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Sárváron Kondora Istvánt a 
szavazatok 67,54%-ával vá-
lasztották harmadszor is pol-
gármesterré a következő öt 
évre. 3830 szavazatot kapott, 
mintegy félezerrel többet, mint 
öt évvel ezelőtt. A Fidesz–
KDNP jelöltjei 7 egyéni, a Híd 
a Jövőnkért Egyesület jelöltjei 1 
egyéni képviselői mandátumot 
szereztek. 

Az önkormányzati választás-
ra Sárváron összesen több mint 
12 ezer választópolgárt vettek 
nyilvántartásba, akik 18 szava-
zókörben adhatták le voksaikat 
a jelöltekre, és dönthettek arról, 
hogy kik kerüljenek be a város 
képviselő-testületébe.

A 7 órás első napközbeni 
részvételi adatok alapján alig 
egy százalék, szavazókörön-

ként 6-8 ember élt mindösz-
sze a választójogával, talán 
a ködös, borongós időnek is 
köszönhetően. A májusi eu-
rópai parlamenti voksoláskor 
már kétszer ennyien járultak 
az urnákhoz. Öt éve, a hely-
hatósági választások idején 
viszont szintén 1% körüli volt 
az aktivitás ekkor.

Folytatás a 3. oldalon
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A környezetvédelem 
állt a könyvtári 
napok fókuszában
A „Könyvtárak az emberért 
– felelősség a Földért!” mottó 
jegyében szervezett Országos 
Könyvtári Napok programso-
rozathoz a Nádasdy Kulturális 
Központ könyvtára is csatla-
kozott. 

A tematikus hét nyitánya egy, 
a gyermekeknek meghirdetett 
„Álomerdő” rajzpályázat díjki-
osztója és kiállításmegnyitója volt, 
amelyre 154 munka érkezett. A 
tárlatmegnyitó után indult újabb 
évadjára a bibliotéka jövő tavaszig 
tartó, olvasást népszerűsítő játéka, 
a „Detektívsarok” általános isko-
lásoknak. A játék a kilencedik 
évadjához ért és rekord számban, 
25 csapat jelentkezett Sárvárról 
és térségéből a vetélkedőre. A 
könyvtár Zenei Klubja is az ün-
nepi héten indította jubileumi, 35. 
évadját. Idén ismét volt könyvtár 
sütije verseny a „zöld  gondolko-
dás” jegyében.

Folytatás a 6. oldalon

Simon–Júdás napi országos vásár 
Idén október 26-án tartják Sárvár országos hírű vásárát, amely-

nek most már nemcsak a Batthyány utca, illetve a hagyományos 
helyszínek, hanem a Posta tér is helyet ad. A vásári programok egy 
része az új téren zajlik majd. Pénteken, a vásár előestéjén a helyiek 
gyűlnek össze főként a várparkolóban, ahol 20 órától DJ Sheperd 
lesz a házigazda, majd 21 órakor kezdődik DJ Szatmári & Jucus 
koncertje. Szombaton reggel 10 órától kezdődnek a szórakoztató 
programok, és ebben az évben is több száz árus kínálja portékáját.

A program részletei a 13. oldalon

Most égethető a kerti hulladék Sárváron 
Az avar és kerti hulladék égetését környezetvédelmi rendeletében 

szabályozta a sárvári önkormányzat. Évente kétszer: október 20-tól 
november 30-ig, és áprilisban égethető az avar és kerti hulladék. Így 
most mintegy hat hét áll a kerttulajdonosok rendelkezésére, hogy a 
meteorológiai viszonyokra figyelemmel és a tűzvédelmi előírások 
betartásával égessenek hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között. Fontos, 
hogy a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül! Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról, vízről, homokról!  Folytatás a 3. oldalon
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A Mindenki Sárvárért elne-
vezésű Facebook oldalon há-
rom olyan videófilm szerepelt 
a kampányidőszakban, amelyek 
a Sárvári Média Nonprofit 
Kft. által működtetett Sárvári 

Televízió arculati elemeit, mű-
sorainak részleteit, a televízió 
logóját tartalmazták. Ezek fel-
használására a Mindenki Sár-
várért Mozgalom mögött álló 
jogi személy, a Híd a Jövőnkért 

Egyesület nem kért engedélyt 
cégünktől. 

A Híd a Jövőnkért Egyesület 
a Sárvári Televízió ismertségét 
felhasználva, a választókat szán-
dékosan megtévesztve akarta 
az emberek minél nagyobb 
tömegeihez eljuttatni választási 
üzeneteit, magatartása alkalmas 
volt a választás tisztaságának 
megsértésére, a választók meg-
tévesztésére, a kampányban 
jogtalan előnyszerzésre, el-
lenfelei választási esélyeinek a 
csökkentésére. 

Ezért a Sárvári Média Non-
profit Kft. kifogást nyújtott be 
a Helyi Választási Bizottsághoz, 
amely szerint a jelölőszervezet 
ezzel a magatartásával sérti a 
választási eljárási törvény 2. § 
(1) bekezdésének e) pontjában 

foglalt jóhiszemű és rendelte-
tésszerű joggyakorlás elvét. 

Kifogásunknak a választási 
bizottság helyt adott, megálla-
pította a jogsértést, és eltiltotta 
a további jogszabálysértéstől a 
Híd a Jövőnkért Egyesületet. 
Továbbá kötelezte a jelölőszer-
vezetet arra, hogy a határozat 
közlését követően, de legké-
sőbb 2019. október 11-én 24 
óráig eltávolítsa a kifogás tár-
gyát képező három videót.

Sajnálattal vettük tudomásul, 
hogy, bár a határozatot nem vitat-
ta, a videókat csak az önkormány-
zati választás után távolította el a 
Híd a Jövőnkért Egyesület.

Sárvár, 2019. október 18.
dr. Fonyó Roberta

ügyvezető
Sárvári Média Nonprofit Kft.

A Sárvári Televíziót használta fel a választók megtévesztésére a Híd egyesület

A Sárvári Média Nonprofit 
Kft. ellen a Híd a Jövőnkért 
Egyesület az önkormányzati 
választás kampányában eddig 
példa nélküli és igaztalan tá-
madást intézett. A Híd a Jövőn-
kért Egyesület kiadványaiban, 
Facebook oldalán terjesztett 
híresztelések – amelyek szerint 
megbüntették a helyi médi-
át, mert nem szerepeltette az 
ellenzéki képviselőjelölteket 
felületein – nem igazak. A 
Sárvári Médiát nem büntették 
meg, nem bírságolták meg, 
ügyvezetője nem okozott kárt 
a sárvári önkormányzatnak, 
és szerepeltek is az ellenzéki 
jelöltek a helyi médiában.

Az MSZP–Híd a Jövőnkért 
Egyesület önkormányzati kép-
viselői 2018. május 24-e óta 
nem kívántak szerepelni a helyi 
médiában, rendezvényeikre 
nem hívtak meg bennünket, 
ugyanígy járt el a Jobbik önkor-
mányzati képviselője is. Több-
ször kijelentették, hogy csak élő 
vitaműsorban hajlandóak szere-
pelni. Mindez az önkormányzati 
választás kampányában is foly-
tatódott, amikor egyesültek az 
ellenzéki erők.

Példátlan, hogy ők nem akar-
tak szerepelni, végül mégis 

a Híd a Jövőnkért Egyesület 
és az MSZP jelentette fel a 
Sárvári Médiát a választási 
bizottságnál, azzal az indok-
kal, hogy egyoldalúan csak a 
Fidesz–KDNP jelöltjeit mu-
tatjuk a műsorainkban. A te-
rületi választási bizottság első 
alkalommal még csak a Híd a 
Jövőnkért Egyesületet képviselő 
Farkas Jánost hallgatta meg, 
a Sárvári Média ügyvezetőjét 
nem, és így állapították meg 
az esélyegyenlőség sérelmét.  
A Győri Ítélőtábla sem vette azt 
figyelembe, hogy nem is akar-
tak szerepelni az ellenzékiek a 
helyi médiában.

