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Folytatjuk a sikeres városépítő munkát

Szlovén internáltakra
emlékeztek Sárváron

A sárvári köztemetőben lévő II.
világháborús internálótáborban
elhunyt szlovén áldozatok sírjaihoz halottak napja közeledtével
idén is hivatalos szlovén delegáció érkezett leróni kegyeletét.
1941 júniusában érkeztek Sárvárra az első internáltak, köztük
a tábor működése alatt közel
2000 szlovén fogoly is.

Kondora István, akit a szavazatok 67,54%-ával választottak ismét polgármesterré köszönetet mondott a választók
támogatásáért

Ezt ígérte a sárvári képviselő-testület alakuló ülésén a harmadik polgármesteri ciklusát
kezdő Kondora István. Immár
harmadszor lett a város alpolgármestere Dr. Máhr Tivadar is
az október 13-i önkormányzati
választás eredményeként. Október 24-én tartotta alakuló ülését
a sárvári képviselő-testület a
Nádasdy-vár dísztermében.

Az önkormányzati választáson ismét minősített többséget
szereztek a kormánypártok
a sárvári testületben, ahová
egyetlen új tag került be.
A szavazás végleges eredményéről dr. Tóth Eszter, a helyi
választási bizottság elnöke
adott tájékoztatást az alakuló
ülésen. Mint mondta, érvényes
és eredményes volt a választás.

Az 1-es választókerületben
Varga Károly, a Fidesz–KDNP
jelöltje 70,71%-kal nyert, a
2-esben Klimits István, a Híd
a Jövőnkért Egyesület jelöltje
győzött 51,57%-kal, a 3-asban Dr. Máhr Tivadar szerzett képviselői mandátumot
a Fidesz–KDNP színeiben
65,74%-kal.
Folytatás a 3. oldalon

A kegyeleti hagyomány szerint
a szlovén küldöttség megkoszorúzta az internáltak emléktábláját,
amelyet nemrég helyeztek vissza
a kandallógyár új épülete mellé
húzott falrészre, majd a sárvári
köztemetőben lévő áldozatok
emlékművét koszorúzták meg.
Sárvár városa nevében Kondora
István polgármester és Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester helyezte
el az emlékezés babérjait.
A megemlékezésen részt vett
a Szlovén Internáltak Szövetségének elnöke, Joze Vidic, aki
gyermekként a sárvári tábor
foglya volt.
Folytatás a 2. oldalon
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Sárvár ’56-os hőseire emlékeztek

Napsütéses Simon–Júdás vásár

Sárváron hagyományosan koszorúzással kezdődött az 1956os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján tartott városi
megemlékezés. A Soproni úti köztemetőben Török István
’56-os sárvári mártír, a Nemzetőrség győri vezetője és Mezőfi
Géza, a felkelők mellé állt sárvári rendőrtiszt sírjánál rótták
le kegyeletüket a város vezetői a családtagok jelenlétében. Egy
koszorú került a megtorlás idején Sárvár környékén menekülő,
és agyonlőtt diákok, Sándor Béla és Bognár Gábor sírjára. Az ő
’56-os történetük még feldolgozásra vár.  Folytatás a 2. oldalon

A vásár négy és fél kilométeres útszakaszának két oldalán
több mint félezer kereskedő sátra várta az érdeklődő vevőket. A
szervezők számításai szerint idén az ötvenezer főt meghaladta a
Simon–Júdás napi országos kirakodóvásárra érkezők száma. Kora
tavaszt idézett az ez évi vásár a forralt bort kínálók legnagyobb
sajnálatára. Rajtuk kívül mindenki örült a verőfényes szombatnak, hiszen valódi piactérré változott Sárvár belvárosa, ahol
kedvére válogathattak a környékről és messze földről érkezett
vásárlók. 
Folytatás a 10. oldalon
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Sárvár ’56-os hőseire emlékeztek
Folytatás az 1. oldalról
Az ’56-os városi megemlékezés keretében Kondora István
polgármester, Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, Sütő Károly
aljegyző, valamint dr. Kondora
Bálint megyei közgyűlési alelnök koszorút helyezett el az
egykori pártszékház falán lévő
’56-os emléktáblánál a Sárvári
Koncertfúvószenekar közreműködésével.
A Kossuth téren több száz fő
sárvári emlékező gyűlt össze.
A Himnusz közös eléneklése
után a Városháza előtt felállított
színpadon dr. Kondora Bálint, a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
mondott beszédet.
– 1956 októbere forradalomként és szabadságharcként csak
1989-ben tudatosult történelem-

mé. 1989-ben, abban az évben,
amelytől Magyarország újra
visszanyerte önrendelkezését,
szabadságát és függetlenségét,
és a magyar nép jogot formált
arra, hogy ismét saját kezébe
vegye sorsa alakítását. A 63 évvel ezelőtti, látszólag vesztes és
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levert forradalom, mely az első
lyukat ütötte a kommunizmus
falán, így alakult át végül 33
évvel később győzelemmé, a mi
győzelmünkké is, amely révén
ma szabad országban élhetünk –
vont párhuzamot a két évforduló
közt a közgyűlés alelnöke.

Koszorúzás az egykori pártszékház falán lévő ’56-os emléktáblánál

– Higgyünk 1956 hőseinek,
akik 63 év messzeségéből üzenik
nekünk, a szabadság a legnagyobb és legfontosabb eszme
minden nemzet és közösség
számára. Ők az életüket adták
érte, nekünk csak őrizni kell a
lángot – zárta beszédét dr. Kondora Bálint.
A továbbiakban a színpadot
a Tinódi gimnázium 11/A osztályos diákjai vették birtokba és
műsorukban versidézetekkel,
valamint visszaemlékezésekkel
elevenítették meg a szabadságharc napjait. A hivatalos
megemlékezés a Szent László
templomnál, Abai Imre vértanú
plébános emléktáblájánál ért véget. Az ünnepség után került sor
az ’56-os hősök szentmiséjére a
városi nagytemplomban.

Rábasömjénben is ápolják ’56 emlékét
1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján
Rábasömjénben október 20án Mindszenty József bíboros
szobránál tartottak ünnepi
megemlékezést.

Az ünnepség előtt a Szent
Márk-templomban Wimmer
Roland városi plébános mutatott be szentmisét. A megemlékezésen részt vett Kondora
István polgármester, Kovács

Hevér Mihályné igazgatónő és Vadvári László, a szervezőbizottság elnöke
a megemlékezésen, a háttérben Mindszenty bíboros szobra

Ferenc volt országgyűlési képviselő és Varga Károly, Rábasömjén önkormányzati képviselője. Elsőként Ódor Zsófia,
a Szent László iskola tanulója
szavalta el Nagy István versét
Mindszenty bíboros szobra
előtt.
Hevér Mihályné, a Tinódi
gimnázium igazgatója beszédében a hercegprímás személyi
titkára, a mártírpap Dr. Harangozó Ferenc emléke előtt
tisztelgett. A személyes hangú
emlékezésből kiderült, hogy
Hevér Mihályné nagyapjának
a testvére volt a Szibériába is
internált pápai prelátus, aki
ellen 700 oldalas vádiratot állított össze az ÁVH 1948-ban.

Hét évet töltött a szovjet gulág
ólombányáiban a rabsága alatt.
Szabadulása után 1956-ban
emigrált, a németországi Burg
Kastli Magyar Gimnázium
igazgatója lett, majd nyugdíjba
vonulása után Mindszenty személyi titkáraként is tevékenykedett. A bíboros halála után
pedig szellemi örökségét ápolta.
Az ünnepség résztvevőinek
és közreműködőinek a jelenlétét Vadvári László, a szervező
bizottság elnöke köszönte meg.
A megemlékezés koszorúzással
ért véget. Az emlékezés babérjait a városrész társadalmi szervezeteinek képviselői, valamint
Kondora István, Kovács Ferenc
és Varga Károly helyezte el.

Szlovén internáltakra emlékeztek Sárváron
Folytatás az 1. oldalról
A szlovén küldöttség tagja
volt Ferenc Horváth, a szlovén parlament képviselője, a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Tanácsának elnöke, Lendva Község alpolgármestere,
Metka Lajnšček, a Szlovén
Köztársaság szentgotthárdi
főkonzulja, Simon Konobelj,
a budapesti szlovén nagykövet
helyettese.

Ferenc Horváth, a szlovén
parlament magyar kisebbségi képviselője a megbékélést
tartja a legfontosabbnak. Kövér
László magyar házelnök és
szlovén kollégájának 2015-ös
sárvári találkozóján szóba
került a világháború után bos�szúból meggyilkolt több száz
muravidéki magyar áldozat
ügye, azóta Szlovéniában is
tartanak megemlékezéseket –
számolt be a szlovén képviselő.

