meg először a sárváriak.

Kondora István elmondta,
azért hirdették meg a nyílt napokat, hogy kielégítsék a sárváriak
kíváncsiságát. Nagyon sokan
jelezték, hogy szívesen betekintenének az építés folyamatába.
– Nagyon régóta kommunikáljuk, hogy mi épül itt, és
milyen funkciókat fog ellátni.

modernebb 3D-s technikával
felszerelt mozitermet, bepillanthattak egy-egy edzőterembe,
majd szemügyre vehették az
épület legfontosabb részét, a
csarnokot, amely alkalmas lesz
minősített kézi- és kosárlabda-mérkőzések megtartására,
lehetőséget ad a futsal sárvári
meghonosítására, egyéb kulturális és sportrendezvények
lebonyolítására. A félórás túra
a galériában zárult.
Kondora István a látogatóknak elmondta, a kivitelezés a
finisébe ért, 100 napon belül

megtörténik – tájékoztatott a
polgármester.
Dr. Máhr Tivadar hozzátette, a
mozi már decemberben elindul,
majd az épület egy országos
kézilabdagálának ad helyet.
A komplexum egésze a tervek
szerint jövő januárban nyitja
meg kapuit.
Kondora István a nyílt napon
bejelentette, kiválasztották a
létesítmény új nevét.
– Próbálkoztunk több névvel
is, de végül a Sárvár Arénára
esett a választásunk. Ezzel azt
kívánjuk kifejezni, hogy ez va-

Az új sportcsarnok körüli terület rendezése is elkezdődött (Fotó: BS)

A csarnoktúrákon Kondora István polgármester és Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester
vezetésével ismerkedhettek meg
az épülettel az érdeklődők, félóránként 30 fős csoportokban. A
bejáráson részt vehetett bárki,
aki állandó sárvári lakcímmel
rendelkezik, illetve előzetesen
regisztrált a programra.

Most azonban élőben is megtekintheti mindenki. Amikor a saját szemükkel látják, a kezükkel
megérintik, akkor tudják átélni
annak a nagyszerűségét, ami itt
történik – fejezte ki örömét a
polgármester.
A csarnokbejárás során az
érdeklődők megtekinthették
az épület fogadóterét, a leg-

Fogadóóra

Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. október 8-án
(kedden) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I.
emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

Az új 3D-s mozi hatalmas vetítővásznának már kész a kerete (Fotó: BS)

birtokukba vehetik a sárváriak
a létesítményt.
– A hónap végére a ZÁÉV Zrt.
műszakilag átadja az épületet,
utána elindulnak a hatósági
szemlék. Huszonkilenc szakhatóságnak kell az engedélye
a használatbavételhez, amely
várhatóan november végén

lóban a mi sportcsarnokunk,
a sárváriak arénája lesz – zárta
gondolatait a városvezető.
A nagy érdeklődésre való
tekintettel a csarnoktúrák a
következő hetekben is folytatódnak, jelentkezni a tourinform
irodában lehet a szabad helyek
függvényében.
sii

Jelentősen nőtt a sárvári szálláshelyek vendégforgalma

27 ezerrel nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák száma Sárváron 2019. január 1-je és
július 31-e között az előző év
azonos időszakához képest.
A számottevő növekedésről
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist
& TDM Nonprofit Kft. igazgatója számolt be.
– Megérkeztek a júliusi adatok, és örömmel tudok beszámolni arról, hogy az év első
hét hónapjában 27 ezres vendégéjszaka szám növekedés

volt tapasztalható Sárváron.
Ez főként annak fényében kitűnő eredmény, hogy a többi
desztinációban, fürdővárosban
stagnálás, illetve visszaesés volt
megfigyelhető – hangsúlyozta
Haller Ferenc.
A szakember hozzátette, nagy
szálláshelybővítés az utóbbi
években nem történt Sárváron,
a jelentős növekedés inkább
annak köszönhető, hogy a város
meg tudott újulni.
– A növekedés forrása az
önkormányzat, a helyi szolgáltatók, a turisztikai szereplők, a

civil szféra együttműködésében
keresendő. Egy olyan desztinációt sikerült létrehozni és
folyamatosan fejleszteni, amely a
vendégeket arra motiválja, hogy
visszatérjenek, illetve minél több
időt töltsenek Sárváron.
Haller Ferenc arról is hírt
adott, hogy a TDM weboldala
hamarosan megújul. – A honlapunk már több mint hétéves,

ezért úgy gondoltuk, mindenképp szükséges a megújulás.
Szeretnénk egy gyorsabb, aktuálisabb, reszponzív weboldalt,
amely a különböző okostelefonokon, tableteken is betölthető – fogalmazott az igazgató,
kiemelve, hogy a weboldal a
megújulás után is a www.sarvar.
hu címen lesz elérhető.
sii
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Jubilált a sárvári méhészközösség

Háromnapos rendezvénnyel ünnepelte 95 éves fennállását a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület
Folytatás az 1. oldalról
A jubileumi ünnepre a városba
érkezett a Kárpát-medence számos mézlovagja, akik részt vettek
a Szent László nagytemplomban
tartott méhészmisén. A sárvári
méhészek új zászlaját Bokor
Zoltán plébánoshelyettes áldotta
meg a zselici, a söjtöri, a dél-balatoni, a jászsági, az udvarhelyszéki
és a gyergyószéki lovagrendek
által hozott mézekkel együtt.
Ezt követően a mézlovagrendek tagjai dobos felvezetéssel átvonultak az Arborétumba. Ahol
a nemrég létrehozott méhészeti
kiállítóhelyen, a Mézesház mellett felállították az Emlékezés
fáját, amelyre felkerültek az
eddig elhunyt méhésztársaik
nevei. Dr. Borovics Attila, az
Erdészeti Tudományos Intézet
igazgatója úgy fogalmazott, hogy
az Arborétumban évente elültetik a Születés fáját, így helye van
az elmúlásra való emlékezésnek
is. A város méhészeivel szoros

és hasznos együttműködést sikerült kialakítani – tette hozzá.
A várudvaron sorra került
ünnepélyes megnyitón Dr. Máhr

sület (OMME) elnökségi tagja
köszöntőjében arról szólt, hogy a
sárvári és a hozzá hasonlóan erős
vidéki méhészközösségek adják

Mézlovagrendek felvonulása dobos felvezetéssel

Tivadar alpolgármester úgy
fogalmazott, hogy Sárvár társadalmi szövetének fontos szálai a
város nagy múltú civil szervezetei. Dr. Mészáros László, az Országos Magyar Méhészeti Egye-

a magyar méhészet gerincét és
jövőjét. Az ünnepségen a mézkirálynő első udvarhölgye, Páprádi
Anna Bíborka működött közre.
A Sárvár és Vidéke Méhész
Egyesület megalakulásának 95.