Farkas János az ellenzék 
képviseletében egy több pon-
tos követeléssort juttatott el a 
Sárvári Médiához, amelyben 
jelezték, hogy be kívánnak 
mutatkozni a helyi médiában, 
ugyanakkor megszabták azt 
is, hogy mennyi időt akar-
nak szerepelni, és kikötötték, 
hogy nem minősíthetünk, nem 
kommentálhatunk a műsora-
inkban. Annak ellenére, hogy 
véleményünk szerint mindez 
a sajtó szabad működését sérti, 
felvettük a kapcsolatot az egye-
sülettel. Négyszer is kértünk 
tőlük írásban anyagokat, hiszen 

fotók, bemutatkozó szövegek, 
logó nélkül nem tudjuk elkez-
deni a közös munkát. De az 
együttműködés nem valósult 
meg, mert még kérésre sem 
voltak hajlandóak semmit sem 
küldeni magukról, és továbbra 
sem hívtak meg bennünket a 
rendezvényeikre, nem küld-
tek sajtóközleményeket sem. 
Ennek ellenére mi bemutattuk 
valamennyi jelöltet a Sárvári 
Televízióban, a Sárvár Rádi-
óban és a Sárvári Hírlapban.

De a Híd a Jövőnkért Egye-
sület és az MSZP újra és újra 
feljelentettek bennünket, hogy 
nem szerepelhetnek a helyi 
médiában. Azonban most már 
mi is lehetőséget kaptunk arra, 
hogy a bizonyítékainkat és az 
álláspontunkat ismertessük. 

Kétszer a szombathelyi Te-
rületi Választási Bizottság és 
kétszer a Nemzeti Választási 
Bizottság utasította el a sárvári 
ellenzéknek a működésünkkel 
kapcsolatos kifogásait, és meg-
állapították, hogy nem követett 
el jogsértést a Sárvári Média.  
/Határozatok: 43/2019 (X.07.) 
TVB határozat, 46/2019 (X.11.) 
TVB határozat, 430/2019 sz. 
NVB határozat, 442/2019 sz. 
NVB határozat/ 

A választási bizottságok 
határozataikban felhívták a 
sárvári ellenzék figyelmét a 
következőkre is: „az önkor-
mányzati médiától elvárható 
az esélyegyenlőség biztosítása 
– ennyiben korlátozást is szen-
ved a szerkesztői szabadság –, 
ugyanakkor az esélyegyenlőség 
biztosítása nem jelenti azt, 
hogy bármely jelölt vagy jelölő 
szervezet a szerkesztő helyébe 
lépve korlátozás nélkül maga 
határozza meg a műsorszámot 
vagy médiatartalmat.”

Az önkormányzati választás 
kampánya véget ért, de a jó 
hírnevünkért, a becsületünkért 
a jövőben is kiállunk. Ezt a 
kampányidőszakban azért nem 
tettük meg nyilvánosan, mert 
nem szerettük volna a válasz-
tási eredményt befolyásolni, 
mi csak a munkánkat szerettük 
volna végezni. 

A Sárvári Média Nonprofit 
Kft. mint ahogy eddig sem, a 
jövőben sem a politikai szer-
vezetek hatalmi törekvéseit 
szolgálja, hanem Sárvárt és a 
sárváriakat!

2019. október 18.
dr. Fonyó Roberta

ügyvezető
Sárvári Média Nonprofit Kft.

Nem büntették meg, nem bírságolták meg a Sárvári Médiát…

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Szülők!
A Sárvár Széchenyi u. 11. szám alatti ingatlan udvarán 

történő parkoló kialakítási munkálatok idejére 
– 2019. október 15–november 5. – 

az IGESZ Sárvár irodáját a Széchenyi u. 13. szám felől,  
a Szent László Plébánia bejáratán keresztül 

tudják megközelíteni.
Az IGESZ Sárvár ügyfélfogadási ideje változatlan:

Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.00-13.00-15.00
Péntek: 8.00-12.00

Megértésüket és közreműködésüket 
tisztelettel köszönjük!

IGESZ Sárvár



SÁRVÁRI         HÍRLAP 3facebook.com/sarvari.televizio

Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzati választás  9 

órás részvételi adatai azonban már 
jelezték, hogy többen indultak 
szavazni, míg 2014-ben 6,3%-os  
volt a részvétel, addig most 
6,95%. A 11 órás adatok szerint 
Sárváron már több mint kétez-
ren szavaztak le, ez 18,08%-os  
részvételi arányt jelentett. 

Kora délutánra még tovább 
élénkült Sárváron is, az ország 
több más településéhez hason-
lóan, a választási kedv. A 13 órás 
napközbeni adatok országosan 
26,6%-os részvételi arányt mu-
tattak. Ettől nem sokkal ma-
radtak el a sárvári adatok sem 
25,32%-ot jelezve. Ez már 6%-
kal magasabb részvételi arányt 
jelent a 2014-es választáshoz 
képest. Eszerint a 12 ezer 140 
szavazásra jogosult állampolgár 
közül addig 3074-en éltek vá-
lasztási jogukkal.

A 15 órás jelentés szerint 
Sárváron már 34,13%-os volt a 
részvételi arány, majdnem 9 szá-
zalékkal több, mint a legutóbbi 
helyhatósági választások idején. 
17 órakor már 5303 fő szavazott 
Sárváron, ez már meghaladta az 
öt évvel ezelőtti önkormányzati 

választáson megjelent választó-
polgárok számát. 

Sárváron a választási részvétel 
végül 48,15% lett, ami majd-
nem 10%-kal magasabb az öt 
évvel ezelőtti önkormányzati 
választáson való részvételnél, de 
kevesebb, mint az országos rész-
vétel, amely 48,58% lett. Több 
mint 5800-an mentek el voksolni 
városunk 18 szavazókörében.

– A sárváriak, mint mindig, 
most is fegyelmezetten járultak 
az urnákhoz. Semmilyen rend-
bontás nem történt a választás 
során. A nap hangulatáról azt 
tudom mondani, hogy a várako-
zás és a jóleső izgalom jellemezte 
– mondta el dr. Szijártó Valéria 
címzetes főjegyző, a Helyi Vá-
lasztási Iroda vezetője a Sárvári 
Televízió élő választási műsorá-
ban az urnazárás után. 

Sárváron Kondora Istvánt a 
szavazatok 67,54%-ával válasz-
tották harmadszor is polgármes-
terré. 3830 szavazatot kapott, 
mintegy félezerrel többet, mint 
öt évvel ezelőtt. A Fidesz–KDNP 
jelöltjei a 8 egyéni mandátumból 
7-et szereztek meg. A város 
régi-új polgármestere a városi 
televízió élő műsorában mon-

dott köszönetet a választóknak 
a voksolás éjszakáján. 

– Nyugodt érzésekkel érkez-
tem, de ez nem csak most este 
van így, napközben is nyugodt 
voltam. Mert tudtam, hogy ez 
a csapat ma nyerni fog, és nem 
is akárhogyan, hanem jelen-
tős mértékben nyertük meg a 
választást. Egyetlenegy dolgot 
fogunk bizonyítani a következő 
időszakban, hogy amit eddig csi-
náltunk, azt a következő években 
is folytatni fogjuk, és nem az a 
mérvadó, hogy ki hány éves, 
hanem az, hogy ki mennyire 
dolgozik a körzetében – mondta 
Kondora István polgármester.

A Fidesz–KDNP jelöltjeként 
az 1-es választókerületben Varga 
Károly a szavazatok 70,71%-ával,  
a 3-asban Dr. Máhr Tivadar 
65,74%-kal, a 4-esben Kampel 
Oszkár a voksok 53,56%-ával, az 
5-ös számú választókerületben 
Dr. Szabó Gyula 55,94%-kal, a 
6-osban Vinter István 53,38%-
kal, a 7-esben Kondora István 
68,7%-kal, a 8-asban Varga 
Jenő 76,65%-kal szerzett egyéni 
mandátumot. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester értékelte az elmúlt he-

tekben lezajlott választási kam-
pányt.

– Már mindannyian rutinosak 
vagyunk a kampány műfajában. 
A mostani kampánynak voltak 
új elemei, amelyek a XXI. század 
vívmányai, így az internetes, 
közösségi terek használata. Úgy 
gondolom, hogy az az üzenet, 
amit közvetíteni szerettünk 
volna a választók felé, az mind-
azokon a kampányelemeken 
keresztül, amelyeket a mai mo-
dern időben fel lehet vonultatni, 
sikeres volt. A választási ered-
ményünk nemcsak a sikeres 
kommunikációnak, de az elmúlt 
években elvégzett munkánknak 
is nagymértékben köszönhető. 
Ez a választás egy állomás, egy 
megmérettetés volt, a következő 
öt évben újult erővel folytatjuk a 
feladatainkat – értékelt Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester.