A szlovén delegáció tiszteletadása az áldozatok emlékművénél
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Megalakult Sárvár új képviselő-testülete
Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzati választáson a 4-es körzetben Kampel
Oszkár, a Fidesz–KDNP jelöltje
nyert 53,56%-kal, az 5-ös számú választókerületben Dr. Szabó Gyula győzött 55,94%-kal
a Fidesz–KDNP színeiben, a
6-osban Vinter István, a Fidesz–
KDNP jelöltje nyert 53,38%-kal.
A 7-es választókerületben
Kondora István diadalmaskodott 68,7%-kal a Fidesz–
KDNP színeiben, a 8-asban

viselő-testületbe. Az eredmény
ismertetése után esküt tettek
dr. Tóth Eszter bizottsági elnök
előtt a képviselők.
Az új testület eskütétele után
a több mint kétharmados győzelemmel harmadik polgármesteri időszakát megkezdő
Kondora István is letette esküjét, majd köszönetet mondott
a támogatásért, és ismertette a
következő öt évre szóló programját. 1994 óta vesz részt
képviselőként, bizottsági elnök-

Képviselői eskütétel a Nádasdy-vár dísztermében

pedig Varga Jenő, a Fidesz–
KDNP jelöltje szerzett egyéni mandátumot 76,65%-kal.
Kompenzációs listán Eiveck
Péter, Németh Zsolt és Szabó
Lajos, a Híd a Jövőnkért Egyesület színeiben jutottak a kép-

ként, alpolgármesterként, 2010
óta pedig polgármesterként a
városi közéletben. Külön köszönetet mondott dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyzőnek
és hivatalának, hiszen olyan
előterjesztések kerültek a kép-

Tisztelt Sárváriak!
Ezúton szeretném megköszönni azt a nagyszámú támogatást, mellyel elismerték eddigi munkámat. Ígérem,
hogy a továbbiakban is
ugyanazzal a lendülettel,
szorgalommal és alázattal
fogom végezni városépítő munkámat, amelyben
számítok minden sárvári
együttműködésére.
HAJRÁ SÁRVÁR!
Köszönettel:
Kondora István
polgármester
2019. október 28.

viselő-testület elé, amelyek a ezelőtt: munka, munka, munka.
legszélesebb együttműködést A szolgálatnak az értékét végül
tették lehetővé. Az elmúlt öt nem annak a hossza, hanem a
évben az előterjesztések 97%-át minősége fogja meghatározni.
fogadta el a testület
vita nélkül. – Én a
következő időszakra is azt kívánom,
hogy ilyen egységben fogadjuk el a
város érdekében készült előterjesztéseket. Ha a következő
öt év programját
röviden összefoglalom, akkor csak
annyit ígérhetek,
hogy folytatni fogjuk azt a sikeres
városépítő munkát, amit eddig is
tettünk. Ehhez kérem minden megválasztott sárvári
képviselő önzetlen
segítségét – mondta
Kondora István.
Ezután sor került Dr. Máhr Tivadar alpolgármester kiemelte: legyünk
az alpolgármester művészei a munkánknak, tanuljunk minél többet,
megválasztására. hogy aztán mesterévé váljunk majd
A polgármester javaslatára, a testület egyhangú Azt kívánom magamnak és
döntésével a tisztséget ismét Dr. az egész testületnek is, hogy
Máhr Tivadar töltheti be, aki legyünk művészei a munkánkezért köszönetet mondott Kon- nak, tanuljunk minél többet,
dora Istvánnak és képviselő- hogy aztán mesterévé váljunk
társainak. Az alpolgármester majd! – zárta gondolatait az
ünnepi beszédében aláhúzta: alpolgármester.
legyünk büszkék az elmúlt
Az ülés végén dr. Kondora
évek eredményeire, ugyanak- Bálint, a megyei közgyűlés alkor legyünk bátrak is, hogy a elnöke gratulált a város megvákövetkező évek kihívásainak az lasztott két vezetőjének, és Vas
élére álljunk. – A városvezetés, megye szerencsepatkóját adta
a helyi hatalom, az nem lehet át sok sikert kívánva további
cél, csak lehetőség, remény munkájukhoz. Az alakuló üléarra, hogy sokat tudunk tenni sen közreműködött Sági Dóra
a sárváriakért. Most sem ígér- népdalénekes.
- frhetek mást, mint amit öt évvel

Fogadóóra

Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. november
19-én (kedden) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület
2., I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart.
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Szolgálatként tekintünk a ránk bízott munkára
Október 22-én tartotta alakuló
ülését a Vas Megyei Közgyűlés
a Megyeháza dísztermében. A
15 fős testületben 11 mandátumot szerzett a Fidesz–KDNP,
egy-egy mandátumhoz jutott a
Jobbik, a Momentum, a DK és
az MSZP. Az alakuló ülés után
tartották az 1956-os forradalom
és szabadságharc 63. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezést és kitüntetési ünnepséget.

A Vas Megyei Közgyűlés alakuló ülésén Dr. Turcsán Gábor,
a Vas Megyei Területi Választási
Bizottság elnöke adott rövid tájékoztatást a 2019. évi önkormányzati választások eredményéről.
Elmondta, hogy a megye mind
a 216 településén megtartották
a választásokat, magas volt a
részvételi arány, a szavazásra
jogosultak 55,3 százaléka járult
az urnákhoz. Kiemelte, hogy a
megyében nyugodt, eseménytelen
volt a választás.
Dr. Turcsán Gábor átadta a
megbízóleveleket a Vas Megyei

Közgyűlés mandátumot szerzett
tagjainak, majd sor került az
eskütételre.
A tizenöt tagú testületben az
október 13-i önkormányzati választások eredményeként Gagyi
Levente, Glavanics Krisztina,

mentum, Rába Kálmán a Jobbik
képviseletében szerzett mandátumot. A testületnek kilenc régi
és hat új tagja lett.
Az ülés keretében a Területi
Nemzetiségi Önkormányzatok
képviselői is átvették megbízóleve-

A megválasztott megyei képviselők eskütétele (Fotó: CSZ)

Kevy Albert, dr. Kondora Bálint,
Majthényi László, Marton Ferenc,
Nagy Gábor, Sipos Tibor, Szijártó
László, Szűcs Dávid és Tausz István a FIDESZ–KDNP színeiben,
Fehér László az MSZP, Hetyési
Marianna a DK, Iker Áron a Mo-

leiket. Vas megyében horvát, roma
és német területi nemzetiségi
önkormányzat alakult.
Az ünnepélyes alakuló ülés a
Vas Megyei Közgyűlés elnökének
és alelnökeinek megválasztásával
folytatódott. A testület ismét a

Fidesz–KDNP megyei listájának
vezetőjét, Majthényi Lászlót választotta elnökének.
– A közel 62 százalékos eredmény nem tesz elbizakodottá
bennünket, továbbra sem hatalomként, hanem szolgálatként
tekintünk a ránk bízott munkára
– nyilatkozta eskütételét követően
Majthényi László. A következő
ciklus legfontosabb feladatának
a környezetvédelmet, a kistelepülések szennyvízkezelésének
fejlesztését nevezte meg.
A Vas Megyei Közgyűlés alelnökeinek a következő öt évre újból
Marton Ferencet és dr. Kondora
Bálintot választotta meg a testület.
Az alakuló ülés után a Megyeháza dísztermében megtartották
az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést.
A hagyományokhoz híven, az
ünnepségen sor került a megyei
közgyűlés által alapított díjak átadására, 11 fő részesült elismerő
kitüntetésben.
sii

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és vevőspecifikus termékek
A
vállalatcsoport, mint
csatlakozóipari
termékek,
kábelkonfekciók,
műanyag
fröccsöntött
és
termékek
A PROVERTHA
PROVERTHA
mintmint
csatlakozóipari
termékek,
kábelkonfekciók,
műanyag
fröccsöntött
és vevőspecifikus
vevőspecifikus
termékek
fejlesztője ésvállalatcsoport,
gyártója már több
35 év óta fontos
partnere
számos nemzetközi
elektronikai
és autóipari
nagyvállalatnak.
fejlesztője
és
gyártója
már
több
mint
35
év
óta
fontos
partnere
számos
nemzetközi
elektronikai
és
autóipari
nagyvállalatnak.
fejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.

LEGYEN
LEGYEN A
A MUNKATÁRSUNK!
MUNKATÁRSUNK!
AA Provertha
E.
üzemébe
Provertha
E. C.
C. Zrt.
Zrt. aa sárvári
sárvári keresünk
üzemébe felvételt
felvételt hirdet
hirdet
Üzletkötőt