évfordulója alkalmából tartott
ünnepségen számos elismerést
adtak át. Az OMME-től Bronzoklevelet kapott Bognár Lajos,
dr. Lendvai Róbert, Fiegler
Zsolt, Kelemen Balázs, Nagy
Gábor, Pados Gábor és Szabó
Ervin. Ezüstoklevelet vehetett
át Balogh Ferenc, Gaál János,
Gombkötő István, Németh Béla
(Bejcgyertyános), Németh Tihamér, valamint Wágner István.
Az Aranyoklevelet kapta meg
Dolgos Anikó, Gruber László,
Lőrincz Sándor, Őri József,
Szigeti Viktor, Velladics Attila
és Velladics József. A Sárvár és
Vidéke Méhész Egyesület 2019ben alapított „Sárvár és Vidékének Méhészeiért” Közösségi
Díjban részesült Németh Béla,
Horváth Antal, Balatoni László,
valamint Benedikti Árpád.
A sárvári méhészjubileum
kulturális és sportprogramokkal,
szakmai előadásokkal, valamint
bállal zárult.

Rekordokat döntöget a Park Inn Hotel Sárvár
A turisták mellett Sárvár lakói, vállalkozásai is használják a szálloda nyújtotta lehetőségeket
– A szálloda már túl van az
egymilliomodik vendégéjszakán is. Nincs okunk a panaszra, idén rendkívüli mértékben
megnövekedett a szállodánk
iránti kereslet. 13 év értékesítési
és üzemeltetési munkája érik
be ebben az évben, hónapról
hónapra döntjük meg a bevételi
rekordjainkat. Az eredményeket
a tavalyi ősszel bevezetett all
inclusive szolgáltatás sikere is
segíti – beszélt az idei főszezonról a hotel vezetője.
A turisták mellett Sárvár lakói, vállalkozásai is használják a
szálloda nyújtotta lehetőségeket.
A Park Inn a város része lett.
– A város lakói, vállalkozásai
ismerik, szeretik és használják a
szállodánk nyújtotta lehetőségeket. Szállodánk kedvelt esküvői
helyszín, minden évben több
helyi, illetve Sárvár környékén
lakó pár dönt amellett, hogy
nálunk szervezik meg életük
nagy napját. A Városi Bálnak

több éve adunk helyszínt, idén
nálunk került megrendezésre a
Katolikus Bál is. A Dumaszínház
szervezői is évente több alka-

A város eredményes idegenforgalmi adataihoz jelentősen
hozzájárul, hogy a turisztikai
szereplők közösen hoznak dön-

A szálloda már túl van az egymilliomodik vendégéjszakán is – mondta el
Tölli Bálint, a Park Inn Hotel igazgatója

lommal választanak bennünket
az előadásaik helyszínének.
Karácsony előtt több helyi vállalkozás, szervezet tartja nálunk
évzáró rendezvényét – foglalta
össze Tölli Bálint.

téseket a fejlesztési irányokról.
– Az elmúlt években a programkínálat rendkívüli mértékben
gazdagodott, a tavasztól őszig
tartó időszakban Sárvár felveszi
a versenyt nagyobb, turisztikai

lag erősebb desztinációkkal is e
tekintetben. A programok széles
választéka természetesen segíti
a szállodai szolgáltatások értékesítését is, hiszen sokan azt is
figyelembe veszik a döntés során,
hova foglaljanak, hogy adott városban adott időben a szállodán
kívül milyen lehetőségek vannak.
És pontosan emiatt nagyon fontos a szálloda színvonalán túl az
adott város épített környezete
is, hiszen ezek oda-vissza ható
tényezők, egyik erősíti a másikat.
Nem akarjuk bezárni a szállodába a vendégeket, az az ideális, ha
a szálloda szolgáltatásain túl a
város is számos lehetőséget nyújt
az ide érkezőknek – számolt be a
Park Inn igazgatója.
A történelmi belváros, valamint
a színvonalas szolgáltatások-programok és a turisztikai szereplők
folyamatos fejlesztései révén Sárvár a jövőben is kiemelt célpontja
lehet a hazai és a nemzetközi
idegenforgalom kínálatának.

facebook.com/sarvari.televizio
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Minden egyes utcát, teret, házat jól ismerek a körzetemben
A Dévai Bíró Mátyás, az Újsziget, a Bartók Béla utcák
környéke Sárvár egyik legszebb
kertvárosias része, több utca
megújult az elmúlt években, és a
közelmúltban elkészült a Dévai
és az Újsziget utcák közötti
fitnesspark is. Vinter István második ciklusát töltötte el a 6-os
számú választókörzetben, előtte
Rábasömjén önkormányzati
képviselője volt.
– Ha így visszatekintek, akkor a ciklus elejét rögtön azzal
kezdtem, hogy egy ígéretemet
megvalósítottam. A Bartók
Béla utcában az előző ciklusban
elkezdtük a felújítást járda- és
folyókák építésével. Most teljesen megújult az útburkolat, és
mindkét oldalon kiépítettük a
csapadékvíz-elvezetést – mondta
Vinter István.
Az elmúlt években a körzet
többi utcájában is folytatódott
az út-, járda- és csapadékcsatorna-építési program. Elkezdődött
a Medgyessy utca teljes felújítása,

az utca elején és végén azonban
van még feladat.
Az Újsziget utca nagy özönvízszerű esők esetén gyakran
teljesen elázik. – Próbáltuk ezt
a problémát többféleképpen ke-

Vinter István az új fitnessparkban, a háttérben a közelmúltban leaszfaltozott
Dévai utcai garázsbejárók

zelni, egy csapadékvíz-átemelőt
építettünk be a rendszerbe. Ez
működött is, de a legutóbbi nagy
esőnél ismét elborította a víz
az utcát. Valószínűleg a levelek
eltömítették a lefolyókat, így a

CSOPORT

Praktikus tippek és érdekes előadások felnőtteknek. Kreatív foglalkozások gyerekeknek. Tartson velünk, hangolódjunk együtt az őszre és
találkozzunk áruházunkban!

