
Két ütemben újult meg a Sárváron átvezető út a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, a Strabag 
Általános Építő Kft. kivitelezésében. Két évvel ezelőtt a 
Fekete-híd utcától a Kossuth térig egy 1,1 kilométeres 
rész, idén pedig a Kossuth tértől a Szombathelyi utcai 
vasúti átjáróig egy 2,2 kilométeres szakasz kapott új 
burkolatot.

A Sárváron átvezető út felújítá-
sának részleteit egy záró sajtótá-
jékoztatón ismertette Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, Kondora 
István, Sárvár polgármestere és 
Böröcz Miklós, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Vas megyei igaz-
gatója. A cégvezető arról szólt, 
hogy a Sárváron átvezető főút 
komplex felújítása 688 millió 
forintba került, ezen belül az idén 
elkészült második szakasz 487 
millió forintba.

– Ez az útszakasz egy 30 éves 
burkolattal rendelkezett, nagyon 
időszerű volt a felújítása. Két évvel 
ezelőtt ugyanennek a 100 milliár-
dos komplex útfelújítási program-
nak a részeként az ezt megelőző 
szakasz felújítása a Fekete-híd 
utcai csomóponttól az Ady utcai 
csomópontig elkészült. A most 
felújított 2,2 km-es rész ehhez az 
1,1 km-es szakaszhoz csatlakozik. 
Miután a sárvári önkormányzat a 
felújítás kapcsán saját forrásból 

számos kiegészítő beruházást 
elvégzett, 487 millió forint hazai 
forrásból a Strabag Általános Építő 
Kft. egy modern, XXI. századi utat 
épített Sárváron. Mintegy 9 cm 
vastag aszfaltburkolatot martak le, 
majd 2300 köbméternyi aszfaltot 
építettek be az útba a második 
szakasz során. 330 méternyi sze-
gélyt cseréltek ki, és újonnan ké-
szültek el a komplett burkolatjelek 
mintegy ezer négyzetméternyi 
mennyiségben, majd sor került a 
KRESZ-táblák cseréjére is – mond-
ta el Böröcz Miklós igazgató.

Kondora István polgármester 
azt hangsúlyozta a záró sajtótá-
jékoztatón, hogy a sárváriak régi 
álma teljesült ennek az útnak az 
elkészültével.  

Folytatás a 3. oldalon

Indul a Nádasdy Príma Vista Fesztivál!
Szeptember 27-én, vasárnap 14 órakor bábszínházzal indul a 
Nádasdy Príma Vista Fesztivál a várban, majd 16 órakor a Gara-
bonciás együttes műsora következik, 18 órakor pedig Sas Dániel 
zongoraművész koncertje kezdődik a Nádasdy-vár dísztermében. 
A Nádasdy Kulturális Központ munkatársai a fesztivál vasárnapjait 
gyermekeknek és felnőtteknek szóló folklór előadásokkal, komoly-
zenei koncertekkel, klasszikus zongorajátékkal, népzenével és 
néprajzi előadásokkal töltik meg. A részletes program a sarvarvar.
hu weboldalon olvasható.

Önálló turisztikai térség lettünk! 
Megjelent a turisztikai térségekről szóló kormányrendelet, amely 
a turisztikai marketing szempontjából jól beazonosítható terü-
leteket a települések nevesítésével határozza meg. Az eddigi öt 
helyett tizenegy térséget hoztak létre, az egyik a Bük–Sárvár tu-
risztikai térség lett. Ezzel elismerték azt a turisztikai tevékenységet, 
amely közel másfél millió vendégéjszaka számban realizálódik évi 
szinten ebben a térségben. A cél a turisztikai feladatok ellátásának 
hatékonyabbá tétele, jól kommunikálható és körülhatárolható 
fogadóterületek létrehozása volt. Folytatás a 3. oldalon

Kötelező 
a szájmaszk
Rekordot döntött az igazolt 
koronavírus-fertőzöttek napi 
száma, szeptember 20-án 
több mint ezer magyar ál-
lampolgárnál mutatták ki a 
Covid-fertőzést, ezzel az aktív 
fertőzöttek száma közel 13 
ezer főre nőtt. Szeptember 
21-étől újabb védelmi intéz-
kedések léptek életbe.