Gépbeállító
munkakörbe
Raktáros
munkakörbe
Vállalatunk
termékeinek és szolgáltatásainak
értékesítésére
Gépbeállító
munkakörbe
Raktáros
munkakörbe
FELADATOK:
ELVÁRÁSOK:
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ
AMIT KÍNÁLUNK:
AMIT
KÉRÜNK:
AMIT KÉRÜNK:
• Új üzletiKÉRÜNK:
lehetőségek
• Középfokú / felsőfokú műszaki végzettség
ELŐNYT JELENT:
• Hosszú távú munkalehetőség
AMIT
AMIT
KÉRÜNK:
AMIT
KÉRÜNK:
AMIT
KÉRÜNK:
• Aangol
munkafolyamatra
• felkutatása,
CNC esztergályos/marós/programozó
végzettség
• Raktári
munkakörben szerzett
tapasztalatfizetés
üzleti
• Tárgyalóképes
német és/vagy
nyelvtudás vonatkozó
• Felsőfokú szakirányú
végzettség
• Versenyképes
•
A
munkafolyamatra
vonatkozó
•• CNC
esztergályos/marós/programozó
végzettség
•
A
munkafolyamatra
vonatkozó
CNC
esztergályos/marós/programozó
végzettség
technológiák ismerete
Raktári
munkakörben
szerzett
tapasztalat
• kapcsolatok
Minimum
1–3 éves tapasztalat
Raktári
munkakörben
szerzett
tapasztalat
• 3-5 év kereskedelmi
tapasztalat
(kereskedelmi•••vagy
műszaki
• Egyéb
juttatások
Targoncakezelői
vizsga
technológiák
ismerete
ismerete
•• Minimum
1–3 éves
tapasztalat
Minimum
évesmunkarend
tapasztalat
• technológiák
Munkakörben
vizsga
• bővítése,
Három műszakos
vállalása strukturáltság
új1–3
üzletek
• Határozottság,
és proaktivitásszerzett tapasztalat manager) ••• Targoncakezelői
• Munkavégzés
egy fiatalos, dinamikus, motivált csapatban
Targoncakezelői
vizsga
Három
műszakos
munkarend
vállalása
•• Munkakörben
szerzett
szerzett tapasztalat
tapasztalat • Széles termékskála
•• szerzése
Három
műszakos
munkarend
vállalása
Hárompontos,
műszakos
munkarend
vállalása
• Munkakörben
Forgácsolási
ismeretek
•• Három
műszakos
munkarend
• Precíz,
önálló és eredményorientált
munkavégzés
értékesítésében
• Gyors,
önálló
munkavégzés
Három
műszakos
munkarend vállalása
vállalása
•
Számítógépes
alapismeretek
•• Forgácsolási
ismeretek
ismeretek
••• Meglévő,
Gyors,
önálló
munkavégzés
Gyors, pontos,
pontos,
önálló(előny)
munkavégzés
• Forgácsolási
Műszaki
készség
• Kommunikációs és tárgyalási
készség rajzolvasási
szerzett tapasztalat
EGYÉB JUTTATÁSOK:
•• Számítógépes
alapismeretek
• Német
nyelvismeret
alapismeretek
• Számítógépes
Német nyelvismeret
(előny)
•• Műszaki
rajzolvasási
készség
Műszaki
rajzolvasási
készségkreativitás
•• kiemelt
Német
nyelvismeret
(előny)
ügyfelek
•
Felhasználói
szintű
számítógépes
ismeretek
• Vállalati bónuszrendszer, céges autó, mobiltelefon,
Német
nyelvismeret
(előny)
•
Megbízhatóság,
önállóság,
•• Német
nyelvismeret
(előny)
• Műszaki végzettség
Német
nyelvismeret
(előny)
• Csapatmunka
•• Megbízhatóság,
önállóság,
kreativitás
• B kategóriás gépjárművezetői
engedély, utazási
hajlandóság
szakmai tréningek támogatása
Megbízhatóság,
önállóság,
kreativitás
•• támogatása.
Műszaki
Műszaki végzettség
végzettség
•• Csapatmunka
Csapatmunka

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos önéletrajzát az alábbi címre:
Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos önéletrajzát az alábbi címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509
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Ensana néven folytatja Sárvár legrégibb gyógyszállodája
Ensana márkanév alatt egyesült Európa több mint húsz
legismertebb és legrangosabb
gyógyszállodája, köztük öt
magyarországi hotel, így a
sárvári Danubius is. A Danubius Sárvár Health Spa Resort
márkanevet az Ensana Sárvár
Health Spa Hotel brandnév váltotta fel – tudtuk meg Henrik
István igazgatótól.
A Danubius hotelek tulajdonosai úgy döntöttek, hogy
szállodáikat city és spa brandba
osztják ketté, hogy célzottabb
ajánlatokkal tudjanak a vendégeikhez fordulni.
– A Danubius két hévízi, két
margitszigeti és sárvári gyógyszállodája került az Ensana
brandbe a csehországi, a szlovákiai, valamint a romániai érdekeltségekkel együtt. A célközönségünk nem változik, hiszen mi
egy igazi gyógyszálloda vagyunk.
Saját termálvizünk van, a gyógyszolgáltatásaink nagyon színvonalasak, és mi vagyunk azok,

akik – a nyári időszakot kivéve
– nem nyújtunk gyermekkedvezményt. Ez elősegíti azt, hogy
akik gyógyulni vagy feltöltődni

ter júniustól a Danubius szállodalánc egyik legjelentősebb
és legexkluzívabb gyógy- és
wellness-szállodáját igazgatja

Henrik István június óta vezeti az Ensana Sárvárt

szeretnének nálunk, azokat nem
zavarja a gyerekzsivaj, és a szálloda szolgáltatásainak, valamint az
arborétum közelségének köszönhetően szinte újjászülethessenek
– nyilatkozta Henrik István.
A büki és sárvári szállodákat
tizenkét évig igazgató Katz Pé-

Pöstyénben. Ennek következményeképp került a sárvári
szálloda élére új igazgató június
elsejétől Henrik István személyében. – Nekem Sárvárral már
nagyon-nagyon régi a kapcsolatom, 2007-ig első osztályban
kosárlabdáztam. Az idegenfor-

galomban Sárváron kezdtem
dolgozni, és kosárlabdáztam a
város másodosztályú kosárlabdacsapatában is. Aztán egy kis
időre elkerültem Bükre más
szállodákba. De 2010. május 1-je
óta újra itt vagyok a Danubius
szállodában, először értékesítési
munkatársként dolgoztam, aztán 2016-tól a sárvári és a büki
szállodák értékesítési igazgatója
lettem, június 1-jétől pedig a
sárvári szálloda igazgatói pozícióját is megkaptam – mondta
Henrik István.
Az Ensana Sárvár szállodában
jelentős felújítások is zajlottak az
elmúlt hónapokban, az összes
szoba klimatizált lett, a lobbiba
új bútorokat vásároltak. – De
nagyon sok dolgunk és tervünk
van még, például szeretnénk az
éttermi kapacitásunkat bővíteni.
Rekordévet zárunk, nagyon jól
alakult a piac, és bízom abban,
hogy a tulajdonosaink ezt látva,
támogatják fejlesztési terveinket
– zárta tájékoztatóját a szakember.
-fr-

Mentes-M díjat nyert a Sága
A Sága Foods E-szám mentes
Füstli Naturalja Mentes-M díjat
nyert az idén második alkalommal megrendezett versenyen,
amelyen 114 termék mérette
meg magát. A sárvári cég újdonsága már kapható a boltokban.
A mentes termékek iránti
növekvő vásárlói igényeket látva
második alkalommal hirdették
meg az idén a Mentes-M díjat.
Az elismerést csak olyan termékek kaphatják meg, amelyek a 14
fő allergén közül legalább egytől
és/vagy ételintoleranciát okozó
anyagoktól igazoltan mentesek.
A díjátadó ünnepségen a Sága
Foods Zrt. marketingvezetője,
Király Zoltánné és Kiss Ildikó
termékfejlesztési vezető vette át az
M-Mentes díjat, amelyet Húsimádó főkategória virsli alkategóriájában a napokban a boltokba került
újdonságával, az E-szám mentes
Füstli Naturaljával nyert el a sárvári cég. A Füstli Natural lett az első
olyan E-szám mentes virsli, amely
ebben az elismerésben részesült.

A feldolgozott húskészítmények
gyártása során az élelmiszer-adalékanyagok, vagy a vásárlók által
ismertebb nevükön az E-számok

mentessé sárvári üzemét és termékeit, fejlesztései során minél
kevesebb élelmiszer-adalékanyag felhasználására törekszik.

A szárnyashúsból készült késztermékek vezető hazai gyártója, a Sága Foods
az elmúlt években egyre több allergénanyagtól tette mentessé sárvári üzemét
és termékeit

felhasználása szinte kikerülhetetlen volt – egészen mostanáig.
A szárnyashúsból készült késztermékek vezető hazai gyártója,
a Sága Foods az elmúlt években
egyre több allergénanyagtól tette

Ennek a folyamatnak eddigi
legjelentősebb eredményeként
2019 őszén forgalomba került a
Sága új, E-szám mentes Füstlije.
Az új E-szám mentes Füstli
két változatban kapható: Füstli