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár-rábasömjéni üzemébe
hosszútávra, hétfőtől péntekig, egy- vagy
két műszakos munkarendbe munkatársakat keres:

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
munkakörbe.
Egy műszakos munkarendben: 3:40-12:00 óráig
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása.
Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft

11:00-11:30 Holker szegő felrakás bemutatása
(Green Cottage DIY)
14:00-16:00 Ismétlések

munkakörbe.
Két műszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óráig
Kezdő bér: bruttó 400 ezer Ft + pótlékok

Időpont és helyszín:
2019. október 12. szombat
10:00 és 16:00 óra között
Szombathely

HŰtőraktáros

munkakörbe.
Egy vagy két műszakos munkarendben.
Kezdő bér: bruttó 250 ezer Ft-tól

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt áruházunkban.
Az aktuális programokat
keresse weboldalunkon:
https://www.praktiker.hu/
roadshow-tajekoztatas
332682

06 70/938-8711

E-mail: hr@taravis.hu

A Műhelytitkok házigazdája: McMenemy Márk
Műsorvezető: Tóth Roland „Mr. Praktikus”
Vendégelőadó: Green Cottage DIY,
Varga Judit „Juditu”
Áruházi programok:
10:00-10:30 Dizájner puff készítése 5 hozzávalóból
(McMenemy Márk/Juditu)

Üzemi karBantartó (villanyszerelő)

@amicsirkenk.gallus

legelhanyagoltabb része volt
ennek a területnek. A Dévai és a
Fekete-híd utcákban sikerült új
közvilágítási lámpákat elhelyezni. Elkészült a Dévai és Újsziget
utcák közötti fitnesspark, és meg-

kezdődött a garázssorok előtti
terület igényes, a lakóövezethez
méltó felújítása.
Vinter István a tervek között
említette az út- és járdaépítés
folytatását, a Dévai utcában lévő
sorházak bejáratainak aszfaltozását, egy új játszótér létrehozását
a fittnesspark közelében. – A következő ciklus egyik nagy feladata
lesz még a Temető utca felújítása,
parkolók építése ezen a területen.
Továbbá a Fekete-híd utcai mély
árkok végleges rendezése is hátravan – húzta alá a képviselő.
Vinter István hozzátette, hogy
mindazokat, akiket érdekel a
Temető utcában a forgalomlassítás érdekében kihelyezendő
fekvőrendőrök kérdése, azokat
várja az október 1-jei lakossági
fórumára a Thermál Panzióba. – Minden egyes utcát, teret,
házat jól ismerek a körzetemben,
számomra minden lakossági kérés egyaránt fontos, hiszen ezek
megoldásával élhetünk komfortosabban és jobban itt Sárváron
– zárta gondolatait a képviselő.

Amit kínálunk:

Saját állományú mu
nkaviszony magyar tula
jdonú családi
vállalkozásban, hűség
bónusz,
béren kívüli juttatások
,
100%-ban térített Vol
án busz
vagy vonatbérlet,
ingyenes céges buszjár
atok.

Telefon:

jövőben jobban figyelünk a tisztításra – hangsúlyozta a képviselő.
Vinter István azt mondta, hogy
mikor a körzet önkormányzati
képviselője lett, a Dévai Bíró
Mátyás utca környéke az egyik
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A reformátusok is büszke polgárai Sárvárnak
Két évtizede lát el Sárváron lelkészi szolgálatot a város református gyülekezetének az élén
Szentgyörgyi László. Mielőtt
ide érkezett, majd harminc
évig nem volt helyben lakó
református lelkésze Sárvárnak.
– Ez nagyon negatív módon
meghatározza egy gyülekezet
életét, hisz nincs lehetőség napi
tevékenységre, kapcsolatra. Így
bizonyos értelemben egyszerű
helyzetben voltam, mert bárki
jön, aki helyben van, az biztos
jobb a senkinél – idézte fel
Sárvárra kerülését Szentgyörgyi László. Hozzátéve, hogy az
elmúlt húsz év magával hozta
az országon belüli mozgásokat,
aminek révén viszonylag sok
református vallású költözött
Kelet-Magyarországról, vagy
Erdélyből és Kárpátaljáról a vasi
kisvárosba. Ezzel a közösség is
megnövekedett, és most már
egy egészen másfajta gyülekezet működik a Sárváron élő
három-négyszáz református

révén. – Hálát adhatunk azért
az aktivitásért, amit a közösség
mutat – jegyezte meg a lelkész.
A virágzó gyülekezetnek bővülhetett a temploma is, hisz
az elmúlt évben adták át a sár-

túlnyomó többségét az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
biztosította központi forrásból,
ám a gyülekezet közadakozása
szintén hozzájárult a befejezéshez. Az új templomszárny föld-

A gyülekezeti központ bővítéséért tartott hálaadó istentiszteleten Balog Zoltán
és Szentgyörgyi László református lelkészek

vári református templom és
gyülekezeti központ új épületszárnyát a Várkerületen.
A kivitelezés közel negyvenmillió forintba került, ennek

szintjén egy gyülekezeti terem
és kiszolgáló helyiségek kerültek
kialakításra. Az emeleti részen
a lelkészlakás bővült, az épület
mellett pedig tíz új parkolóhelyet

alakítottak ki. – Az egyházközség bővülése is indokolta lassan
a templom bővítését, ami már
az eredeti tervekben szerepelt,
csak nem volt forrás a megvalósítására – szólt a beruházásról
Szentgyörgyi László. Kiemelve,
hogy sikerült élettel megtölteni
az épületet, hisz szinte minden
napra jut valamilyen alkalom.
– Egy város vezetésének és
a keresztény közösségeknek
más-más a tevékenysége. Azonban az egymásra utaltság miatt
szoros kapcsolatban kell, hogy
legyenek. Sárváron ez tökéletesen működik. A gályarabokról
való közös megemlékezéstől, a
reformáció ünnepén át a bálokig, amelyeken részt veszünk,
ugyanis a reformátusság is büszke polgára Sárvárnak. Bízom
abban, hogy a település fejlődési
iránya tovább tart, mert akkor
lehet erős a város, ha annak a kis
közösségei is fejlődnek. Ehhez a
különböző felekezetek pedig biztosítani tudják a lelki hátteret –
szólt Sárvár református lelkésze.

facebook.com/sarvari.televizio
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2014-2019
Tisztelt Sárváriak!
Szeretnék átnyújtani Önöknek
egy kis fényképalbumot az elmúlt
évek fejlesztéseiről, amelynek következtében Sárvár igazi ötcsillagos várossá vált. Jó érzéssel
tölt el, hogy együttműködésünk
eredményeként nemcsak szép és
biztonságos települést mondhatunk

magunkénak, hanem a megvalósult
fejlesztések révén mindannyian
élvezhetjük e beruházások gyümölcsét. Elégedett vagyok az eddig elért
eredményekkel, de nem szabad
megállni, hanem újult erővel fogalmazzuk meg álmainkat, melyeket a
jövőben fogunk valóra váltani.
Sárvár, 2019. szeptember 27.
Köszönettel:
Kondora István
polgármester

www.sarvarvaros.hu • facebook.com/sarvarlenduletben
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Erős gazdaság, fejlődő Sárvár
Sárvár gazdasága két pilléren áll,
az erős ipar mellett gyors ütemben
fejlődik az idegenforgalom is. A város
iparűzési adóbevétele dinamikus fejlődést mutat, folyamatosan fejlesztik
üzemcsarnokaikat, technológiájukat
az itt lévő cégek, így például a Lenovo,
az Edilkamin, a Taravis is. Az egyéni
vállalkozások száma az elmúlt évek
alatt több mint 10%-kal növekedett, a
gazdasági társaságok száma pedig