A Híd a Jövőnkért Egyesület 
egy egyéni mandátumot szerzett 
a 2-es választókerületben Kli-
mits István által, aki a voksok 
51,57%-át szerezte meg. Három 
listás mandátuma lett az ellenzéki 
összefogásnak, így Németh Zsolt, 
Szabó Lajos és Eiveck Péter lett 
tagja az új testületnek.   -fr-

Köszönet!
Köszönetet mondok mindazoknak, akik Sárváron, illetve a 

Vas megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerülethez 
tartozó településeken a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2019. október 13-án tartott választása jogszerű lebonyolítá-
sában a választási szervek tagjaként végzett lelkiismeretes és 
pontos munkájukkal, vagy más módon közreműködtek.

Dr. Szijártó Valéria
választási iroda vezető

TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL.

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,

8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.

AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK 2019. OKTÓBER 20-TÓL 
NOVEMBER 30-IG TART.

A munka folytatódik Sárváron
Észak-Vas megye országgyűlési képviselőjeként szeretném 

megköszönni, hogy a választókörzetünkhöz tartozó hetvenhét 
településen és Sárváron sokan a szavazóurnákhoz járultak  
a helyhatósági választáson. Hálás vagyok mindazoknak, akik  
a megyei listán, illetve a városi önkormányzatba a kormánypár-
tok által támogatott jelöltekre szavaztak. Megtisztelő az a biza-
lom, amit a sárvári választópolgároktól kaptunk, így Kondora 
István polgármester úrnak és a képviselő-testületnek sok erőt 
kívánok a település építéséhez. Észak-Vas megyében és a vá-
lasztókerület székhelyén, Sárváron továbbra is a Fidesz–KDNP  
a legerősebb pártszövetség: a Kormánnyal együttműködve 
tovább dolgozunk a városért és a térségért. 

Ágh Péter
Észak-Vas megye országgyűlési képviselője

Kondora István és csapata vezetheti ismét a várost
Magas részvétel mellett taroltak a Fidesz–KDNP jelöltjei

Sárváron Kondora Istvánt a szavazatok 67,54%-ával választották harmad-
szor is polgármesterré, 3830 szavazatot kapott, mintegy félezerrel többet, 
mint öt évvel ezelőtt
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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

Idén második alkalommal 
került megrendezésre Ma-
gyarország és Csehország 
Testvérvárosainak Találko-
zója, amelyen Sárvárt Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
képviselte. Az eseménynek a 
Cseh Köztársaság Budapesti 
Nagykövetsége adott otthont. 

Szervezői a Cseh Nagykövet-
ség mellett Magyarország Prá-
gai Nagykövetsége, valamint a 
CzechTrade budapesti irodája 
voltak. Sárvár cseh testvérvá-

rosával, Uherské Hradištěvel 
együtt vett részt a találkozón. 
A cseh testvérvárost Stanislav 
Blaha polgármester, Vackova 
Dagmar, az ottani polgármes-
teri hivatal kabinetvezetője 
képviselte, akik Dr. Máhr Ti-
vadar alpolgármesterrel együtt 

tartottak előadást. Bemutatták 
a két település közötti testvér-
városi kapcsolat eredményeit, 
amely nemcsak a hivatalos 
delegációk, de a civilek, a mű-
vészeti csoportok, az intézmé-
nyek által is élő és aktív, példa-
ként szolgálhat más települések 
számára is. A rendezvényen Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
találkozott Andrej Babis cseh 
miniszterelnökkel is.

A közelmúltban Sárvárra 
látogatott Uherské Hradiště-
ből egy kirándulócsoport is, 

akikkel Kondora István pol-
gármester, Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester és dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző is ta-
lálkozott.  A cseh testvérváro-
sunkból érkezett vendégeknek 
az épülő Sárvár Arénát is meg-
mutatták városunk vezetői.

Újabb hat honfitársunk tehette 
le az állampolgársági esküt 
szeptember 23-án a Városházán 
Kondora István polgármester 
és Jakits – Szabó Zsuzsanna, 
az önkormányzati hivatal ál-
lampolgársági ügyekért felelős 
munkatársa előtt. 

Három román, két német és 
egy angol állampolgársággal 
rendelkező honfitársunk tette 
le az esküt Kondora István 

polgármester előtt, aki kiemelt 
figyelmet fordít az állampol-
gársági eskütételekre, és most is 
megtisztelte új honfitársainkat 
a polgármesteri lánc viselésé-
vel. A magyar állampolgárság 
megszerzésére irányuló kére-
lemről a köztársasági elnök 
dönt. A honosított a választása 
szerinti polgármester előtt 
esküt tesz, és a magyar állam-
polgárságot az eskü letételének 
napján szerzi meg.

Az aradi vértanúk kivégzésé-
nek 170. évfordulója alkalmá-
ból a Hild parkban szerveztek 
városi megemlékezést, ahol az 
első felelős magyar kormány 
mártír miniszterelnökéről, 
gróf Batthyány Lajosról is 
megemlékeztek.

 
A Ma’ mint ’Ti Színjátszó 

Csoport ünnepi műsorával 
kezdődött az aradi vértanúk 
kivégzésének 170. évfordulója 
alkalmából szervezett városi 

megemlékezés. Majd Kondora 
István polgármester mondott 
ünnepi beszédet: Arad, a Ma-
gyar Golgota, amely örök me-
mentóként arra figyelmeztet 
bennünket, hogy a szabadságnak 
ára van, és ezt valakinek meg 
kell fizetnie. Az aradi vértanúk 
dicső hőstettei maradjanak fenn 
örök időkig. Éljen a haza! – zárta 
ünnepi gondolatait a polgármes-
ter. A megemlékezés a mártír 
miniszterelnök emléktáblájának 
koszorúzásával zárult.

Újabb állampolgársági 
eskütételek

Testvérvárosi találkozók

Arad, a Magyar Golgota
Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere, Stanislav Blaha, Uherské 
Hradiště polgármestere és Vackova Dagmar kabinetvezető

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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A közelmúltban megyei és 
térségi kitüntetést kapott sár-
vári díjazottakat köszöntött 
Kondora István polgármester 
a Városházán. 

A köszöntőn részt vett dr. 
Szijártó Valéria, Sárvár cím-
zetes főjegyzője és Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester. Tíz 
éve alapította és adja át a Sár-

vár Térsége Többcélú Kistér-
ségi Társulás – a 31 telepü-
lést tömörítő önszerveződő 
csoport – elismerő díjait. A 
három sárvári kitüntetett kö-

zül ketten a Sárvár Kistérség 
Egészségügyéért díjat kapták 
meg, így Dr. Császár Veronika 
sárvári háziorvos és Dr. Drácz 
Lajos, a Szent László Kórház 

krónikus belgyógyászatának 
osztályvezető főorvosa. Az 
idei Vas Megyei Prima díj Ma-
gyar sajtó kategóriájának díját 
pedig Benkő Sándor sárvári 
fotóriporter, a helyi fotóklub 
elnöke vehette át a körmendi 

átadón. A három kitüntetett-
nek Kondora István Sárvárra 
jellemző emléktárgyakat adott 
át, megköszönve, hogy a saját 
szakterületen a három díjazott 
hosszú idő óta kimagaslóan 
szolgálja a várost.

Emlékérmesek találkoztak
Huszonöt éve ismerik el a legjobb pedagógusokat a város-
ban Barabás Emlékéremmel. A jubileumon megtartották 
az eddigi díjazottak találkozóját. Az eltelt esztendők alatt 
több mint százan kapták már meg az emlékérmet.
 

A Barabás Emlékéremmel elismert pedagógusok negyed-
százados találkozóját a Bassiana Hotelben tartották, ahol 
Kondora István polgármester köszöntötte a díjazottakat.  
A Barabás Emlékérmet adományozó alapítványt Kondora 
István és Barabás Zoltán, Barabás György unokája hozta lét-
re 25 évvel ezelőtt Barabás Györgyre, az 1848-ban született, 
később Sárváron osztálytanítóként, ipari iskola igazgatóként 
tevékenykedő pedagógus emlékére. 

Az emlékérmet a sárvári születésű Munkácsy-díjas szob-
rászművész Gaál Tamás készítette. Ennek a díjnak az a kü-
lönlegessége, hogy nem valamilyen szervezet osztja ki, hanem 
maguk a tantestületek választják meg maguk közül az arra 
legérdemesebbet.