Natural bükkfán füstölt és Füstli
Natural bükkfán füstölt, krémes
Gouda sajttal. Az adalékanyagmentességen túl ez a két új termék szója- és gluténmentes is, a
sajt nélkül készült termék ezenfelül laktózmentes. Mindezen
mentességek mellett a termék
legfőbb előnye az, hogy az ízben
sem kell kompromisszumot
kötnie a vásárlóknak, hiszen a
két Füstli Natural minden jellemzőjében felveszi a versenyt a
többi virslivel.
– Bízunk abban, hogy ezek az
új fejlesztéseink találkoznak a
fogyasztók igényeivel, ezáltal kijelölve a Sága fő termékfejlesztési
irányát az elkövetkező időszakra – mondta Muzsek András, a
Sága vezérigazgatója, aki szerint
a Ságára mindig is jellemző volt,
hogy új termékeivel, innovációival a piac előtt jár.
Muzsek András bejelentette,
a cég hamarosan újabb termékekkel áll elő. A szárnyashúsból
készült szalámival és snack-kel
belép a szárazáruk piacára is.
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Fotók megvásárlásával támogatható a dévai alapítvány
Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány megálmodója,
alapítója nyitotta meg Tóth
Krisztina Lélekjelenlét című
fotókiállítását a ZeneHázában. A Sárvári Fotóklub tagja
rendszeresen segíti önkéntes
munkával az alapítvány által
működtetett árvaházakat.
Itt készült fényképeiből,
portréiból nyílt tárlat Sárvár
legfiatalabb kiállítóterében. A
megnyitón Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester köszöntötte a
vendégeket. Azt hangsúlyozta:
a ZeneHáza Sárvár legfiatalabb
közösségi tere, a kultúra szentélye, ahol a művészet, legyen
az zenei, prózai vagy vizuális,
mint a dévai árvákról szóló fotókiállítás is, otthonra talál. Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes
a fotókon látható szépségkeresésről, a harmóniáról, a jóságra
törekvésről beszélt, amely minden ember sajátja. Azt is megosztotta a hallgatósággal: ebből
a meggyőződéséből táplálkozik

rendíthetetlen optimizmusa.
A tárlatot Dr. Kereszty Gábor
fotóriporter ajánlotta a nézők
figyelmébe, a szociofotók egyediségét hangsúlyozva.

lenne szüksége a dévai otthonoknak, a szerzetes az ott élő
gyermekekkel való kapcsolatépítést és ezek ápolását jelölte meg a
legfontosabbnak. Tóth Krisztina,

Tóth Krisztina és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a megnyitón

– A szépség iránti vonzódás
magát az embert jellemzi, de a
szép környezet megteremtésének igényét is jelenti. Ebben Sárvár élen jár – nyilatkozta Böjte
Csaba a megnyitó után. Arra a
kérdésre, hogy milyen segítségre

a képek alkotója hat éve segíti
önkéntes munkával a dévai
alapítványt. Évente akár kétszer
is kiutazik, gyakran kísérik el
gyermekei is. Déván nem csak
szakmáját, a fodrászatot gyakorolja, hanem minden háztartási

Novemberben az év legjobb ajánlatai
kifutó benzinmotorokra!

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, 2019.11.01-2019.12.13-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig érvényes.
Ford Credit ﬁnanszírozási akciók további vételár-kedvezményt jelentenek. A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

és egyéb munkából kiveszi a részét, amire ott szükség van. Azt
mondja, ezt bárki megteheti, aki
indíttatást érez önkéntes munka
végzésére. Hozzátette: a dévai
lakásotthonoknál nagy szükség
lenne férfikézre a házak körüli
teendők elvégzésében. Tóth
Krisztina fotói a Déván élő gyermekek hétköznapjaiba engednek
sajátos, őszinte bepillantást.
A kiállítással párhuzamosan
gyűjtés is indult a dévai alapítvány javára. A tárlat fotóinak
vászonkép változatai megvásárolhatók a vaszonkepbolt.
hu/adomanyozas oldalon, a
vételárat az alapítvány számára
ajánlják fel. Egymillió forint
összegyűjtése a cél.
A megnyitó rendezvényt követően a Szent László-templomban a misét Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes celebrálta, ahol
pénzadományt gyűjtöttek a
dévai gyermekek javára. A ZeneHázában kiállított fotók november 16-ig tekinthetők meg.
Pogács Mónika

facebook.com/sarvari.televizio
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Nagy siker volt a Szabadságkoncert-sorozat Sárváron
Több ezer ember ünnepelt
együtt a Posta téren a Szabadságkoncert-sorozaton október harmadik hétvégéjén. A
rendszerváltozás harmincadik
évfordulójára meghirdetett
emlékév keretében két napon át
várták koncertek a sárváriakat
és a környékbelieket.
A rendszerváltoztatás 30.
évfordulójára meghirdetett Szabadságkoncert-sorozat nyitónapján a Balogh Bikini Tribute
Band-et, majd Vastag Csaba
élő zenekaros koncertjét hallgathatta a közönség, az estét
a Flört Zenekar zárta a Posta
téren. A második nap délutánján
a Varga Miklós Band lépett fel,
majd az esti órákban Kondora

Nagy Feróval a koncert előtt
együtt idéztük fel azt a közel 30
évvel ezelőtti rendszerzáró házibulit, amelyen az Azok a boldog
szép napok című dalt énekelve
búcsúztatták rockzenészekkel,
Orbán Viktorral és a Fidesz
vezetőivel a kommunizmust.
– Én nagyon örültem, amikor az
akkori Fidesz megkeresett, hogy
lesz egy rendszerzáró házibuli és
jó lenne, ha segítenék, és meghívnám a zenész barátaimat rá.
Mindenki énekelne egy számot,
de a fődal az Azok a boldog szép
napok című szám lenne, annak
örömére, hogy elmennek az
oroszok. Akkor ezt lelkesedésből
csináltuk, és nem gondoltuk volna, hogy történelem lesz belőle
– mondta Nagy Feró.

ken, de közben valamennyi dalt
dúdolta is. Pajor András a Fidesz
Sárvári Szervezetének alapítója,
30 évig a Fidesz helyi, illetve megyei önkormányzati képviselője,
tanácsnoka, frakcióvezetője volt.

eltelt 30 év megítélése meg még
most is változik – mondta Pajor
András.
Varga Miklós, Nagy Feró, a
Mobilmánia és Vikidál Gyula
dalait több ezren énekelték

Több ezres tömeg a Posta téren

Ő szerezte meg a Fiatal Demokraták Szövetségének első egyéni
mandátumát 1990-ben Sárváron. – A szabadságkoncert zenéi
maradtak, a rendszerváltozás óta

együtt a Posta téren közösen
ünnepelve a szabadságot, együtt
emlékezve a fiatalságukra, azokra a boldog szép napokra.
Berta

A szecesszió beköltözött
a várfalak közé
Nagy Feró és a Beatrice a „babos” háttér előtt igazi show-t csinált a színpadon

István, Sárvár polgármestere
köszöntötte az egybegyűlteket,
aki örömének adott hangot,
hogy bár a rendszerváltozáskor
elmaradtak ezek az ünneplő
koncertek, most 30 évvel később együtt ünnepelhetjük a
szabadságot. – A mai fiataloknak
természetes, hogy szabadon
élhetnek, egy feladatuk azonban
nekik is van, meg kell őrizniük hazánk szabadságát, nekik
kell rá vigyázniuk – mondta a
városvezető, aki a Magyar Demokrata Fórum Sárvári Szervezetének alapítójaként vett részt a
rendszerváltozásban, a 2000-es
évek eleje óta a Fidesz tagja, és
harmadszor választották meg
Sárvár polgármesterének.
Hatalmas siker volt Nagy Feró
és a Beatrice koncertje, egy olyan
korosztály bulizott együtt a
Posta téren, akik talán már évtizedek óta nem voltak koncerten.

A tömegben számos ismerős
arcot, barátot, rendszerváltókat
találtunk, így Gróf Istvánt, aki
a Magyar Demokrata Fórum
Sárvári Szervezetének alapítója,
Sárvár egykori alpolgármestere.
A Sárvár Rádió Blues mesterei
című műsorának szerkesztőjeként, műsorvezetőjeként szívesen beszélt a „zenei rendszerváltásról”. – A rendszerváltozás a
beat zenében már 1965–66-ban
az Illés együttessel, az Omegával
elkezdődött, akik már döngették
az „aczéli falakat”, de 1975ben a Piramissal, 1976-ban az
Eddával induló rocknemzedék
döntötte be teljesen a kapukat.
Nagyon örülök, hogy Varga Mikós, Nagy Feró és Vikidál Gyula
is itt énekel a téren, ez nekik is
egyféle elégtétel 30 év távlatából
– mondta Gróf István.
Pajor András, a Sárvári Média
fotósaként vett részt a koncerte-

A magyar szecesszió mesterének, Nagy Sándornak
az életművét mutatja be a
Nádasdy Ferenc Múzeum
új időszaki kiállítása. Az
emlékév keretében vándorkiállítással emlékeznek a 20.
század elején létrejött gödöllői művésztelep egyik alapítójára, a magyar szecesszió
meghatározó alakjára.
A művésztelep másik meghatározó egyéniségének, Körösfői Kriesch Aladár unokájának, Kriesch Györgynek az
aktív részvételével jött létre a
vándorkiállítás.

Kriesch Aladár 1901-ben
alapította meg a gödöllői
művésztelepet, mely a fiatal, magyar és nem magyar
művészek alkotóműhelyévé
vált, Nagy Sándor 1907-ben
költözött a telepre. Kettejük
erőfeszítései és művészeti
elképzelései alakították ki
ennek a magyar szecesszió
szellemében létrejött egyetlen szervezett társulásnak
az arculatát. Nagy Sándor
EgészÉlet Szigete nevet viselő megemlékező tárlata a
Nádasdy Ferenc Múzeum
időszaki kiállítóterében jövő
év elejéig tekinthető meg.