28%-kal nőtt. A munkanélküliség tartósan 2% alatt van a városban.
Sárvár továbbra is a leglátogatottabb TOP 10-es települési listán
szerepel a vendégéjszakák számát
tekintve, a szállóvendégek nemcsak
hosszabb ideig tartózkodnak városunkban, de egyre többet is költenek. A vendégéjszakák száma évente mintegy 560 ezer. A kereskedelmi

szálláshelyek vendéglátásból származó bruttó árbevétele 2018-ban
meghaladta a 2,4 milliárd forintot.
A város idegenforgalmi adóbevétele
évi szinten 230 millió forint.
A Sárvárfürdőt évente mintegy
770 ezer vendég keresi fel.
A helyi gazdaságból származó
bevételek teszik lehetővé Sárvár dinamikus fejlődését, az önkormányzati beruházások megvalósítását.

Sárvár turizmusának irányítói: Holpert Krisztina, Haller
Ferenc és Németh Fanni Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel

A Lenovo több mint félmilliárd forintos új beruházását
Varga Mihály pénzügyminiszter avatta fel

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének
Nyugat-magyarországi Régiója idei tavaszi ülését
a Park Inn Hotelben tartotta

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara második szolgáltató
központját Sárváron avatták fel

www.sarvarvaros.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Folytatódtak az út-,
parkoló-, járda- és csatornaépítések

Az elmúlt öt évben is folytatódott
Sárvár infrastruktúrájának fejlesztése.
A város fejlődésével párhuzamosan megnövekedett a gépjárművek
száma is, jelenleg 7500 járművel
rendelkeznek a sárváriak. Ez magával hozta a parkolók fejlesztésének
igényét, az elmúlt években 400
parkoló létesült a városban.
Mintegy 8 kilométernyi kerékpárút
épült pályázati támogatások fel-

használásával, így Rábasömjénben,
a Szombathelyi utcában, a fürdő és
a Hegyközség, valamint Sárvár és
Gérce között. Sárvár bekapcsolódott
a Vas megyei termál kerékpárút-hálózatba.
Megújult a vasútállomás környéke,
elkészült a Hild park.
Számos utca kapott új aszfaltburkolatot, így például az Akácfa,
a Mikes, a Tomori, a Kinizsi, a Jókai,

Elkészült az Alkotmány úti garázssor udvarának, valamint
a környező útnak és járdáknak az új burkolata
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Közel 10
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a Bartók és a Katalin utcák is. A
Magyari, a Tinódi, a Vörösmarty, a
Kisfaludy, a Balassi, az Újsziget és a
Medgyessy utcákban is épült csapadékcsatorna. Folytatódott a szenny
vízcsatorna építése, így például
az Ostffyasszonyfai, a Sótonyi, az
Újhegy, a Pohárszárogató utcákban.
20 kilométernyi járda kapott új
felületet ebben az önkormányzati
ciklusban.

Hordógurítással avatták fel a Jókai és
az Akácfa utcák új burkolatát

A Katalin ut
aszfaltburko ca is új
latot kapott

lt
gi vágya teljesü
A sömjéniek ré
ár közötti
rv
Sá
és
n
jé
m
a Rábasö
építésével
kerékpárút meg
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Örömmel vették birtok
ba
megújult tornacsarno a Nádasdy iskola
kát a gyerekek
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t új rendelője
Dr. Borzon Judi szám alatt
/a
a Várkerület 17

Korszerűsítetté
k
hamarosan a a bölcsődét,
bővítése
következik

Sárvár egy gondoskodó város
A sárvári önkormányzati fejl e s z t é s e k mi n d e n ko r o s z t á l y t
érintenek. A bölcsőde energetikai
korszerűsítése, a város óvodáinak
felújítása, az iskolák modernizálása a gyermekek mindennapjait teszi komfortosabbá. A városi iskolák

sportcsarnokainak felújítása, a katolikus iskola új sportcsarnokának
megépítése, az óvodák műfüves
pályáinak elkészítése mind-mind
hozzájárul ahhoz, hogy a fiatal
generációk megkedveljék a sportot, egészségesebben nőjenek fel.

A közelmúltban került átadásra
három új orvosi rendelő, épül az
új orvosi ügyelet, amely a város
minden polgárát szolgálja. A gondozási központ új épülete pedig
az idősek mindennapjait teszi
könnyebbé.

Új tornacsarnokkal és tantermekkel bővült a katolikus
iskola kormányzati és egyházmegyei finanszírozásból

Mindkét óvodában elkészült az ovi–foci műfüves pálya

Befejeződött a Gárdonyi iskola energetikai korszerűsítése

A gondozási központ nemcsak megújult,
de bővült is pályázati támogatással

www.sarvarvaros.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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ak
l és a sárváriakn
Végre Sárvárró rvár Rádió
szól a Sá

Sárváron legyen a sport,
a kultúra, a művészet mindenkié!

Az elmúlt években jelentősen
bővültek Sárváron a sportolási
és szórakozási lehetőségek. Hamarosan átadásra kerül az új
multifunkcionális sportcsarnok a
mozival együtt. A „Mozdulj Sárvár!”

programsorozat keretében számos
sportverseny közül választhatnak
a sárváriak. Szurkolhatunk az NB
III-as labdarúgóknak, az NB II-es
kézilabdázóknak és az NB I-es tekéseknek. Megújult a huszárkiállítás,

Sárvár egyik legnépszerűbb sportrendezvénye
a Fut a Sárvár, gurul a Sárvár

mintegy
a a kormány
A Sárvár Arén tos támogatásával
2 milliárd forinült meg
ép

és elkészült a helytörténeti tárlat
is a várban, az év minden hónapjában változatos programokat
kínál a kulturális központ. Birtokba
vehették a művészetek kedvelői a
ZeneHázát.