Idén ősszel is köszöntötték 
Sárvár jó sportoló, megyei 
és  országos versenyeken 
sikerrel szereplő diákjait 
és  felkészítőiket .  Sár vár 
Város Önkormányzata kö-
zel  80 diákot részesített 
elismerésben kiváló ered-
ményekért.

Atlétika, úszás, kosárlabda, 
kézilabda, labdarúgás, aszta-
litenisz, tájékozódási futás, 
petanque, vívás és sakk. Az elő-
ző tanévben ezekben a sportá-
gakban jeleskedtek leginkább a 
sárvári diákok. A kiemelkedő 
sportteljesítmények előtt a 
város, az önkormányzat is min-

den évben fejet hajt. Sárvár ifjú 
bajnokait, az iskola képvisele-
tében megjelent intézményve-
zetőket, testneveléstanárokat és 
edzőket ezúttal is a Városházán 
köszöntötték.

Kondora István polgármester 
a sport, a mozgás fontosságáról 
beszélt a gyerekeknek, kiemelte, 

hogy Sárvár maga is egy sportos 
város, és bízik abban, hogy a te-
lepülés kínálta sportlehetőségek-
kel a diákok is élnek, és a sport 
felnőttkorukban is az életük ré-
sze marad. Mint mondta, a sport 
kitartásra, fegyelemre, küzdésre 
nevel, amelynek az életben is jó 
hasznát veszik a gyerekek.

Büszke jó sportoló diákjaira a város

Jó sportoló diákok, felkészítőik és a város vezetői

Kondora István, dr. Szijártó Valéria, Dr. Máhr Tivadar, Dr. Császár Veronika, 
Dr. Drácz Lajos és Benkő Sándor

Kitüntetetteket köszöntöttek a Városházán
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A magyar fotográfia napja 
alkalmából rendezte meg az I. 
Sárvári Fotószüretet a Sárvári 
Fotóklub. A ZeneHázában 
egy hétvégén át várták a régió 
fényképészeit.

A Sárvári Fotószüret Bánkuti 
András, Balogh Rudolf- és Pu-
litzer-emlékdíjas fotóriporter 
előadásával kezdődött. A fotós 
szakmában elismert szakember 
a Magyar Sajtófotó pályázatra 
beérkezett munkákból talló-
zott, reprezentálva ezzel a mai 
magyar fotóriporteri szakmát. 
Aki részese volt az előadás-
nak, talán egyetért abban: 
estig érdemes lett volna képről 
képre nézegetni a különböző 
kategóriákban készült fény-
képeket, olyan minőséget és 
nem mellesleg társadalom- és 
korrajzot is közvetítettek nem 
csak a szociofotók, hanem 
adott esetben egy-egy sportfo-
tó vagy színészportré is. Ám a 
rendezvény sokszínűsége miatt 
az előadást időkorlátok közt 

kellett tartani, sorjáztak tovább 
az érdekes programok. 

Az I. Sárvári Fotószüret egyik 
nagy erényének bizonyult, hogy 
a szakma mellett az érdeklődő, a 

laikus is otthon érezhette magát 
a rendezvényen, sok érdekes 
információval és nem mellesleg 
látványélménnyel gazdagodha-
tott. A program része volt egy 
pódiumbeszélgetés, amely a 
Vas megyei fotózás helyzetéről 

szólt Bánkuti András Balogh 
Rudolf- és Pulitzer-emlékdíjas 
fotóriporter, Benkő Sándor 
MUOSZ-nagydíjas fotóripor-
ter, Büki László, a vaskarika.

hu főszerkesztője és Peti Péter 
fotográfus, fotódokumentarista, 
a Tripont szakmai vezetőjének 
részvételével. 

A szakmai előadások mellett 
átfogó szakmatörténeti és tech-
nikai bemutatók is szerepeltek 
a programok között. A sárvári 
önkormányzat által kiírt, a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotócso-
portok Országos Szövetsége, a 
MAFOSZ védnökségével és a 
Sárvári Fotóklub Egyesület szer-
vezésében megvalósult Sárvári 
Kép-Tárlat 2019 fotópályázat 
eredményeit szintén a fotószüre-

ten, annak első napján hirdették 
ki. Az országos fotópályázaton 
70 alkotó 569 fotóját bírálta el a 
zsűri, amelyek közül 67 képet ki-
állítás keretében is láthatott a kö-
zönség, köztük külön kategóriá-
ban a Sárvárt bemutató fotókat 
is. A megnyitón Kondora István 
polgármester úgy fogalmazott: 
a nemrég átadott ZeneHáza 
ettől fogva a fotográfia háza is. 
A két kategóriában is első díjat 
nyert Jene Sándor, a körmendi 
fotóklub tagja lett a pályázat 
legjobb alkotója, így ő érdemelte 
ki a MAFOSZ-plakettet.

– Nagyon meglepődtem, jó ér-
zés volt a díjakat megkapni. Kü-
lön örülök, hogy olyan képekkel 
is nyertem, amelyek Sárvárhoz 
kötődnek, hisz a hagyományőr-
zőkkel jó a kapcsolat. Az összes, 
Sárvár kategóriába beküldött 
képem hozzájuk kötődött – nyi-
latkozta az AFIAP-díjas fotós a 
díjátvétel után, aki méltán kapott 
elismerést a többi, meghirdetett 
kategóriába nevezett néhány 
fotójáért is. 

Az I. Sárvári Fotószüret má-
sodik, vasárnapi napja is bővel-
kedett érdekes tartalmakban. 
Szakmai és technikai bemutatók 
sorjáztak, majd félórás prezentá-
ció keretében fotósok mutatkoz-
hattak be az érdeklődő közönség 
és a szakma előtt.

Pogács Mónika

 Folytatás az 1. oldalról
Szerepeltek környezetvédelem-

mel kapcsolatos előadások is a 
könyvtári napok programjában. 
Az erdők jövőjéről dr. Borovics 
Attila, a NAIK-ERTI igazgatója 
beszélt, Hindiné Ódor Mónika 
pedig a környezetbarát csoma-
golóanyagokat ismertette meg az 
érdeklődőkkel. Átadták a könyv-
tárpártoló díjakat is. Idén négy 
elismerést ítéltek oda. A bibliotéka 
három klubvezetője, Paukovics 
László, Simon Józsefné és Horváth 
Lászlóné mellett Farkas Csaba, a 
Szülőföld Könyvkiadó vezetője is 
oklevelet kapott a könyvtár mun-
kájának támogatásáért. 

A programsorozatban szintén 
a környezetvédelem jegyében 
szervezték meg a Nőszemközt 
Pirivel beszélgetést. Lovász 
Adrienn volt Bődi Piroska ven-
dége, aki egy kicsit saját életéről, 
majd a felelős állattartásról 
beszélt a klubközönség előtt, 
de a mese is szerepet kapott a 
találkozón. A könyvtári hét a 
három kívánság fájának elülte-
tésével zárult. Egyet a földért, 
egyet a sárváriakért, egyet az 
olvasásért ültetett el a bibliotéka 
a Nádasdy-várban a „10 millió 
fa” mozgalom sárvári csoport-
jával közösen. 

PM

A környezetvédelem állt 
a könyvtári napok fókuszábanBaromfi-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

Üzemi karBantartó (villanyszerelő)
munkakörbe.

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

HŰtőraktáros
munkakörbe.

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

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

Amit kínálunk:
Saját állományú munka- viszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban, hűség bónusz, béren kívüli juttatások, 100%-ban térített Volán busz 

vagy vonatbérlet, 
ingyenes céges buszjáratok.