8

SÁRVÁRI

Szent László
Plébánia
és
Szent László és Szent
Szent Miklós
Plébánia
● November 16-án, szombaton
9 órakor a Katolikus iskolában várjuk
azoknak a fiataloknak a jelentkezését,
akik 2020-ban a Szent László vagy
a Szent Miklós Sári templomban
akarnak házasságot kötni. Ezen alakalommal várjuk katekumenátusra
azokat is, akik bármely ok miatt nem
voltak megkeresztelve, vagy nem
voltak elsőáldozók és bérmálkozók.
● Kéthetente szombaton 19 órakor várjuk a középiskolás és egyetemista fiatalokat ifjúsági közösségbe,
a katolikus iskolába. A következő
alaklom november 9-e.
● November 11-én, hétfőn Szent
Márton püspökre, Egyházmegyénk
fővédő- szentjére emlékezünk az
esti szentmisén.
● November 11-én, hétfőn
17.20-kor indulnak a katolikus
iskolából a diákok lampionokkal a
nagytemplomba a 18 órakor kez-

dődő Szent Márton-misére. Az első
osztályosok itt átveszik „Talentum”
oklevelüket.
● A Szent László Plébánián
hétfőtől péntekig 9–12 óra és 16.3017.30 óra között előjegyezzük a jövő
évi szentmiseszándékokat élőkért
és holtakért.
● A felnőtt katekézisekre kéthetente szerdánként 18.15 órára a
Szent Miklós plébániára, csütörtökönként 18.45 órára a Katolikus iskolába szeretettel várjuk az érdeklődőket. Idei témánk az Eucharisztia.
● November 19-én, kedden
Árpád - házi Szent Erzsébet ünnepe lesz.
● November 24-én, a vasárnapi szentmiséken Szent Erzsébet
segítőszeretetét követve a Karitász
Szeretetszolgálat javára lesz országos gyűjtés.
● Minden csütörtökön az esti
szentmise előtt mindkét templomban papokért, papi és szerzetesi hivatásokért továbbra is imádkozzuk
a rózsafüzért.
● A Szent Mónika közösség a
Sári templomban kéthetente hétfőn
az esti szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt imádkozik a gyer-

www.sarvarvaros.hu
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mekekért. A közösséghez bármikor
csatlakozhatnak az édesanyák.
● A plébániák részletes programjai, szentmisék szándékai, ünnepi eseményekről fotógaléria,
heti templomi hirdetések a www.
ladislas.hu és a www.sarvarsari.hu
internetes oldalakon olvashatók.
● A Mária Rádió értéket közvetítő műsorait FM.95.2 az érdeklődők
szerető figyelmébe ajánlom

Evangélikus
Egyházközség

Evangélikus H

● November 8-án és 9-én gyülekezetünk ifjúsági csendeshétvégét
szervez konfirmandusaink számára.
● November 10-én 9.30-tól családi istentiszteletet tartunk templomunkban, melyen számítunk a
hittanos gyerekek aktív részvételére.
● November 12-én, kedden
17 órától tartja Nőegyletünk havi
alkalmát.
● November 16-án, szombaton
a Vasi Evangélikus Egyházmegye
ifjúsági találkozót szervez a megye
gyülekezeteihez tartozó konfirmandusok számára. A találkozó

helyszíne idén is a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium lesz.
● November 17-én, istentiszteletünkön énekkarunk, a Kortárs
Keresztény Kórus szolgál.
● November 22. és 24. között
kerül sor a Kaposvári Evangélikus
Egyházközséggel közösen szervezett csendeshétvégére Révfülöpön
az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban.
● Egyházközségünk főbb híreiről közösségi oldalunkon, a
facebook.com/SarvarEv címen is
tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Keddenként 18 órai kezdettel
tartja összejöveteleit a fiatal felnőttek bibliaköre.
● Csütörtökönként 17:30-ra a
Dalárda próbáira várjuk az énekelni
vágyókat.
● Gyülekezetünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio

Emlékezés
a reformációra

SÁRVÁRI
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Bélyegkiállítás
a gyülekezeti házban
Évtizedes hagyomány, hogy a
reformáció hónapja kapcsán
a sárvári evangélikus gyülekezeti teremben bélyegkiállítást rendeznek a Sárvári
Bélyeggyűjtő Körrel együttműködve.
Ez a filatéliai esemény a lelkészváltás után is megmaradt.
Ezt erősítette meg az egybegyűlteket köszöntve Pethő At-

A sárvári evangélikus és református gyülekezetek tagjai
közösen emlékeztek a reformáció emléknapjára az evangélikus templomban, ahol
Szentgyörgyi László református lelkész hirdetett igét.
Majd koszorút helyezett el
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Pethő – Udvardi Andrea,
Pethő Attila és Szentgyörgyi
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magyar fizikus, politikus, akadémikus, egyetemi tanár, hegymászó, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, Magyarország kultuszminisztere volt.
A másik téma tárlóiban a
második világháborúban kettészakított Európa történetét
mutatja be, az 1989-es magyar
határnyitásig. – Sok fiatal kérdezi, hogy mit jelent a bélyegeken a DDR felirat, pedig

László lelkészek, valamint
Horváth Zsolt gyülekezeti felügyelő és Dohi Zsolt gondnok
a Sylvester János-szobornál.
Luther Márton 1517. október
31-én szegezte ki 95 tételét a
wittenbergi vártemplom kapujára. Legfontosabb elvei között
szerepelt „az ember egyedül
csak a hit által üdvözül, nincs
különbség világi ember és pap
között”.
Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója nyitotta meg a tematikus
bélyegkiállítást

tila lelkész, majd a gyülekezet
Kortárs Keresztény Kórusa
adott műsort.
Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója nyitotta meg a tematikus bélyegkiállítást. A Sárváron látható
két bélyegfeldolgozás egyike
Eötvös Loránd halálának 100.
évfordulójára emlékezik. Báró
vásárosnaményi Eötvös Loránd

csak alig 30 esztendő telt el a
Németország egyesülése óta –
jegyezte meg megnyitójában
Nikodém Gabriella.
A bélyegkiállítás november
24-ig tekinthető meg az evangélikus gyülekezeti teremben
a Sylvester János utca 3. szám
alatt előzetes bejelentkezés,
vagy személyes érdeklődés
útján.

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések
Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu
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Napsütéses Simon–Júdás vásár
Folytatás az 1. oldalról
A Simon–Júdás napi országos vásárban számtalan étel- és
italkimérés mellett, amelyek
már előző délután kinyitottak
kétnapossá téve ezzel a vásárt,
rengeteg hasznos, vagy annak
látszó holmit vásárolhatott a
több tízezres tömeg.
A közönség szórakoztatására
két színpadot is állítottak. Október 25-én este a Nádasdy-vár
parkolójában felállított nagyszínpadon DJ Shepherd volt a
házigazda, a buliban vendégként
fellépett DJ Szatmári & Jucus.
Szombaton napközben ezen a
színpadon és a Posta térin órás

váltásokkal népzenei fellépőket
hallhatott a közönség.

– A vásárosok nagy része
visszatérő, régóta megszokott

Idén is hömpölygött a tömeg a főutcán

www.sarvarvaros.hu

helyen bérlik a standjaikat –
mondta Tóvári György főszervező. Hozzátéve, hogy a kereskedők mindig elégedetlenek,
azonban a tavalyi eső áztatta
vásár után a mostani ragyogó
napos időre senki sem panaszkodhatott.
A kézműves vásár szerves
része a forgatagnak, azonban
a Posta téren csak előzsűrizés
után fogadták el az árusok jelentkezését. A folklórhangulatot
még karakteresebbé téve ez
alkalommal egy csárdaudvart
is kialakítottak, ahol cigányzenekarok élőben húzták a
talpalávalót.

Három sárvári mazsorettes részesült díjazásban
A Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség jubileumot ünnepelt a közelmúltban.
Mazsorett szekciója 25 éves lett
idén. Az alkalomból díjak is
gazdára találtak. Három elismerést sárváriak hozhattak haza.
– A mazsorett szekción belül
már több díjat is alapítottunk. Aki
valamilyen szintet elér, kiválóan
tejesít, arra figyelünk, értékeljük

a munkáját – mondta Csikós
Györgyné, a Sárvári Mazsorett
Együttes nívó díjas művészeti
vezetője, a mazsorett szekció
elnökségi tagja.
Az országos szervezet most
azokat is elismerésben részesítette, akik a mazsorett együttesekkel
együtt dolgoznak évek óta, csak
épp a kulisszák mögött, szervezőmunkával segítve a sikert. Sárvárról Bodoricsné Dann Piroska,

a Sárvári Mazsorett Alapítvány elnöke érdemelte ki a díjat. Csupán
nyolcan kaptak ilyet, miközben
száz felett van a mazsorett csoportok száma hazánkban.
– Piroska napi kapcsolatban
volt mindig is az együttessel, a
háttérből segíti a munkát. Örü-

aki a Sárvári Mazsorett Együttes
aktív tagja volt hosszú időn át,
majd nyolc éve az ovisok oktatója,
koreográfusa.
– Aktív, segítőkész, a mazsorett
alapítvány munkájában teljes elánnal részt vesz, igazi jó kolléga
– jegyezte meg Csikós Györgyné.