A Nádasdy Ferenc Múzeum huszárkiállítása 2015-ben
teljesen megújult – Ágh Péter országgyűlési képviselő,
Takács Zoltán Bálint igazgató és Kondora István
polgármester avatta fel

A pályázati
tám
különleges googatásból épült ZeneH
ázát
ngütésekkel
avatták fel

facebook.com/sarvarlenduletben
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Gulyás Ger
a díszterem gely miniszter
ben egy fóru
mon

Hatékony együttműködés a kormánnyal!
A sárvári önkormányzat az elmúlt években mintegy 11 milliárd
forintnyi támogatásban részesült.
9 milliárd forintot költhettek a fejlesztésekre, az adósságkonszoli-

dációra pedig 1 milliárd 700 millió
forint állami támogatáshoz jutottak.
Orbán Viktor miniszterelnök kormányával, a térség országgyűlési
képviselőjével nagyon hatékony

Kövér László házelnökk
el az 50 éves Sárvár vár
os
jubileumi közgyűlésén

az együttműködés. Prof. Dr. Kásler
Miklós, Gulyás Gergely, Varga Mihály miniszterek és Kövér László
házelnök is támogatásáról biztosította Sárvárt.

n
Lenovo gyárba
miniszterrel a
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Lélekben és anyagi javakban is
gyarapodó sárvári egyházak!

Wimmer R
oland váro
si plébá
Dr. S
a felújított zékely János püsp nos és
ök
Szent Lász
ló
megáldásá nagytemplom
n

n hazatért
fordulójá entum
v
é
s
e
v
é
Új Testam
áció 500
A reform Sylvester János ároly miniszteri
a
K
rr
r
á
e
h
rv
c
s
Sá
Dr. Hafen
sára
fordítása biztos közbenjárá

www.sarvarvaros.hu

Hálaadó
lelkéssz istentisztelet B
el
a
terem é a református g log Zoltán
s lelkész
y
lakás bő ülekezeti
vítéséért

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

HÍRLAP

13
2014-2019

FEJLESZTÉSEK, AMELYEKTŐL
AZ ÉLET KOMFORTOSABB
LETT SÁRVÁRON…
Az elmúlt években megújultak a város óvodái,
iskolái, bölcsődéje, gondozási központja, a sárvári
fürdő. Utak, kerékpárutak, szennyvíz – és csapa-

dékcsatornák épültek. Elkészült a ZeneHáza, az
új sportcsarnok, a Hild park, és számos az életet
komfortosabbá tevő beruházás.

A térképen számokkal jelöltük egy-egy fejlesztés helyét:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sárvárfürdő .................................. 3 milliárd
Kalandpark ..................................... 96 millió
Nádasdy iskola ........................ 440 millió
Gárdonyi iskola ........................ 289 millió
Barabás iskola ........................... 412 millió
Csicsergő óvoda ...................... 107 millió
Gimnázium biolabor ............ 310 millió
Vármelléki Óvoda .................... 196 millió
Cseperedő bölcsőde ........... 205 millió
Gondozási központ ............... 299 millió
Huszárkiállítás .............................. 39 millió
ZeneHáza ...................................... 385 millió
Távhő - rendszer ...................... 199 millió

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Köztemető .................................. 500 millió
SFC műfüves pályája ............ 147 millió
Sportcsarnok .......................... 3,4 milliárd
Körforgalom ................................ 214 millió
Hild park ......................................... 286 millió
Várhíd ................................................ 30 millió
Posta tér ....................................... 400 millió
Kerékpárutak ................................ 1 milliárd
Utak, járdák, parkolók ..... 2,5 milliárd
Szennyvízcsatorna ............. 1,4 milliárd
Csapadékvíz- elvezetés ..... 628 millió
Hulladékgyűjtő edényzet . 207 millió

facebook.com/sarvarlenduletben
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Takács Zoltán Bálint igazgató, Nádasdy Kulturális Központ
Az elmúlt évek
fejlesztéseinek
köszönhetően
Sárváron egy
olyan kulturális
közeg alakult ki,
amely megerősíti a város helyét az ország
kulturális térképén, és ebből következően az idegenforgalmi
térképén is. A kulturális központ
feladata, hogy egy folyamatos,
magas színvonalú, a legszélesebb
rétegeket kielégítő programkínálatot nyújtson, illetve neveljen ki
a városnak egy olyan fiatal generációt, amely Sárvárnak biztos
alapot nyújt a fejlődéshez és a
megmaradáshoz.
Szélesi Attila igazgató, Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola
Sárvár az elmúlt 50 évben,
és főként a rendszerváltozás
után, hatalmas
fejlődésen ment
keresztül a várost
irányító vezetőknek és az itt élő
emberek munkájának köszönhetően. Egy gyönyörű, élhető, nyugodt
kisváros lett, amely nagy gondot
fordít nemcsak az építkezéseire, de
az oktatására, a civil szervezetek segítésére, a művészeti életére is. Az
iskolánknak egy célja lehet, hogy a
művészettanár kollégák munkájára
alapozva, az elmúlt tíz évben elért
eredményeinket megőrizzük és
tovább vigyük a hozzánk járó gyermekek és szülők megelégedésére.
Szentgyörgyi László református
lelkész
Sárvár mára
egy valóban
euró pai színvonalú fürdővárossá lett.
A hú s z év ve l
ezelőtti városra visszagondolva, finoman
fogalmazva is, ég és föld a különbség. Bárhol is vagyunk, jó hazatérni ide, és büszkén érkezünk
meg, hogy itthon vagyunk.
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Mi így szeretjük Sárvárt!
Haller Ferenc ügyvezető igazgató,
Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.
Úgy gondolom, hogy
Sárvár nagy
előnye turisztikai és egyéb
más szempontból is más
városokkal
szemben az,
amit itteni munkám megkezdésekor hamar észrevettem, hogy az
önkormányzat, a helyi szereplők,
szolgáltatók, civilek és a város lakói
közötti együttműködés szoros és arra
irányul, hogy magát a várost jobbá,
szebbé tegye. Ha pedig szigorúan
csak a turisztikai szempontokat és
számokat nézzük, elmondható az
évek óta tartó folyamatos növekedés
a vendégéjszaka, az itt tartózkodás,
a költés, a turisztikai szereplők és az
önkormányzat fejlesztéseinek tekintetében is. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a vendégéjszakák szempontjából
évek óta a TOP 10-ben elfoglalt előkelő
helyezés.
Wimmer Roland városi plébános
Kondora István
polgármester úr
többször elmondja, hogy ötcsillagos várost építünk,
én ezt nagyon jó
hasonlatnak tartom. Fontos, hogy
a külsőségekben
is egy szép, élhető városban lakhassunk. Az emberek ezt saját maguk
is a mindennapi életükben örömként
tudják megélni, de ennél sokkal
fontosabb, hogy az emberi szívek
és lelkek legyenek ötcsillagosak. Mi
magunk, akik itt élünk, sokszor kritikus szemmel szemléljük környezetünket, ahelyett, hogy hálát adnánk
azért, hogy egy ilyen „kis földi paradicsomban”, ilyen kis élhető határ
menti, teljes nyugati színvonalon
működő város lehet az otthonunk.