CSOPORT

Telefon:  06 70/938-8711
E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

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

33
26

82

Fotószürettel köszöntött be az ősz Sárváron

Technikai bemutatókat is láthatott a közönség az I. Sárvári Fotószüreten
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Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVASÖRÖK:

Dreher Classic 0,5 l  ..................... 240 Ft/db  480 Ft/l
Dreher Hidegkomlós 0,5 l  ........... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Pale Ale 0,5 l  ................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Red Ale 0,5 l  .................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Asahi 0,33 l  ................................. 275 Ft/db  833 Ft/l
Arany Ászok 0,5 l  .........................219 Ft/db  438 Ft/l
Kozel 0,5 l  ................................... 250 Ft/db  500 Ft/l
HB 0,5 l  ........................................221 Ft/db  442 Ft/l
Kőbányai 0,5 l  ............................. 206 Ft/db  412 Ft/l
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300 Ft/db  600 Ft/l
Kőbányai 2 l  ................................ 700 Ft/db  350 Ft/l
Peroni 0,33 l  ................................ 299 Ft/db  897 Ft/l
Dreher 0% citromos 0,5 l  .............215 Ft/db  430 Ft/l
Soproni 0,5 l  ................................ 222 Ft/db  444 Ft/l
Steffl  0,5 l  .....................................213 Ft/db  426 Ft/l
Aranyfácán 0,5 l  ...........................193 Ft/db  386 Ft/l
Soproni Apa 0,5 l  ......................... 269 Ft/db  538 Ft/l
Riesenbrau 0,5 l  ...........................189 Ft/db  378 Ft/l
Borsodi 0,5 l  ................................ 229 Ft/db   458 Ft/l
Heineken 0,5 l  ............................. 289 Ft/db  578 Ft/l

ÜDÍTŐK:            
Pepsi  ........................................... 369 Ft/db  164 Ft/l
Coca-Cola 1,75 l  .......................... 389 Ft/db  222 Ft/l
Fuzetea 1,5 l  több ízben  ............. 329 Ft/db  219 Ft/l
Fanta narancs 1,75 l  .................... 389 Ft/db  222 Ft/l

ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l  .......................120 Ft/db  80 Ft/l
Mizse 1,5 l víz  .................................80 Ft/db  53 Ft/l

ENERGIAITALOK:
Bomba energiaital 0,25 l  ..............180 Ft/db  720 Ft/l
Hell energiaital 0,25 l  ....................180 Ft/db  720 Ft/l
Burn energiaital 0,25 l  ................. 230 Ft/db  920 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  .............. 290 Ft/db  1160 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

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

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

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

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

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

Akciós téli gumik
már 12.800 Ft/db-tól

Átadták az Edilkamin, 56 éve 
működő olasz kandallógyártó 
vállalkozás sárvári bemuta-
tótermét és irodaházát. A cég 
2002-ben vásárolta meg a ko-
rábbi vagongyár területén lévő 
ipartelepet és kezdte meg benne 
a termelést. 

A sárvári Edilkamin új, mo-
dern, háromszintes, 300 m2-es 
bemutatótermének átadási ün-
nepségén az olasz és a magyar 
üzleti partnerek, valamint a 
sárvári önkormányzat és hivatal 
képviselői is megjelentek. A 
kiállított fűtőberendezések meg-
tekintéséhez kellemes olasz zene 
szolgált aláfestésül. Az átadón 
megjelent vendégeket elsőként 
Bodri Gabriella kereskedelmi 
vezető köszöntötte, és felidézte 
Sárvár és a helyi ipar történetét. 
Mint monda, az olasz Borsatti 
család 2002-ben vásárolta meg a 
Selyemgyár utcai üzemet, amely-
ben egykor műselyemgyár mű-
ködött. A sárvári cégnél jelenleg 
104 fő dolgozik. 

Stefano Borsatti tulajdonos 
avatóbeszédében arról szólt, 
hogy az elmúlt években folya-
matosan felújítások zajlottak 
Sárváron, de a termelés közben 
nem állt le. Ez a mostani avató az 
egész sárvári üzem ünnepélyes 

átadása is egyben. – Minden 
átalakítás azért történt, hogy 
kellemesebb környezetet biz-
tosítsunk a dolgozóinknak. 
Jelentős ügyviteli segítséget is 
kaptunk polgármester úrtól és az 

önkormányzati hivataltól, amit 
ezúton is köszönök – mondta 
Stefano Borsatti.

A kandallógyár sárvári bemu-
tatótermének avató ünnepségén 
az NB I-s kosárlabda-bajnokság 
győztes csapata, a Falco-Vulcano 

Energia KC játékosai is részt 
vettek. A sárvári Edilkamin a 
TAO-támogatását a szombathe-
lyi kosarasoknak ajánlja fel, így 
most nem véletlen, hogy együtt 
ünnepelhettek. 

A megújult üzemet és az új 
bemutatótermet Kondora István 
polgármester Stefano Borsatti 
tulajdonossal együtt avatta fel.

Jónás Klára, az Edilkamin 
International Kft. ügyviteli igaz-
gatója az avatás után elmondta, 
hogy az Edilkamin sárvári gyárá-
ban napi több mint 100 kandallót 
állítanak elő, a termékeket több 
ezer négyzetméteres raktárukban 
tudják tárolni. – Jelen pillanatban 
6 ezer kész termékünk van rak-
táron, ez is az Edilkamin egyik 
előnye, hogy a vevőinknek nem 
kell heteket-hónapokat várni 
egy-egy termék megrendelésekor 
– mondta Jónás Klára.

Az 56 éves múlttal rendelkező 
olasz családi vállalkozás több 
európai országban is rendelkezik 
gyárteleppel, több mint 30 or-
szágba exportál sikeresen dizájnt 
és technológiát. Az, hogy a Bor-
satti család modernizálta sárvári 
cégét, és a budaörsi mellett Sár-
váron is nyitott bemutatótermet, 
azt jelenti, hogy hosszú távra 
terveznek hazánkban. -fr-

Új bemutatóteremmel bővült az Edilkamin

A megújult üzemet és az új bemutatótermet Kondora István polgármester 
Stefano Borsatti tulajdonossal együtt avatta fel



SÁRVÁRI         HÍRLAP8 www.sarvarvaros.hu

Szent László 

● Minden héten szeretettel 
hívunk felnőtt katekézisre. 
Egyik héten, szerdán a Sári 
plébánián, másik héten, csütör-
tökön a Szent László plébánián 
az esti szentmisék után. 

● Kéthetente, szombaton 
esténként 19.30 órától a katoli-
kus iskolában az ifjúsági közös-
ség tagjai tartanak csoportos 
beszélgetéseket Zoltán atya 
vezetésével. Szeretettel várják 
az érdeklődő fiatalokat.

● A téli óraállítástól az 
esti szentmisék a Szent Lász-
ló-templomban 18 órakor, a 
Szent Miklós Sári templomban 
17.30 órakor kezdődnek.

● November 1-jén, pénte-
ken, Mindenszentek ünnepén 
a Szent László-templomban 7 
órakor, 9 és 11 órakor, vala-

mint 18 órakor, a Szent Miklós 
Sári templomban 10 órakor és 
17.30 órakor lesznek ünnepi 
szentmisék. Az esti szentmi-
séken lucernáriumot, azaz 
fényliturgiát tartunk az összes 
megholtakért.

● November 2-a, szombat, 
Halottak napja. A Szent Lász-
ló-templomban 7 órakor és 
18 órakor, a Szent Miklós Sári 
templomban 10 órakor és 17.30 
órakor lesznek gyászmisék az 
összes megholtakért. A teme-
tőkápolnában 8 órakor lesz 
gyászmise, ami után szívesen 
megáldjuk a síremlékeket. A 
katolikus keresztények Minden-
szenteki és halottak napi kegye-
lete nem merülhet ki csupán a 
temetőlátogatás pogányokra is 
jellemző külsőséges nyüzsgésé-
ben, hanem az örökéletbe vetett 
hittel imádságos és szentmisét 
felajánló kapcsolatteremtés is 
legyen meg halottainkkal!

● November 5-én, kedden 
Szent Imrének a magyar ifjúság 
védőszentjének az ünnepe lesz. 

● Mindenszentekre készülve, 
mindkét templomban a szentmi-
sék alatt van gyónási lehetőség. 
Nyerjünk teljes búcsút felajánlva 
meghalt szeretteinkért.

● A plébánia részletes prog-
ramjait a www.ladislas.hu vagy 
a www.sarvarsari.hu honlapon 
figyelemmel kísérhetik.

● A Mária Rádió értéket köz-
vetítő műsorait a sárváriak szere-
tő figyelmébe ajánlom: FM 95.2

Evangélikus

● Október 27-én, vasárnap 
10 órakor a református testvé-
rekkel közös istentiszteletet tar-
tunk templomunkban. Igét hirdet 
Szentgyörgyi László református 
lelkész. Az istentiszteletet koszo-
rúzás követi a Sylvester-szobornál. 

● Október 31-én, reformáció 
ünnepén, csütörtökön 18 órától 
esti istentiszteletet tartunk.

● November 1-jén, pénte-
ken 17 órakor a városi temető 

evangélikus kápolnájában em-
lékezünk meg előrement sze-
retteinkről.