KEDVES SÁRVÁRIAK!
A Nádasdy Kulturális Központ munkatársai
célul tűzték ki a városunkban működő
fényképészek élettörténetének feldolgozását. Szente Géza, Trinkl Mátyás, Bakos
Márton, Dorsan Clarisse neve bizonyára ma is sokaknak cseng ismerősen, talán egy-két fényképük is megbújik a fiókban vagy lóg a szoba
falán. A rendelkezésünkre álló saját anyagainkból ugyan a sarvaranno.hu
oldalunkon rendszeresen teszünk közzé válogatást, és ezeket a sárváriak
folyamatosan figyelemmel is követik, de reménykedünk benne, hogy
Önöknek ezen túl is van még mondanivalójuk ebben a témában.
Ezért arra kérjük Önöket, hogy mondják el személyes élményeiket az
említett (avagy más helyi) fényképészekről, tevékenységükről, a műterem
berendezéséről, az ügyfelekkel való kapcsolattartásukról, munkamódszereikről, bármiről, ami segítheti a közös emlékek megőrzését. Az
általuk vagy róluk készített fényképek különösen sokat jelentenek ebben
a nagy gyűjtőmunkában. Bízunk a sárváriak híres lokálpatriotizmusában.
Ha szívesen részt vennének múltunk fényképészeti hagyatékának
összegyűjtésében és megőrzésében, kérjük, keressék Szibler Gábor
történészt a múzeumban, hétköznapokon 8 és 16 óra között az alábbi
telefonszámon: 95/320-158 vagy 30/321-8757, illetve emailen: szibler.
gabor@nadasdymuzeum.hu
Együttműködésüket előre is hálásan köszönjük. Gyűjtsük együtt közös
múltunk hagyatékát!

Krajczár Zsanett és Bodorics Kitti is országos elismerésben részesült a mazsorett szövetség jubileuma alkalmából, középen Csikós Györgyné nívó díjas
művészeti vezető

lök neki, hogy mostanában már
díjak átadását is vállalja – mondta
Csikós Györgyné.
A mazsorett szekció jubileuma
alkalmából megalapították a „25
év, 25 mazsorett” díjat is, amelyet
25 mazsorett kaphatott kimagasló
munkáért, szigorú kritériumrendszer alapján. Az elismerésre,
amelyet Budapesten, a Stefánia
palotában adtak át, pályázni
kellett. Oklevél és nyakláncra illő
ezüst botmedál járt a díjazottaknak, köztük Krajczár Zsanettnek,

Bodorics Kitti volt a másik, aki
megkapta az országos elismerést.
Kitti aktívan táncol a Mazsorett Együttesben, emellett tanít,
ugyanis időközben elvégezte a
mazsorett oktatói kurzust is.
– Minden rendezvényünk
szervezését segíti, példamutató
a tamburtevékenysége, sokat
tanulnak a többiek tőle. Megérdemelten kapta ő is az elismerést–
méltatta a díjazottat a nívó díjas
művészeti vezető.
Pogács Mónika

SÁRVÁRI

Ötéves a Soroptimist International Club Szombathely
Colonia Savaria, amely a szombathelyi nők jótékony céllal
működő egyesülete. A jubileumot egy gálaesttel ünnepeljük
november 9-én.

A Soroptimist International politikától, vallási, világnézeti
hovatartozástól független világszervezet, amely klubhálózatban fogja össze a világ minden tájáról azokat a nőket, akik tenni
szeretnének saját, valamint tágabb környezetük javításáért,
saját kiemelkedő képességeik és szakmai tudásuk felhasználásával. A világon több mint háromezer klub létezik mintegy
százezer taggal, 121 országban. A működése hasonló a Lions,
a Zonta vagy a Rotary Clubhoz. A Soroptimist International
tanácskozási joggal jelen van az ENSZ világszervezet ülésein.
A szombathelyi egyesületünket hölgytagjaink működtetik
szakmai ismereteik átadásával és szívből jövő munkájukkal.
Havonta egy alkalommal tartunk klubestet, amelyeken feladataink megbeszélése mellett találkozóinkat egy-egy program,
vagy előadás is színesíti.
Négy projektet vállaltunk fel: a „Démétér” program révén a
gyermeküket egyedül nevelő anyákat segítjük, a „Napsugár”
programban a fogyatékkal élő fiatalok Napsugár zenekarának
és színjátszó körének működését támogatjuk, míg az „Eszter”
programban a gencsapáti gyermekotthon kis lakóiért dolgozunk. Minden év november 25-én, a „Nők elleni erőszak
megszüntetésének világnapján” érintettekkel, szakemberekkel
beszélgetünk a szóbeli és a lelki erőszak elkerülésének lehetőségeiről.
Ha érzel magadban kedvet és erőt ahhoz, hogy munkád
és családod mellett részt vegyél programjainkban, jelentkezz
klubunkba!
www.soroptimistclub.hu
Soroptimist Szombathely

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.
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Segítség, megnősültem!

Telt ház előtt játszhatott Pindroch Csaba színművész a ZeneHáza második bérletes előadásán. Az őszi évadra valamennyi
bérletet sikerült értékesíteni
a ZeneHázában, de minden
előadásra jegyeket is kínálnak
még a szervezők.
A Segítség, megnősültem!
című darab intenzív színházi
élményt és garantált szórakozást
nyújtott a ZeneHáza második
bérletes előadásaként a közönség

számára. A Sebestyén Elemér
azonos című regénye alapján
írt kortárs komédiát Pindroch
Csaba társ-dramaturgként, producerként és az előadás egyedüli
szereplőjeként jegyzi, a darab
rendezője Radnai Márk. A ZeneHáza őszi évadára több mint
100 bérletet értékesítettek, és
minden előadásra jegyeket is kínálnak a szervezők. A következő
bérletes előadás a Hot Jazz Band
koncertje lesz november 16-án
18 órakor.

CSOPORT

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

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.

KARBANTARTÓ MÉRNÖK

részletek és jelentkezés: https://www.profession.hu

CSOMAGOLÓANYAG RAKTÁR VEZETŐ
részletek és jelentkezés: https://www.profession.hu

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek
leszedése, baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

ÜZEMI KARBANTARTÓ (VILLANYSZERELŐ)
HŰTŐRAKTÁROS (targonca vizsgával)
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

349053

facebook.com/sarvari.televizio
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Zengett, zenélt Október a várban
Véget ért a ZenOktóber! Egy
teljes hónapon át, minden
pénteken zene szólt. Több
műfajt felölelve, mindig megújuló közönség előtt zajlott a
ZenOktóber a Nádasdy-vár
nagytermében.

Swing a’la Django, Kétszemközt, Dandy’s Emlékzenekar,
Ferenczi György és a Rackák,
Bagatell és a Magashegyi Undergrund, Tha Shudras és jam-parti.
Nyolc fellépés, számos kedves pillanat és áttörő zenei élmény után
október 25-én véget ért a sárvári
ZenOktóber programsorozat.
Ferenczi György Sárváron ünnepelte 51. születésnapját, torta
is volt, amit ő maga szelt fel, és
kínált mindenkinek, aki odajárult
az asztalhoz. – Az előadó-művészet teljesen más, mint a stúdiózenélés – árulta el nekünk Gyuri.
Az itt és most olyan, mint a stand
up. A humor születése és a zenész
születése nem a színpadon történik, de amit kezdesz a színpaddal,
az igenis a te felelősséged. Nincs

második vagy harmadik esély.
Lesz még koncert, de az egy másik koncert lesz. Egy koncert csak
egyszer létezik.
A Magashegyi Undergrund
sokszínű zenei üzeneteire vá-

nagyterem akusztikailag nem is
rossz hely, csak meg kell tölteni
valódi Élettel.
Simon–Júdás előesti hagyományos jam-partinkat egyből
egy fiatalos, vicces és lelkes

Bocskor Bíborka a vár színpadán (Fotó: sarvarvar.hu)

laszüzenetek is érkeztek. Kértük
a közönséget, hozzanak papírhajót. Egy asztalnyi gyűlt össze a
kis remekművekből. Mindenki
Bíborkával akart fotózkodni,
mindenki ugrált a zenére, villogtak a fények és kiderült, hogy a

csapat vezette fel a Tha Shudras
zenekar személyében. A szegedi
csapat jó hosszú utat tett meg
Sárvárig. Nem maradtak hűtlenek színpadképi formájukhoz
sem – előkerültek azok a bizonyos maszkok.