Tölli Bálint igazgató, Park Inn Hotel
Sárvár
A város vezetésével közösen alakítjuk ki a turisztikai célokat és fejlesztéseket. A gyógyfürdő a főattrakció,
de a vendégek már nem csak azért
jönnek Sárvárra, hogy a vízben üljenek. Előre kiválasztják, hogy hova

Wawrzsák Zsolt elnök, Sárvári Kerékpár Egylet
Egyesületünk
jelmondata szerint: Az élet olyan,
mint a kerékpározás. Ha meg
akarod tartani
az egyensúlyt,
mozgásban kell
maradnod. Városunkban ez az állandó mozgás
jellemezte az elmúlt évek kerékpáros infrastruktúra fejlesztéseit
is. Megépült 8 km hosszú bringaút.
A Sárváron kialakított kerékpáros nyomok és kerékpársávok a
biciklivel közlekedők biztonságát
növelik, a jól kiépített kerékpárutak
élménygazdaggá teszik a bringázást. A peremvárosi kerékpárutak
közlekedésbiztonsági és turisztikai
jelentősége, valamint az emberi
kapcsolatok erősítése a minőségi
Sárvár képét tovább gazdagítják.

Haraszti Zsolt sportvezető, tanár, edző
A versenysport
infrastrukturális
háttere egyre jobban fejlődik. Az új
városi sportcsarnok egy ajándék
lesz a versenysportolóknak. Kulturált versenykörülményeket biztosít, és emellett a
nézők színvonalas kiszolgálását is
lehetővé teszi. Továbbá újabb lendületet adhat a város sportéletének.
A szabadidős és egyéni sportoknál
is fejlődést látok, a futásra alkalmas
helyek mind gondozottak, óriási
fejlődésen mentek keresztül. Azért
tudtak megmaradni Sárváron a
tradicionális sportok, mert az önkormányzat magáénak érezte és
támogatta azokat. A sárvári sport a
sárvári önkormányzat nélkül halott
lenne, ezt sportvezetőként ki merem
jelenteni.

utazzanak, hol milyen látnivalók vannak. A város széles
programkínálata és
szép környezete is
elősegíti, hogy egyre többen választják
Sárvárt.

www.sarvarvaros.hu • facebook.com/sarvarlenduletben
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Fotókon a „Rába parti ékszerdoboz”
Benkő Sándor, MÚOSZ nagydíjas fotóriporter, a Sárvári Fotóklub elnökének nyílt
kiállítása a Spirit Hotelben.
A tárlat a hotel által megrendezett törzsvendég hétvége
programsorozat keretében
került megrendezésre. A kiállított fotók Sárvár helyszíneit
és rendezvényeit mutatják be.
A város ötcsillagos hotelje
nem először szervez első eme-

leti galériájában a városhoz
kötődő művészek alkotásaiból
kiállítást. A mostani tárlat a
Spirit Hotel által idén negyedik alkalommal megrendezett
törzsvendég hétvégéjéhez kapcsolódott. – Visszatérő vendégeinknek kedveskedünk több
élményprogrammal és ezzel a
tárlattal is, hogy jobban megismerhessék Sárvárt – mondta el
Müller-Pápai Zsuzsanna stratégiai igazgató.

Benkő Sándor számára a fotók
összeállítása nem volt egyszerű feladat, hiszen nagyon sok
téma közül kellett kiválasztania
néhányat, amelyek a legjobban
jellemzik Sárvárt. – A válogatás
egyik szempontja az volt, hogy
ezúttal nem az egyéni látásmód,
hanem a mások által is megis-

15

merhető város arcait és tereit
kellett ábrázolni – szólt Benkő
Sándor fotóriporter.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester a képeket szemlélve, úgy
fogalmazott: néha jó rácsodálkozni a város olyan értékeire,
amelyeket a hétköznapokon
szinte észre sem veszünk.

Benkő Sándor fotóriporter, Kozó Krisztina igazgatóhelyettes, Müller-Pápai
Zsuzsanna, stratégiai igazgató, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester

Az élet odakint vár rád. Készen állsz?

Ford Kuga Business
1.5 EcoBoost 150 LE M6 2WD
téli csomaggal

6.440.000 Ft

*

Finanszírozás esetén további kedvezmény!

Strauss Autószalon

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

*

Az ajánlat érvényes Ford Kuga Business 1.5 EcoBoost 150 LE M6 2WD (kétkerék-meghajtású) modellre, téli csomaggal, fehér színben,
készpénzes vásárlás, 2019.09.10-2019.12.20-ig kötött szerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig. Ford Credit
ﬁnanszírozási akciók további vételár-kedvezményt jelentenek. A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!
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Idén is díjazták Sárvár legvirágosabb ingatlanait
Az idei Virágos Sárvárért!
környezetszépítő verseny díját
adójára a ZeneHázában került
sor. A kilencedik alkalommal
meghirdetett megmérettetésben minden sárvári ingatlan
külön nevezés nélkül részt vett.

ingatlant díjaztak az önkormányzat és a díjfelajánlók különböző
ajándékaival. Az erkélyek és
virágos vállalkozások mellett
idén új kategóriákban jutalmazták a legvirágosabb utcarészletet,
lakóközösséget és lépcsőházat is.

és a díjazott ingatlanok érintett
önkormányzati képviselői. A zsűri
elnöke Dr. Máhr Tivadar, Sárvár
alpolgármestere volt, tagjai dr.
Szijártó Valéria címzetes főjegyző,
Kondor János, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatóhelyettese,

kezdeményezés. Egy igazán
ötcsillagos városnak ugyanis a
vitalitást, a minőséget virágos
városképe közvetíthet a helyiek és a külvilág felé. Fontos
az is, hogy a virágot szerető
ingatlantulajdonosok, cégek,

dr. Kulcsár László a Városszépítő
Egyesület elnöke, Bokorné Csonka Judit, a Sárvári Környezetvédő
és Természetbarát Egyesület elnöke és Varga Béla, a Kertészeti
Áruda tulajdonosa.
– A mozgalom fontos, a városképet nagyban meghatározó

lakóközösségek tevékenysége
nem csak nyárra korlátozódik. A nyárból őszre váltó
időszakban is legszebb képét
mutatja Sárvár a növényeknek
köszönhetően – mondta a díjátadó kapcsán Kondora István
polgármester.