● November 6-án, szerdán 
a Vasi Evangélikus Egyházme-
gye lelkészi kara, kiegészülve a 
két szomszédos egyházmegye 
lelkészeivel közös gyűlést tart 
Beleden.

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

● Vasárnaponként 10 órától 
istentiszteletet és – ezzel egy 
időben – gyermek-istentisztele-
tet tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdet-
tel tartja összejöveteleit a fiatal 
felnőttek bibliaköre.

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

● Gyülekezetünk honlapcí-
me: reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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A Sárváron immár hagyomány-
nak számító szakrális hetet a 
Sárvár Tourist & TDM Non-
profit Kft. szervezi, fővédnöke 
Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester. A hét során megnyílnak 
Sárvár templomai, és különle-
ges programokra várják vala-
mennyi felekezet híveit. 

A templomok éjszakája ren-
dezvénysorozat nyitó estéjére 
megtelt a sárvári evangélikus 
templom. A város valamennyi 
felekezetéből jöttek érdeklődők 
Pethő – Udvardi Andrea lelkész-
nő zenés igehirdetésére. A Szom-
bathelyi Művészeti Szakgimná-
zium két diákja működött közre, 
Kovács Johanna furulyán, míg 
Orsós Katalin szavalattal.  Pet-
hő – Udvardi Andrea szerint 
nemcsak a szakrális héten, az 
ünnepi alkalmakkor fontos az 
ökumené, de a hétköznapokon 
is nyitott szívvel és nyitott lélek-
kel kell a más felekezetűek felé 
fordulnunk. 

Köntös László református 
lelkész, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspökhe-
lyettese, gyűjteményi igazgató 

tartott előadást a református 
templomban, akit Szentgyörgyi 
László lelkész mutatott be a hall-
gatóságnak. Köntös László úgy 
véli, hogy az Európában előfor-
duló idegen kultúrák fordulatot 
hoznak a kontinens keresztény 
eredetének újrafelfedezésében. 

A püspökhelyettes reméli, hogy 
az idegen kultúrákkal való talál-
kozás ráébreszti az európaiakat 
saját keresztény gyökereikre is.

A Szent Miklós-templomban 
Bokor Zoltán atya az Ötödik 
evangélium című előadásával 
csatlakozott a szakrális hét ren-
dezvényeihez.

Goda Gyula pszichológus, tré-
ner a ZeneHázában tartott előa-
dást. A programon résztvevőket 

Dr. Máhr Tivadar, Sárvár város 
alpolgármestere, a szakrális 
hét programsorozat fővédnöke 
köszöntötte. Az alpolgármester 
kiemelte, a könnyed, szóra-
koztató fesztiválok mellett a 
sárváriaknak igényük van a lelki 
feltöltődést biztosító progra-
mokra is. A TDM munkatársai 
ezért szervezik meg évről évre a 
szakrális hetet.

Goda Gyula nemzetközileg 
elismert pszichológus, pszicho-
terapeuta, tréner, coach „Krisztus 
követés a vezetésben – a család-
ban és a munkahelyen” című 
előadásában számos példázatot 
sorolt, melyek megmutatták, 
hogy Krisztus, cselekedeteivel és 
szavaival, már kétezer évvel ez-
előtt mintát adott a mai kor em-
berének. Tanításait a mindennapi 
életünkben, így akár a családi 
vagy a munkahelyi kapcsolata-
inkban is hasznosítani tudjuk.

Az idei szakrális hét program-
ját Csupor Máté orgonaestje zár-
ta a Szent László-templomban.

Egy hét a sárváriak lelki feltöltődéséért

Páros mágia – Dragomán, Szabó T. és Dés 
Nádasdy Ferenc Múzeum 
2019. november 8. 
(péntek) 18:00 
 Nagy szeretettel invitálunk 
minden irodalom- és zene-
kedvelőt Szabó T. Anna költő, 
Dragomán György író és Dés 
András ütőhangszeres jazz 
zenész közös zenés irodalmi 
estjére a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermébe. Legyenek 
vendégeink egy könnyed és tartalmas estére novemberben! 
Belépőjegy: Egységes: 1000 Ft

Egyensúly címmel nyílt meg 
a Galeria Arcisban Rose Stoll 
festőművész és Andreas Fut-
ter szobrászművész közös 
kiállítása. A tárlat létrejöttét 
a Provertha Zrt. támogatta, a 
kiállítást is a cég munkatársa 
Németh Andrea nyitotta meg.

Rose Stoll festőművész a 
nagy nyilvánosság előtt ritkán 
mutatja be alkotásait. Nagy, 
absztrakt krétamunkái, me-
lyeket részben szimbolikus, 
vagy figurális vonatkozások 
jellemeznek a kiegyensúlyozott 

színösszeállítás és a pigmentá-
lás miatt erős esztétikai hatást 
fejtenek ki – szólt a művésznő 
képeiről megnyitójában Né-
meth Andrea. 

A galéria három termében e 
képeknek ellenpontját képezik 
mindenütt Andreas Futter 
szobrászművész zömök, apró 
embereket ábrázoló alakjai, 
amelyeket a távolságtartás és 
humor jellemez.

Az ég felé törő és az égben 
járó alkotások november 3-ig 
tekinthetőek meg a Galeria 
Arcisban.

Tóth István szobrászművész 
életművét ábrázoló fotókból 
nyílt kiállítás a Nádasdy-vár 
folyosógalériáján. A vándor-
kiállítást a szombathelyi TIT 
Tóth István Baráti Köre ál-
lította össze Garas Kálmán 
fotóművész munkáiból, aki 
megörökítette Tóth István 
alkotásait.

A kiállításmegnyitón megje-
lentek közül külön köszöntötte 
Kondor János galériavezető Tóth 
István szobrászművész leszár-
mazottait, akik többen is eljöttek 
a vár Folyosó Galériájába. A 
szombathelyi születésű szobrász 
a 20. század fordulóján az egyik 
legelismertebb alkotónak szá-
mított. Azonban legjelentősebb 

egész alakos lovas szobrának fel-
állítására csak 1934-ben, halála 
előtt Sárváron kerülhetett sor.

Zsámbéky Mónika művészet-
történész megnyitójában emlé-
keztetett, hogy Tóth Istvánnak 
a parlamentben 14 szobra ta-
lálható, a Vajdahunyad várában 
pedig 8 műve tekinthető meg. 
A szegedi dómban több mint 

száz különböző méretű alkotása 
látható. A századfordulón általa 
képviselt neobarokk népi-nem-
zeti irányzat nagy népszerűség-
nek örvendett, ám soha sem 
távolodott el a giccs irányába.

A több mint 40 kiállított mű-
tárgyfotó november 17-éig te-
kinthető meg a vár Folyosó 
Galériájában.

Köntös László püspökhelyettes reméli, hogy az idegen kultúrákkal való talál-
kozás ráébreszti az európaiakat saját keresztény gyökereikre is

Hősök és antihősök párbeszéde a galériában

Szoboréletmű kiállítás fotókon a várban
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Szeptember 17–20. között a 
Gárdonyi Iskola 46 diákja és 4 
kísérő pedagógusa Romániába, 
Erdélybe utazott a Határtala-
nul! program keretében. 

Az 1. napon ellátogattak 
Nagyváradra, ahol a várat te-
kintették meg, majd Nagysza-
lontára utaztak, ahol Arany 
János szülőházával és a Cson-
ka-toronnyal ismerkedtek. A 2. 
napot Várasfenesen indították, 
ahol a tájházban régi népi tár-
gyakkal, ruházattal és a népi 
élet szokásaival ismerkedtek. 
Ezután Magyarremetére utaz-
tak, ahol a Fekete-Körös-völgyi 
magyarság gyönyörű református 
templomában jártak. Következő 
megállójuk a köröstárkányi 
világháborús emlékmű volt, 

ahol történelmi időutazáson 
vehettek részt. Délután a kiskohi 
Medve-barlangban csodálták a 
cseppköveket és az ősrégi med-
vecsontokat, majd a Pádis-fenn-
síkon kirándultak. Este vetél-
kedőn vettek részt, amelynek 
feladatai a Rákóczi-emlékévhez 
kapcsolódtak. 