Kötelező a szájmaszk viselése 
már nemcsak a tömegközlekedési 
eszközökön és az üzletekben, 
hanem a bevásárlóközpontok, 
mozik, színházak, múzeumok, 
könyvtárak közönség által látoga-
tott területén, valamint az egész-
ségügyi és szociális intézmé-
nyekben, közszolgálati és postai 
ügyfélszolgálatokon is. A maszk-
viselési kötelesség be nem tartása 
szigorúbb szankciókkal fog járni.

Szeptember 21-én lépett élet-
be a PCR-tesztek hatósági ára is, 
amely 19 500 forint lett, amennyi-
ben a tesztelést háziorvos, kórház 
vagy hatóság rendeli el protokoll 
alapján, akkor továbbra sem kell 
fizetni érte.

A zenés, táncos rendezvények, 
a vendéglátó üzletek és szóra-
kozóhelyek esetében 23 órás 
nyitvatartási korlát lépett életbe. 
Továbbra is fennmaradt az 500 fő 
feletti rendezvények tilalma.

Október 1-jétől az óvodákba, 
iskolába, szakképző intézmények-
be az ott dolgozók és a tanulók 
csak testhőmérséklet-mérés után 
léphetnek be.

SÁRVÁRI     HÍRLAP

Ágh Péter, Kondora István és Böröcz Miklós a sajtótájékoztatón
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Zajlik a tetőfelújítás a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár ut-
cai tagóvodájában. A két csoporttal működő tagintézmény 
kihasználtsága maximális, hiszen 60 gyermek jár a Szatmár 
utcában működő két csoportba. Kondora István polgármester 
elmondta, hogy szeretnék teljesen felújítani és bővíteni az 
intézményt pályázati forrásból.

– Két oka volt, hogy hozzáfog-
tunk a felújításhoz, egyrészt majd-
nem száz éves ez a tetőszerkezet, 
és egy alapvető generális felújítás 
kellett már. A munkálatok az óvo-
da konyhájának felújításával foly-
tatódnak, amelyre nagyon ráfér 
már a modernizálás.  Reményeim 
szerint a felújítás decemberre 
befejeződik – mondta Kondora 
István polgármester.  

Mivel a két csoporttal műkö-
dő Szatmár utcai tagintézmény 

kihasználtsága maximális, hiszen 
60 gyermek jár ide, ezért az ön-
kormányzat tervezi az óvoda 
csoportszobáinak felújítását, bő-
vítését is összhangban az itt élők 
igényeivel. Szeretnének az épület 
másik felében, ahol jelenleg raktár 
működik, újabb csoportszobákat 
is kialakítani pályázati forrásból.

A Szatmár utcai tagóvodában 
jelenleg zajló felújítás mintegy 90 
millió forintba kerül.

-fr-

Tisztelt Sárvári Polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2020. 

szeptember 10-i ülésén a Sárvár belterület 1487/23 helyrajzi számú 
helyi közút elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság döntését az 
alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük.

A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2020. 
október 9-ig kérjük benyújtani írásban a Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal Hatósági Irodának (telefon: 95/523-159) 
címezve a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre vagy a vargyai.
vilmos@sarvar.hu email címre.

A térképvázlatok 2020. október 9-éig a Hivatal földszint 5. számú 
irodahelyiségében tekinthetők meg ügyfélfogadási időben.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek a Sárvár belterület 1487/23 helyrajzi számú he-
lyi közútnak a  „9600 Sárvár, Téglagyári utca” közterületi elnevezését.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ (9600 Sárvár, Nádasdy u. 26.)
intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, várhatóan 2021. 01. 

01. napjától 2025. 12. 31. napjáig. Betöltendő munkakör: családgondozó.
Munkavégzés helye: Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 9600 Sárvár, 

Nádasdy u. 26.
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– A költségvetési szerv Alapító Okiratába foglalt tevékenységek magas szakmai 

színvonalon történő ellátásának biztosítása.
– Az intézmény kiegyensúlyozott, szabályszerű gazdálkodásának biztosítása a 

fenntartó elvárásainak megfelelően, az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezettel 
együttműködve

– Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottjai felett.
Illetmény és juttatások: Az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. (továbbiakban: Kjt.) törvény rendelkezéseinek és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alkalma-
zásával kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú végzettség, az 1/2000./I.7./SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében vagy a 

15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklete I/1. pontjában az intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés,

– a 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, 
legalább 5 év szakmai gyakorlat,

– büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja 
szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) 
bekezdésben foglalt kizáró okok.