A virágosítási verseny díjazottjai a város vezetőivel

A zsűri lakossági és vállalkozói
kategóriákban kereste a legvirágosabb ingatlanokat. Végül
kiválasztották a legvirágosabb
házakat, a legvirágosabb erkélyeket, valamint a legvirágosabb
vállalkozást, továbbá több különdíj is gazdára talált. Összesen 18

Az átadási ünnepségen a virágosítási mozgalom ötletgazdája, dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző köszöntötte a résztvevőket, és örömének adott hangot,
hogy egyre több sárvári ház lesz
egyre virágosabb. A díjátadón
jelen voltak a jutalmak felajánlói

Könyvtárak az emberért –
felelősség a Földért
A városi könyvtár idén is csatlakozik az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozathoz.
Október. 1. (kedd)
14:30 Álomerdő kiállításmegnyitó
15:00 Indul a nyomozás! A Detektívsarok első találkozója
17:00 Az erdők jövője érdekében. Dr. Borovics Attila, a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet intézetigazgatója
előadása
Október 2. (szerda)
17:00 Jubileumi évad-operák. Dohnányi Ernő: A tenor a
Zenei Klub találkozóján
Október 3. (csütörtök)
16.45 Könyvtárpártoló tevékenységért oklevelek átadása
17:00 Környezetbarát csomagolóanyagok. Hindiné Ódor
Mónika, a Starfol Plusz Kft. ügyvezető igazgatójának
előadása
Október 4. (péntek)
16:00 Sütiverseny-eredményhirdetés
17:00 Nőszemközt Pirivel: Lovász Adrienn
Október 5. (szombat)
10:00 A három kívánság fái. Faültetés a Nádasdy-várban
14:00 Könyvtárbejárás
A program szervezője a Nádasdy Kulturális Központ.

facebook.com/sarvari.televizio
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Virágos Sárvár! díjazott ingatlanjai

Legvirágosabb utcarészlet
Legvirágosabb
utcarészlet
Csallóköz u.
u. 12
12 – 16/A. és 15 -15/A.
Csallóköz
-15/A.

.

.
Legvirágosabb lakóközösség
Alkotmány u. 18.

.
Legvirágosabb lépcsőház
Petőfi u. 28.

.
Legvirágosabb ház I. díj
Temető u. 18. Németh László

.
Legvirágosabb ház II. díj
Hársfa u. 3. Majsa László és Majsa Lászlóné

.
Legvirágosabb
ház III.
III. díj
díj
Legvirágosabb ház
Ostffyasszonyfaiu.18.ErőssÁdámésErőssMárkHenriett
Ostffyasszonyfai
u.18. Erőss Ádám és ErőssMárk Henriett

Vállalkozás I.I. díj
Vállalkozás
díjHunyadi
Hunyadiu.u.23.
23.
Platán, az
az ízes
ízes étterem
étterem Kráner
Platán,
Kráner Zoltán
Zoltán

Vállalkozás II.
Vállalkozás
II.díj
díj
Nádasdy u.
Nádasdy
u. 3.
3. Fodrászat
Fodrászat Kovács
KovácsAndrea
AndreaErika
Erika

.

.
Vállalkozás III. díj
Mátyás király u. 23. Varga Gézáné

.
Erkély I. díj

.
Erkély II. díj
Erdély u. 47. Samu Antal és Antalné

.
Erkély III. díj

.
Ház különdíj Vörösmarty M. u. 18.
Kocsis Ernő és Ernőné

.
Ház különdíj Mátyás király u. 58.

.
Ház különdíj Laktanya u. 66.
Banai Henrietta

.
Ház különdíj Esze Tamás u. 23.

.
Ház különdíj Tizenháromváros u. 10.
Molnár László és Lászlóné

.

Újsziget u. 15/A. Jakab Zoltán Mihály és Mihályné

.
Ház különdíj Székely u. 23.
Brecska Árpád János és Jánosné

Horváth Zoltán Gyula és Horváthné Páli Marianna

Pattarozzi Cristian és PattarozziIszak Patrícia

Laktanya u. 7. 1/3. Sárosi Zsolt és Sárosiné Kapui Klára

11. P
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2019. szeptember 27. és október 12. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Szeptember 28., október 5. és 12. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Szeptember 27. és október 11. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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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

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: 2019. szeptember 23.
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Levesszük a terhet és az anyagi felel sséget
a Közös képvisel k válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és m szaki
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
Mobil: 06-20/936-1574

Október 3-án és 10-én,
csütörtökön 17 órakor
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Tájékoztatás:

12. Szo

HÍRLAP

13. V

www.sarvarvaros.hu

14. H
Éves szelektív naptár
2019 Sárvár
15. K

OKTÓBER

16. Sze

1.

K

17. Cs

Szennyeződé
Hegyközség

2.

Sze

18. P

Szennyeződé

3.

Cs

19. Szo

4.

P

20. V

Növényi ered
rendszeresíte

5.

Szo

21. H

6.

V

22. K

7.

H

23. Sze

8.

K

24. Cs

9.

Sze

25. P

10. Cs

Üveg gyűjtés
hulladék gyű

Üveg gyűjtés
hulladék gyű
napon történ

26. Szo

11. P

27. V

12. Szo

28. H

Építési törme
István utca 1
között

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Hegyközség
és Rábasömjén területén
29. K
13. V
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Hegyközség
és Rábasömjén területén
30. Sze
14.
H
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
Növényi eredetű
hulladék a közszolgáltató
által hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási hulladék
Hegyközség és Rábasömjén
31. területén
Cs
rendszeresített
zsákból, vagy edényből
15.
K
vegyes csomagolási
NövényiSzennyeződésmentes,
eredetű hulladék a közszolgáltató
által hulladék
Üveg gyűjtés
azoneredetű
utcákban,
aholaaközszolgáltató
kommunális által
Növényizsákból,
hulladék
rendszeresített
vagy
edényből
16.
Sze
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
Üveg
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
Üveg gyűjtés
azon utcákban,
ahol
a kommunális
Hegyközség
és Rábasömjén
területén
Üveg
gyűjtés
azongyűjtése
utcákban,
ahol
a kommunális
17.
Cs hulladék
napon
történik.
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐIHÉTFŐI
napon
történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
hulladék gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
Üveg gyűjtés
azon
utcákban, ahol
a kommunális
Üveg
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
18.
P
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon történik.
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből
napon
történik.
hulladék
gyűjtése
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
3
19.
Szo
Kemény
Építési
törmelék
maximum
1m /háztartás/év;
Üveg
gyűjtés
azon utcákban,
ahol
a kommunális
napon
történik.
Építési
törmelék
maximum
1m3/háztartás/év;
Kemény
hulladék
napon
történik.
István
utca
1.HÉTFŐI
elé kihelyezett
konténerben
10-16
István
utca
1.gyűjtése
elé
kihelyezett
konténerben
10-16
óra óra
3
20.
V
között
Építési törmelék
maximum 1m /háztartás/év; Kemény
között
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
István
utca gyűjtése
1. elé kihelyezett
konténerben
10-16
óra
hulladék
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
21.
H
Gumiab
között
napon történik.