A 3. napon az Erdélyi-hegy-
ségben az Aranyos-folyó mentén 
utazva és sok-sok métert felfelé 
túrázva érkeztek meg a Rozs-
da-szakadékhoz. A túra után 
Abrudbánya református templo-
ma következett, ahol elhelyezték 
koszorújukat az 1848/49-es 
szabadságharc magyar áldoza-
tainak emléktáblájánál. Délután 
érkeztek Torockóra, ahol előbb a 
Néprajzi Múzeum kiállításával 
ismerkedtek, majd az unitárius 

templom udvarán megkoszorúz-
ták a település 1. világháborús 
áldozatainak emlékoszlopát. 

A 4. nap először Tordára 
vitte a kirándulókat, ahol a 
Tordai-sóbányába látogattak. 
Fantasztikus látványban volt 
részük! Ezután Kolozsvár mellett 

utazva, Nagybányán áthaladva 
érkeztek meg testvériskolájukba, 
Szinérváraljára, ahol az iskolák 
műsorai után a sárvári diákok és 
tanáraik átadták adományaikat, 
ajándékaikat. Szinérváraljáról 
már Magyarország felé indult a 
kiránduló csoport.

A fenntartható közleke-
dés témájában szervezett 
környezetvédelmi napot a 

Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület a 
Posta téren. 

Több százan gyűltek össze 
a környezetvédelmi nap meg-
nyitójára, ahol Kondora István 
polgármester mondott köszön-
tőt. Ezt követően felvonulást 
tartottak a főutcán gyalog, 
kerékpárral, görkorcsolyával és 
elektromos járművekkel, hogy 
jelezzék a fenntartható környe-
zet érdekében lehet autó nélkül 
is közlekedni.

A felvonulás után külön-
böző korosztályokban futó-
biciklis, gördeszkás és ke-
rékpáros ügyességi versenyt 
rendeztek. Távirányítós lego 

autó szlalom pályaverseny is 
volt. Emellett a tér különböző 
pontjain tartottak arcfestést, 
fazekas műhelyt és kézműves 
foglalkozásokat, házi jellegű 
termékek vásárát.

– Az önkormányzat fon-
tosnak tartja döntéshozatali 
szinteken is a környezeti tu-
datosságot, fenntarthatóságot. 
Példa erre, hogy az országban 
az elsők között alkotta meg 
klímavédelmi stratégiáját a vá-
ros – mondta Kondora István 
polgármester a környezetvé-
delmi napon.

Sándor Katalin májustól vezeti 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete sárvári tagcsoport-
ját. Egy jól sikerült soproni 
kirándulás megszervezésével 
tette le névjegyét a civil szerve-
zet képzeletbeli asztalára.

 – Párommal együtt szerveztük 
az utat, és csak az motivált ben-
nünket, hogy minél több örömet, 
élményt szerezzünk a gyermekek-
nek, hiszen ha ők jól érzik ma-
gukat, attól a szülők is boldogok 
lesznek – mondta az elnök.

A soproni út, amelyet az 
önkormányzat támogatott, a 

terveknek megfelelően sike-
rült. Hatvanan ültek buszra a 
félévestől a nyugdíjas korúig, 
és élvezték közösen a túrát a 
Károly-kilátóra, a Fertő-tavi 
csónakázást vagy a Taródi-vár 
meglátogatását. 

Sándor Katalin négy gyermek 
édesanyja. Pontosabban hárman 
már felnőttek, húszas éveikben 
járnak, így a rendezvényekre 
már csak kilencéves fia kíséri el. 

Az elnök arról is tájékoz-
tatott: a sárvári egyesületnek 
jelenleg 45 tagcsaládja van, de 
folyamatos a munkájuk iránt 
az érdeklődés, jövőre újabb 

csatlakozókra számítanak. Bár 
nagycsaládosnak három gyer-
mektől tekinthető egy família, 
kétgyermekes tagjaik is vannak, 
hiszen nyitottak, mindenkit 
szívesen látnak. A közös nevező 
a család. 

 – Ami hiányzik nekünk, az 
egy közösségi terem, de idén 
ebben is sikerült előre lépni a 
Nádasdy Kulturális Központ 
támogatásával. Ősztől biztosítot-
tak nekünk egy termet – mondta 
még az elnök. 

Az októberi találkozón ruha-
börzét tartottak, beszélgettek, 
sütipartit szerveztek. – A legfon-

tosabbnak tartom az egymással 
való találkozásokat, a kötetlen 
beszélgetéseket, a tapasztalatcse-
rét. Szeretném az embereket mi-
nél közelebb hozni egymáshoz, 
a közösségi együttlét, a közös 
időtöltés örömét megismertetni 
velük. Fontosak az anyagiak, de 
ugyancsak nagyon fontosak az 
emberi kapcsolatok – jelentette 
ki Sándor Katalin, aki még hoz-
zátette: Észre kell venni, hogy 
mire van igény, és a megvalósítás 
kereteit is meg kell találni. Erre 
is szeretnék figyelni munkám 
során.

Pogács Mónika

A gyermekek öröme és a közösségépítés a motiváció

Egy nap a fenntarthatóság jegyében

Gárdonyisok Erdélyben

46 gárdonyis diák látogathatott el idén Erdélybe 
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Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!

LILLAFÜRED
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2019. október 26-án (szombaton)
A rendezvény helyszínei: Kossuth tér, Batthyány Lajos utca, Hunyadi 

János utca, Árpád utca, Ady Endre utca, Deák Ferenc utca, Várkerület 
utca, Rákóczi Ferenc utca, Posta tér

Forgalomelterelés útvonala: Sársziget u. – Soproni u. (88. sz. főút) – 
Selyemgyár u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd u. – Rákóczi u. 

A forgalomelterelés 2019. október 25-én 18.00 órától 2019. október 
26-án 24.00 óráig tart.

Buszközlekedés: A Batthyány utcai (Főtér), a Rákóczi utcai (Kórház) 
és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés az alábbi időpontban 
szünetel 2019. október 25-én 18.00 órától 2019. október 26-án 24.00 
óráig. Az utasok az Autóbusz-állomásnál, a Gyógyfürdőnél (Rákóczi 
utca), a Vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában lévő megállókat ve-
hetik igénybe. 

Egészségügyi információk: A központi ügyelet megközelítése az 
Árpád utcán és a Széchenyi utcán történő ki- és behajtással, 
vagy a Várkerület felől a Népegészségügy udvarán keresztül 
lehetséges. Az érintett gyógyszertárak gyalogosan közelíthetők 
meg a járdán. Egészségügyi ellátás helyei a vásár területén: gyalog-
őrség 2019. október 25-én (pénteken): Nádasdy-vár parkoló, Belvá-
rosi körforgalom, gyalogőrség 2019. október 26-án (szombaton): 
Rendőrség, Belvárosi körforgalom, Penny-Market parkoló, esetkocsi 
a Városházánál, mentőautó a Penny-Market parkolóban, Központi 
ügyelet, Mentőállomás.

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

SIMON–JÚDÁS NAPI
ORSZÁGOS 
KIRAKODÓVÁSÁR 
SÁRVÁR UTCÁIN

PROGRAMOK
  Nádasdy-vár parkoló (nagyszínpad)
Október 25. (péntek) 
20.00 órától DJ SHEPHERD lesz a házigazda, a buli zárásáig 
szombaton 1.45 óráig, 
közben 21.00-22.00 óra között fellép DJ Szatmári & Jucus

Október 26. (szombat)
10.00 – Homokbödöge Táncegyüttes
11.00 – Néptánckör
12.00 – Káldi Napraforgók
13.00 – Ürmös Néptáncegyüttes
14.00 – Csillagvirág citerazenekar
15.00 – Cenki Hársfa Néptáncegyüttes
16.00 – Bassiana Brass

  Posta tér színpad
Október 26. (szombat)
10.00 – Néptánckör
11.00 – Csillagvirág citerazenekar
12.00 – Homokbödöge Táncegyüttes
13.00 – Cenki Hársfa Néptáncegyüttes
14.00 – Ürmös Néptáncegyüttes
15.00 – Kvarc együttes

  „Csárda udvar” (Posta tér parkoló)
Október 25. (péntek)
17.00-21.00 óra között Kale Lulugyi oroszlányi cigányzenekar
Október 26. (szombat)
9.00-16.00 óra között Kovács Zenekar, Szlovákiából érkező 
cigányzenekar

Az NB II-es bajnokságban 
négy győzelem és egy vereség 
a sárvári kézilabdázók mérle-
ge, ezzel a tabella harmadik 
helyén állnak. 