A Tha Shudras után Sárvár
legifjabb rockbandája lépett
színpadra egy minikoncerttel.
A Raven Mask tagjai: Molnár
Saci (ifj), Tengelics Ákos, Szabó
Lóránt, Kollár Bence. A jambori
az ifjak után vette kezdetét.
Hé, Sárvár, még mindig ti vagytok a legvagányabb közönség!
Ezt nemcsak elfogult sárváriként
állítom: mások mondták, jobban
tudják. A színpadon közel 20
zenész váltotta egymást. Előre
megbeszélt dalok és ott és hirtelen
összeállt koncepciók egyaránt
belefértek a műsorba. Korábban
még sosem jutott eszembe, miért
olyan kivételesen jó érzés ebben
a városban, ebben a légkörben
együtt zenélni, mert talán meg sem
érett korábban a gondolat. Épp ez
a kellemesen párás, enyhe október
végi este kellett hozzá, hogy ott és
akkor, már lecsendesedve a színpadi izgalmak után rájöjjünk és
rábólintsunk: azért, mert olyan itt
a színpadra állni, mint hazatérni.
A sarvarvar.hu
írásaiból válogattunk

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 «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 12.800

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

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

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

SÖRÖK:
Dreher Classic 0,5 l ..................... 240
Dreher Hidegkomlós 0,5 l ........... 255
Dreher Pale Ale 0,5 l ................... 255
Dreher Red Ale 0,5 l .................... 255
Asahi 0,33 l ................................. 275
Arany Ászok 0,5 l ......................... 219
Kozel 0,5 l ................................... 250
HB 0,5 l ........................................ 221
Kőbányai 0,5 l ............................. 206
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300
Kőbányai 2 l ................................ 700
Peroni 0,33 l ................................ 299
Dreher 0% citromos 0,5 l ............. 215
Soproni 0,5 l ................................ 222
Steffl 0,5 l ..................................... 213
Aranyfácán 0,5 l ........................... 193
Soproni Apa 0,5 l ......................... 269
Riesenbrau 0,5 l ........................... 189
Borsodi 0,5 l ................................ 229
Heineken 0,5 l ............................. 289
ÜDÍTŐK:
Pepsi ........................................... 369
Coca-Cola 1,75 l .......................... 389
Fuzetea 1,5 l több ízben ............. 329
Fanta narancs 1,75 l .................... 389
ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l ....................... 120
Mizse 1,5 l víz .................................80
ENERGIAITALOK:
Bomba energiaital 0,25 l .............. 180
Hell energiaital 0,25 l .................... 180
Burn energiaital 0,25 l ................. 230
Monster energiaital 0,5 l .............. 290

Tinódi u. 34/2.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00
Vasárnap ZÁRVA
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

480
510
510
510
833
438
500
442
412
600
350
897
430
444
426
386
538
378
458
578

Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

164
222
219
222

Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

80 Ft/l
53 Ft/l
720
720
920
1160

Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

facebook.com/sarvari.televizio
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Sporttal segítettünk
a mentett kutyákon
Harmadszor is létrejöhetett
és minden eddigi eredményt
felülmúlva nagy sikerrel és
rengeteg adománnyal zárult
a 3. Jótékonysági Sportnap
Sárváron.
A Sárvár és Kemenesalja mentett kutyáiért Alapítvány számára létrehívott esemény szeretné
hangsúlyozni, minden kis tett
számít, s feladatának tekinti az
alapítvány munkájának támogatását.
Október 19-én a sárvári Szent
László katolikus iskola adott
ismét otthont a rendezvény-

mányt hozott a nap végére: 590
kg száraztáp, 115 kutyakonzerv,
9 óriás zsák takaró, pléd, több
zsák kutyajáték és felszerelés,
több zsák jutalomfalat, 41.000
Ft pénzadomány. Voltak, akik
rekord mennyiségben adományoztak, Csuka Milán 60 kg
táppal, Borsos Tünde és Kolozár
Xénia (Körmend) 40 kg-os zsákokkal érkeztek.
A rendezvény előtti napokban
rengeteg felajánlás érkezett tombolára is, hiszen az adományozók közt értékes tárgyak kerültek
kisorsolásra, a fődíj a Spirit Hotel
felajánlása volt.
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Futófesztivállal népszerűsítik
az egészséges életmódot
Közel négyszáz résztvevője
volt a „Fut a Sárvár, gurul a
Sárvár” szabadidős sportfesztiválnak. A futók Sárvár belvárosában és a Nádasdy-vár
körül róhatták köreiket különböző kategóriákban, majd
a Posta térre érkeztek vissza a
versenyzők a befutóhoz.

mozgásra csábítson. A rendezvényt, amely része a „Mozdulj
Sárvár!” rendezvénysorozatnak, Dr. Máhr Tivadar, Sárvár
alpolgármestere nyitotta meg,
majd maga is elindult a futótávon.
– A verseny fő szervezője
számára nemcsak a befutó,

Négy kategóriában indulhattak a futók

A napon örökbefogadható kutya is részt vett – Daisy a 4 éves Husky kislány
Lovász Adriennel

nek, melyre több, mint 150 fő
érkezett. A résztvevők színes és
változatos sportprogramokon
vehettek részt, szakképzett, profi
és a jótékonyság iránt is elhivatott
edzők, sportoktatók segítségével:
Napindító jóga és Ozoana tartásjavítás (Cordier Bálint), Cross
fitt (Németh Gábor), Zumba
(Herczeg Attila), Alakformálás
(Cseledi Elvira), Gerinctorna
Senior (Benkő Dóra), Kangoo
(Poharelec Noémi ), Jóga (Timár
Éva), Spinracing (Fodor Kriszta),
Triple-X Gerinctorna (Keresztesi
Zsuzsanna), Hasizomregenerálás
és Pilates (Velladics Judit), Spinracing és Nalini Női Jóga (Lovász
Adri). A szükséges sporteszközöket az oktatók maguk és a Spirit
Hotel biztosította számunkra.
A sportnapon való részvétel
ingyenes volt, száraztápot és
kutyafelszereléseket gyűjtöttünk,
az összefogás rendkívül sok ado-

A sportnapon két hivatásos
fotós (Mihácsi Teodóra és Benkő
Sándor) is segítette a nemes és
szép pillanatok megörökítését,
az önkéntes segítők, résztvevők,
támogatók, felajánlók száma
megközelítette a 200 főt.
Köszönöm a sárvári kutya- és
sportbarátoknak, felajánlóknak
a részvételt, a támogatást, a
biztatást, az erőt adó jelenlétet,
a szavakat, a mosolyokat, a felszabadult mozgást és szeretetet,
amit hoztak magukkal és adtak
magukból!
„Bárcsak megértenék az emberek, hogy az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a
gyerekek. Ezt a gyámságot ránk
ruházták.”
Sárvár, úgy érzem, mi ezt
méltón, szeretettel viseltük 😊
Köszönöm!!!
Lovász Adri 😊

Négy kategóriában indulhattak a futók és a görkorcsolyázók. A 2,5 kilométeres
távra a gyermekek, családok,
nordic walkingosok jelentkezését várták. Az öt és tíz kilométeres távon a felnőtt kategória
versenyét rendezték. Három
kilométeren a görkorcsolyások versengtek egymással. A
fesztiválon családok, baráti,
munkahelyi közösség is futottak együtt.
A fesztivál célja, hogy az
egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást megszerettesse, minél több embert
legalább ezzel az alkalommal

hanem a verseny minden pillanata izgalommal telik – szólt
Haraszti Zsolt főszervező. A
futás népszerűsítése mellett
zöldre is hangolták az idei
fesztivált. A frissítő pontokon
komposztálható poharakat
használtak, valamint a használt
sportruhákat is a környezet
védelme és az újrahasznosítás
jegyében gyűjtötték.
A célba érkezéskor az elismerő oklevelek mellé mindenki
többféle ajándékot is kézbe
vehetett, elfogyaszthatott. Ezzel
is kedvet adva magának ahhoz,
hogy jövőre is induljon a Fut a
Sárvár sportfesztiválon.

Társasházi közös képviselet!
Pontos, naprakész elszámolás
rejtett költségek nélkül.
Online hozzáférés saját elszámolásaihoz.
Szakszerű üzemeltetés, ügyfélbarát képviselet!

Kérjen ajánlatot!
Tel.: 06-30/902-4621
Cím: Sárvár, Széchenyi utca 43-45 sz. F/2 iroda
E-mail: katalinsarvar@gmail.com Web: www.tpluszt.hu

11. H
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A Sárvári Televízió tervezett műsora

26. Szo

Pénteki Mozaik:
27. V Női Kar jubileumi
November 15. (péntek) 19.00 Pedagógus
koncertje
28. H
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök
29. K
19.40
30. Sze

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 8. és 22. (péntek) 18.35 31. Cs
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
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9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
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25. P

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa

Prága adventi fényben

2019. december 7–8.
1 éjszaka
Részvételi díj:
41.700 Ft/fő

30. Cs
Szo
28.
29. P

november 14-én30.ésSzo21-én,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

www.sarvarvaros.hu

14. Cs

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
OKTÓBER
November 9., 16. és 23. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00),25.
19.00Pés 23.00
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13. Sze

Éves szelektív naptár
2019 Sárvár
15. P

2019. november 8. és 23. között

SÁRVÁRI
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16. Szo

1.

P

17. V

Szennyeződé
Hegyközség é

2.

Szo

18. H

Szennyeződé

3.

V

19. K

4.

H

20. Sze

5.

K

21. Cs

6.

Sze

22. P

Növényi ered
rendszeresítet
Üveg gyűjtés
hulladék gyűj

7.

Cs

23. Szo

8.

P

24. V

9.