A házhoz m
követően az a
30,

22.Építési
K törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény
szombaton
Házhoz
menő
lomtalanítás
július és
augusztus
István utca
1. elé
kihelyezett
konténerben
10-16
óra

23.
Sze menő lomtalanítás
hónapokban
nem kérhető.
A
házhoz
előzetes
egyeztetéstalatti telep
között
követően
az
alábbi
időpontokra
kérhető:
szeptember
24.
Cs
Kérjük,
tartsalomtalanítás
be a következő
szabályokat:
A házhoz
menő
előzetes
egyeztetést nélküli sz
30,
október
28
és
november
25.
1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze
követően
alábbi időpontokra kérhető: szeptember
lehetősé
25. Pki a az
ház elé,
30,
október
28 ésapródarabos
november 25.
2. a kukába
a szóródó,
hulladékot mindig
26. Szo
zacskóban
helyezze
bele,
Házhoz
menő
lomtalanítás
július és augusztus

Gumiabroncs
gyűjtést
végzünk
október
12-én
3. a szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékot
mindig

hónapokban nem kérhető.
27.
V
szárazon,
lapítva
gyűjtőzsákba,
szombaton
6 és
13 órahelyezze
között a aSzatmár
utca 45. szám

4.Gumiabroncs
a szelektíves gyűjtést
zsákokatvégzünk
teljesenoktóber
megtöltve,
bekötött
12-én

alatti
telephelyünkön.
Háztartásonként
8db ép, felni
szájjal
helyezze
ki a gyűjtési
reggelén!
Kérjük,
tartsa
be
következő
28.
H
szombaton
6 ésa13
óra
közöttszabályokat:
a napok
Szatmár
utca 45. szám

személyautó
gumiabroncs
lerakására
5. kizárólag
az STKH
Kft. általreggel
rendszeresített
és
1. a nélküli
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
5 óráiglesz
helyezze
alatti
telephelyünkön.
8db ép, felni
forgalmazott
zsákok Háztartásonként
kerülnek elszállításra!
29.
K
ki a lehetőség.
ház
elé, Lakcímkártya bemutatása szükséges.
nélküli személyautó gumiabroncs lerakására lesz
2. a kukába
a szóródó, apródarabos
hulladékot
mindig
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata
30.
Sze
lehetőség.
Lakcímkártya
bemutatása
szükséges.
zacskóban helyezze bele,

3. a szelektíven
gyűjtött csomagolási hulladékot mindig
31.
Cs

INFO: 0630-947-4701

szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött
www.sarvarhaz.hu
szájjal helyezze ki a gyűjtési napok
reggelén!
5. kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és
forgalmazott zsákok
kerülnek
elszállításra!
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata

Együttműködés

Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

ÁRI

SÁRVÁRI9

HÍRLAP
facebook.com/sarvari.televizio

avattak
lis Kutyafuttatót
hét program
ja:
Sárváron

Szeptember 26., csütörtök

Szeptember 28., szombat

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

20:00 Szent László-templom
Csupor Márton orgonaestje

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 8-án adták át a

A program fővédnöke:
Dr. Máhr Tivadar,
Sárvár alpolgármestere
A program szervezője:
Sárvár Tourist &
TDM Nonprofit Kft.

mester mondott rövid beszédet,

akrális hétsárvári
minden kutyafuttatót
programjára a belépés
díjtalan.
a Téglamajd Harkály Henriette, az egye-

mögötti dombon.
A sület
vezetőjeirodában
mondottlehet
köszönetrációhozgyári-tó
kötött, a regisztrációs
jegyet a Sárvári
Tourinform
a számtalan számon
segítőnek, akik
Sárvári
Állatvédőilletve
és Kutyás
ca 33/c fszt.
6.) személyesen,
telefonon tet
a 95/520-178-as
vatartásiSportegyesület
idejében (hétfő–péntek
9.00–16.00) hozzájárultak
igényelni.
ahhoz, hogy zárt
fejlesztéséhez

r

a sárvári önkormányzat biztosította a területet.

A Téglagyári-tó mögötti dombon kialakított kutyafuttató
átadása ünnep volt gazdák és
ebek számára egyaránt. A terület
24-28.
avatásán Kondora István polgár-

%

a:
8.

en.

kutyafuttatója lehet Sárvárnak.
Kondora István polgármester
maga is kutyatulajdonos, a kutyaiskolával ezért már korábban
is kapcsolatba került. Úgy véli: a
kutyás sportegyesület tevékenységével a város civil társadalmi
hálószövetét erősíti.

Minden ami autó!

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

19

HÍRLAP

Nyelvvizsgára
van szükséged?
Megoldás:

a Nyelvvizsga Specialiﬆa
nácsadás!
a
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yéni oktatá
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• Fele áron
beosztás!
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garancia!
a
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s
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TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553
www.piros-pont.hu

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Sárvár, Alkotmány u. 4.

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

s?
á
t
í
v
a
j
a
s
Sürgő
k!*
Üzletünk kínálata:
Dohány termékek
Újságok
Szeszes italok
Üdítők
Szerencsejáték
Telefon - feltöltés

egoldju
m
l
lü
e
b
n
24 órá

SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

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
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HÍRLAP

www.sarvarvaros.hu

Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny?
Kihúzzuk a probléma gyökerét!
Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében,
ahol szépészeti beavatkozásokkal,
fogfehérítéssel,
fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra
a legszebb ékszere!
Telefon: 06/ 30 /496-73-55
– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

Októberi kedvezmények

Ajándék idézetes
DÍSZCSOMAGOLÁS,
20 ezer Ft felett.

ARANY ékszerek
-20% kedvezmény
beszámítás esetén.

EZÜST ékszerek
-10% kedvezmény

ÉKSZER KÉSZÍTÉS:
minden arany ékszerre

-10% kedvezmény!
Karikagyűrűre is!

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

2019. október 1–október 31-ig (részletek az üzletben)

AKCIÓS ÁRAK!