A Győri Audi ETO KC U22-es 
csapat otthonában kezdett a Sár-
várfürdő Kinizsi, 19–32-es győ-
zelemmel nyitotta az őszi idényt. 
Az Egerszegi KK–Sárvárfürdő 
Kinizsi mérkőzés végeredménye 
szintén a sárváriak győzelmét 
hozta, 18–21. A vasiak szigorú 
védekezésétől megszeppent ha-
zaiak sokáig nem találtak rést a 
vendég védelmen. 

Az Ajkai KK–Sárvárfürdő 
Kinizsi mérkőzés meghozta a 
harmadik győzelmet a sárvá-
ri lányoknak, 24–39.  Hazai 
találattal indult a mérkőzés 
és egészen az 5. percig ajkai 
vezetéssel, fej-fej mellett haladt 
a két csapat. Ezt követően a 
Sárvárfürdő szigorított védeke-
zésén, támadásban pedig gyors, 
látványos akciókat vezetve, 
átvette a vezetést. 

Az NB II-es bajnokság ne-
gyedik mérkőzésén szenvedte 
el első vereségét a Sárvár. Alba 
Fehérvár KC U22–Sárvárfürdő 
Kinizsi: 29–26. Mindkét csapat 
kapkodóan, sok hibával kez-
dett, majd a hazaiak rendezték 
előbb soraikat. Az ezúttal a 
korábbiaknál sokkal szellő-
sebben védekező Sárvárfürdő 
nem tudta megállítani a rob-
banékony, gyors hazaiakat. Ezt 
követően viszont egy időkérés 
után megnyugodtak a vasiak, 
és a félidő derekára egy gólra 
felzárkóztak, majd az első játék-
rész végére átvették a vezetést. 
A szünetet követően azonban 
elfáradt a vendégcsapat, amit a 
házigazdák könyörtelenül ki is 
használtak. 

A Sárvárfürdő Kinizsi NBII-
es női kézilabda csapata to-
vábbra is remekül menetel. A 
hétvégén 29–25-re nyert Győr-
ben, a Széchényi Egyetem ellen. 
5 idegenbeli meccsből 4-et 
megnyertek, ezzel a  tabella 3. 
helyére léptek a sárvári lányok.

Jól rajtolt a Kinizsi
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

október 30-án és november 6-án, 
csütörtökön 17 órakor
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Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. október 25. és november 9. között Éves szelektív naptár 2019 Sárvár

25. P 1. P

26. Szo 2. Szo Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
27. V 3. V

28. H 4. H

29. K 5. K

30. Sze 6. Sze
31. Cs 7. Cs

8. P
9. Szo

10. V
11. H
12. K
13. Sze

14. Cs

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

21. Cs
22. P
23. Szo
24. V
25. H
26. K
27. Sze
28. Cs
29. P Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
30. Szo

Építési törmelék maximum 1m 3/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.

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.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési 
nyesedék

OKTÓBER

Metszési nyesedék: legfeljebb 5cm átmérőig és 1 méter 
hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki

NOVEMBER

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 26., november 2. és 9. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Október 25. (péntek) 19.00 Sárvári képviselő-testület alakuló ülése
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

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

Vocelka Invest Kft. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu

ELADÓ!
Építési telkek és felújítás alatt lévő 

családi ház Sárvártól 8 km-re eladó!
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: +36 70/408-0258
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Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

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 megújult!
2019. október 25., péntektől

 ISMÉT VÁRJUK ÖNÖKET 
fi nom házias ételekkel, pizzákkal, 

változatos napi menükkel!

Jöjjön el, és győződjön meg 
személyesen!

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Tizenegy kör után két győzel-
met szerzett eddig a Sárvár 
FC labdarúgócsapata a har-
madosztályban. A vezetőség 
négy nyáron igazolt játékostól 
is elköszönt.

Tizenegy fordulót rendeztek 
eddig a labdarúgó NB III nyugati 
csoportjában, a Sárvár FC a sze-
zon előtt a biztos bennmaradást 
tűzte ki célul maga elé. Bojan 
Lazics együttese jelenleg két 
győzelemmel, öt döntetlennel és 
négy vereséggel a tabella tizen-
harmadik helyén áll, még éppen 
a képzeletbeli vonal fölött.

Az SFC első győzelmét szep-
tember 1-jén, a Mol Fehérvár 
II ellen aratta hazai pályán, 
Skriba Máté tizenegyes góljának 
köszönhetően. Ezt követően 
Ménfőcsanakon balszerencsés 
körülmények között 1–0-ra 
alulmaradt a csapat, majd az 
újonc, ám jó erőkből álló Lipót 
ellen értékes pontot szerzett 
pályaválasztóként (0–0). 

Ezt sikerült megfejelni egy 
komáromi bravúrgyőzelem-
mel, ahol újfent a házi gólfele-
lős, Skriba Máté döntött (0–1).  
A hullámzás viszont tovább 
folytatódott, egy fordulatos, iz-
galmas, gólgazdag mérkőzésen 
ugyanis a Puskás Akadémia II 
elvitte a három pontot városunk-
ból (1–4), majd a bicskei pont-
szerzés után (1–1, gólszerző: 
Rajzinger Péter), legutóbb a baj-
nokesélyes III. Kerülettől kapott 

ki hazai pályán 2–1-re. Már az 
első félidőben eldőltek a lényegi 
kérdések, a mezőnyfölényben 
játszó fővárosiak két védelmi 
megingást is kihasználtak, az 
újdonsült apuka, Skriba – akinek 
október 19-én született meg 
kislánya, Emma –  hiába szépí-
tett egy formás kontra végén, ez 
ezúttal csak a szépítésre volt elég.

A szerb tréner, Lazics la-
punknak elmondta, becsülettel 
küzdenek minden mérkőzésen, 
ám néha a szerencse is elpártolt 
tőlük. 

– Néha bosszantó hibákat 
követünk el, de messze még a 

bajnokság vége. Sok munka vár 
még ránk, alakulófélben van a 
csapatunk, továbbra is maxi-
málisan bízom a játékosaimban, 
tudom, hogy teljesíteni fogjuk 
a céljainkat, és akárcsak tavaly,  
ezúttal is meglesz a bennmara-
dás – mondta Bojan Lazics.

A vezetőség egyébként októ-
ber elején közös megegyezéssel 
szerződést bontott a nyári iga-
zolások közül Horváth Detrével, 
Faggyas Milánnal, Tratnyek 
Dániellel és Valkovszki Péterrel, 
akik nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket. A helyüket 
a keret fiatal játékosai vették át.

A zöld-fehérek legközelebb 
október 27-én lépnek pályára, a 
Nagykanizsa vendégeként. A kö-
vetkező hazai bajnoki november 
3-án lesz, vasárnap 13:30-tól a 
rivális Mosonmagyaróvár ellen.

Stari

Továbbra is cél 
a bennmaradás

A Puskás Akadémia II elvitte a három pontot Sárvárról
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AJÁNLATUNK

STANDARD

KOMPLETT SZEMÜVEGRE

20.000Ft

Részletek az üzletben!

Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse 
látásvizsgálat • szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő 

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

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

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

www.ekszerszalon.com
Az akció időtartama: 2019. nov. 1-től nov. 30-ig

 (részletek az üzletben)

Gondoljon időben 
a karácsonyra!

Karácsonyi ékszerkészítés
Karikagyűrű készítés

-10%

Női és férfi  
márkás órák

Igazgyöngy ékszerek

-10%

Törtarany 
beszámításakor

-20%

Brill eljegyzési 
gyűrűk.

Ha, megtaláltad az igazit...

Most: -10%

Arany ékszerek 

-5%
Ezüst ékszerek 

-10%

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

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

36. éve az Önök szolgálatában

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

fizethet kiszállításkor.

Október 25-én, pénteken este és 26-án, 
egész nap a Simon–Júdás napi vásáron 

várjuk a megszokott helyünkön, 
a környék egyik legjobb forralt borával!

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

Borbarátok figyelem!
2019. november 8-án, pénteken 
19 órától kerül megrendezésre 

az 53. borgasztronómiai gálasorozatunk 
Márkus Béla felvezetésével!
Márton-napi új bor kóstoló és 

az elengedhetetlen 
liba párosa lesz a főszereplő!

MÁRTON-NAPI LIBANAPOK!
November 9-től, szombattól válogasson 

Márton-napi kisétlapunk kínálatából!