Szo

25. H

10. V

26. K

11. H

27. Sze

12. K

28. Cs

13. Sze

29. P

14. Cs

30. Szo

Üveg gyűjtés
hulladék gyűj
napon történ

Építési törmel
István utca 1.
között

Növényi ered
rendszeresítet
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Hegyközség
és
Rábasömjén
területén
nyesedék
15. Szennyeződésmentes,
P
vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási hulladék
Hegyközség
és Rábasömjén
területén
16. Növényi
Szo eredetű hulladék
Metszési nyese
a közszolgáltató
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási által
hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Hegyközség
és
Rábasömjén
területén
hosszúságra v
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
17. Üveg
V gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
rendszeresített
zsákból,vegyes
vagy edényből
Szennyeződésmentes,
csomagolási hulladék

gyűjtése HÉTFŐI napon történik.
Üveg
azon
utcákban,
ahol a kommunális
18. hulladék
H gyűjtés
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által

Üveg gyűjtés
azonHÉTFŐI
utcákban,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
napon
történik.
rendszeresített
zsákból, vagy
edényből

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

KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
gyűjtése HÉTFŐI
napon történik.
3
20. hulladék
Sze törmelék
Építési
napon
történik. maximum 1m /háztartás/év; Kemény
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra

hulladék
gyűjtése
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
Építési
maximum
1m 3/háztartás/év;
Kemény
21. között
Cs törmelék
A hulladékszá
naponutca
történik.
István
1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra

Növényi
eredetű hulladék a közszolgáltató
által
3
22. között
P törmelék
hulladék
Építési
maximum 1m /háztartás/év; Kemény

men
fedé
Metszési nyesedék: legfeljebb 5cm átmérőig és 1 méter
nyesedék
24. Növényi
V
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
hosszúságra
vágva,
összekötözve
helyezhető által
ki hulladékot, a
Metszési nyesedék:
legfeljebb
5cm átmérőig
és 1 méter
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből
és metszési
hosszúságra
vágva, összekötözve helyezhető ki kollégák lesze
25. nyesedék
H
Metszési nyesedék: legfeljebb 5cm átmérőig és 1 méter
visszahelyezn
26. hosszúságra
K
vágva, összekötözve helyezhető ki
rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési

1. elé hulladék
kihelyezett
konténerben 10-16
Növényi
eredetű
a közszolgáltató
által óra
nyesedék
23. István
Szo utca
lehajtott
között
rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési

A hulladékszállítási díj az edény űrtartalmának megfelelő

27. hulladék
Sze mennyiség elszállítását fedezi. Az edényeket

A hulladékszállítási díj az edény űrtartalmának megfelelő
lehajtott fedéllel kell ürítésre átadni. Minden plusz

mennyiség elszállítását fedezi. Az edényeket
28. hulladék
Cs
hulladékot,
ami a tető lecsukását akadályozza a

lehajtott
fedéllel kell
ürítésre
átadni. Minden plusz
A
hulladékszállítási
megfelelő
kollégák
leszednek díj
és az
az edény
edény űrtartalmának
ürítését követően

ami a tető
lecsukását
akadályozza
a
Együttműköd
29. hulladékot,
P
hulladék
mennyiség
elszállítását
fedezi.
Az edényeket
visszahelyeznek
a tartályba.
kollégák
leszednek
az edény
ürítését
követően
lehajtott fedéllel
kellés
ürítésre
átadni.
Minden
plusz

30. visszahelyeznek
Szo
a tető
tartályba.
hulladékot, ami a
lecsukását akadályozza a

kollégák leszednek és az edény ürítését követően
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
visszahelyeznek a tartályba.

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Intézzük, nem bonyolítjuk!
Új iroda

Szolgáltató Ház

Régi iroda

Tinódi Udvarban

Tisztelt
ügyfeleink!
Tisztelt
ügyfeleink!

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

+36 30 631 38 07
E-mail: sarvar@insura.hu
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Több száz diák futott együtt a „Csó-tó” körül
A Nádasdy Diáksport Egyesület idén is megrendezte hagyományos őszi „Csótó-futását” az
általános iskolás diákok számára. A futóverseny 2019-ben
jelentős jubileumot ünnepelt,
harminc évvel ezelőtt hívták
életre.
Október közepén tíz iskola
részvételével zajlott le a Csótó-futás. Sárvár három általános
iskolájából és a járás további hét
intézményéből több mint 500
diák nevezett a versenyre.
A gyerekeket és kísérőiket
kellemes őszi idő fogadta a
Csónakázó-tónál. A versenyzőket Tóth Csaba, a Csótó-futás szervezője rajtoltatta el.
A kezdeteket felidézve elmond-

ta, három évtizeddel ezelőtt egy
hiánypótló sportrendezvényt
szerettek volna létrehozni. – Az
őszi időszakban nem igazán

A 30. jubileumát ünnepelő futóversenyen 10 iskola diákjai vettek részt

Sárvári sporthírek
Az NB I-es tekebajnokság IX.
fordulójában győzött a Sárvári
Kinizsi Kék Golyó SE csapata
a Soproni Sörgurítók SE otthonában. A sárváriak 7–1-es
győzelmet értek el a soproniak
ellen. Az előző fordulóban izgalmas mérkőzésen kapott ki
pályaválasztóként Répcelakon a
Nagymizdótól 5–3-ra a sárvári
tekecsapat az NB I nyugati csoportjában. A sárvári játékosok
köszönik a csapatot kísérő szurkolók kitartását és biztatását.
* * *
Az NB II-es női kézilabda
bajnokság 6. fordulójában a
Vady Mosonszolnoktól idegenben 7 góllal, 28–21-re kikapott
a Sárvári Kinizsi SE. A sárvári

volt atlétikai verseny. Ez segít
átmozgatni a sárvári és a Sárvár
környéki iskolásokat, egyúttal jó
lehetőséget ad a diákolimpiára

csapat jobb gólarányával a harmadik dobogós helyet foglalja
el a bajnokságban. A Sárvári
Kinizsi legközelebb november
9-én a Mosonmagyaróvár csapatát fogadja.

A sárvári kézisek egy fotózáson vettek részt október
30-án. Új otthonukkal, a Sárvár Arénával ismerkedtek, itt
készültek a fotók a Sárvári
Fotóklub tagjainak felajánlá-

A Sárvári Kézlabda Szakosztály csapatai a Sárvár Arénában

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
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való felkészülésre – fogalmazott
a testnevelő tanár.
A futók ezúttal is két különböző hosszúságú távot teljesítettek a Csónakázó-tó körül.
Az alsósoknak megközelítőleg
700 métert, a felsősöknek 1200
métert kellett megtenniük.
A jubileumi rendezvény legeredményesebb iskolája a Nádasdy Tamás Általános Iskola
lett a nyolcból öt futamot megnyerve. Egy-egy első helyet a
Szent László katolikus iskola, a
Gárdonyi iskola és a rábapatyi
iskola is hazavihetett.
A Csótó-futás idén sem csak a
versenyzésről szólt, a szervezőknek 30. alkalommal is sikerült egy
közösségi programot létrehozni.
sii

saként. Az épületet Kondora
István polgármester mutatta
be a sportolóknak.
* * *
Az NB III-as labdarúgó-bajnokság nyugati csoportjának
12. fordulójában idegenben az
FC Nagykanizsától kapott ki
egy nullra a Sárvár FC. Bojan
Lazics edző a mérkőzés után
úgy fogalmazott, hogy jobban
játszottunk ellenfelünknél, de
nem volt szerencsénk. Legalább
a döntetlenre rászolgáltunk
volna. A Sárvár FC november 3-án a Mosonmagyaróvár
csapatát fogadta hazai pályán.
A mérkőzés a sárváriak 0–1-es
vereségével végződött, ezzel a
tabella 13. helyén állnak.

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

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!

Térjen be hozzánk, kóstolja meg új étlapunkon szereplő ételeink valamelyikét!
Családi, baráti, céges rendezvényekre hidegtálrendelést felveszünk!
Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00, Tel.: 320-475

36. éve az Önök szolgálatában

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK
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SÁRVÁRI

Gondoljon időben
a karácsonyra!

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

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

Karácsonyi ékszerkészítés
www.ekszerszalon.com
Karikagyűrű készítés

-10%

Az akció időtartama: 2019. nov. 1-től nov. 30-ig
(részletek az üzletben)

Női és férfi
márkás órák
Igazgyöngy ékszerek

Törtarany
beszámításakor

Brill eljegyzési
gyűrűk.

Arany ékszerek

-10%

Ha, megtaláltad az igazit...
Most:

-10%

-20%

-5%

Ezüst ékszerek

-10%

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

TINÓDI HÍRMORZSÁK
Örömmel értesítjük volt és leendő
Vendégeinket, hogy éttermünk megújult!
Szeretettel várunk mindenkit!
2019. november 11-től
Márton napi Libaságok,
finom vad ételek…
No, és hozzá Újborok!
Ugye, hogy megkívánta?

SZEMÉLYRE
SZEMÉLYRESZABOTT
SZABOTT

HOYA
HOYAMULTIFOKÁLIS
MULTIFOKÁLISLENCSÉK
LENCSÉK

35%
35%KEDVEZMÉNNYEL!
KEDVEZMÉNNYEL!
AzAzÖn
ÖnOpticnet
Opticnetoptikája:
optikája:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres
szemvizsgálat
Bejelentkezés:
95/326-999

November 23-án, szombaton 20 órától
ERZSÉBET – KATALIN NAPI ZENÉS EST –
ÉNEKEL:

MEGGIE

A névnaposoknak (Erzsi / Kati)
ajándék desszert!
AzAzakció
akcióidőtartama:
időtartama:
2019.11.02-2020.01.31.
2019.11.02-2020.01.31.

(Legalább két teljes árat fizető foglalás esetén)
Asztal foglalás: +36 30 9466 689

Részletek
Részletekazazüzletben.
üzletben.

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