– betöltött 18. életév,
– cselekvőképesség, 
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartóz-

kodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,
– a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről 

a megbízást megelőzően nyilatkozik,
– a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki 

a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
– öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása,
– az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség szakképzettség meglétét 

igazoló okmányok másolata,
– szociális szakvizsga-, illetve a vezetőképzésen való részvétel és vizsga sikeres 

letételéről szóló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy letételét a 25/2017. 
(X. 18.) EMMI rendelet 6.§-a szerint vállalja,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 

– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén, 
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló 
dokumentum másolatát,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását 
vállalja, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges 
korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt, 

– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
vele szemben nem áll fenn,

– ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való 
tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. 01. 01.
A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot Sárvár Város Önkor-

mányzatának (Kondora István Sárvár város Polgármestere 9600 Sárvár, Várkerület 
2.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: „Sárvári 
Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat”

A pályázatok elbírálásának rendje: A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. 
rendelet 1/A. § (9) – (10) bekezdése alapján létrehozott előkészítő bizottság, valamint 
a Humán Erőforrás Bizottság véleményezi, a bizottságok a kiírt feltételeknek megfelelő 
pályázókat személyesen meghallgatják. 

A megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 
A pályázatok elbírálásának határideje: Legkésőbb 2020. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételi helye: A pályázati felhívás a kormányzati 

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a www.sarvarvaros.
hu honlapon, valamint a Sárvári Hírlapban kerül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos további információ Kondora István polgármestertől 
kérhető a 95/323-555-ös telefonszámon, vagy a polgarmester@sarvar.hu e-mail címen.

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
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Folytatás az 1. oldalról
A Sárvár számára az idegen-

forgalom területén újabb le-

hetőségeket jelentő döntést, 
mely szerint Bük–Sárvár önálló 
turisztikai térség lett, Ágh Pé-

ter országgyűlési képviselő is 
értékelte.

– Ha a koronavírus végre majd 
elmúlik, fontos, hogy a magyar 
turizmusban betöltött helyünket 
meg tudjuk őrizni. Ehhez segíthet 
minket hozzá a kormány újabb 
döntése. A Magyar Közlönyben 
megjelent kormányrendelet ön-
álló turisztikai térségként nevesíti 
Bük és Sárvár vidékét.  Korábban 
Vas megyéből csak Bük szerepelt 
ilyen besorolásban a soproni 
részeként, ezért adott volt a 
feladat a továbblépés tekinteté-
ben Sárvár és Észak-Vas megye 
kapcsán. Választókerületünkből 
így most már a következő tele-
pülések tartoznak ehhez: Bozsok, 
Bő, Bük, Cák, Celldömölk, Csep-
reg, Gencsapáti, Horvátzsidány, 
Kemenessömjén, Kőszeg, Kő-
szegdoroszló, Kőszegszerdahely, 
Lukácsháza, Mesteri, Perenye, 
Sárvár, Velem és Vép. A soproni 
térségnél pedig megtalálhatjuk 
Simaság nevét is – mondta a 
képviselő.

Ágh Péter szerint a turizmus 
jövője, fejlesztése szempontjából 

ez a kormányhatározat kulcs-
fontosságú lépés. – Az elmúlt 
években Észak-Vas megyében 
sokakkal együttműködve kemé-
nyen dolgoztunk ezen döntés 
megszületéséért. Alapkoncep-
ciónk abból adódott, hogy Bük 
és Sárvár gyógyfürdőjük révén 
a magyar turizmus kiemelkedő 
jelentőségű szereplői. E két város 
a kereskedelmi szálláshelyeken 
regisztrált vendégéjszakák száma 
szerint évről évre a tíz legnépsze-
rűbb település között szerepel. 
Bükön 7-800 ezer, Sárváron 500 
ezer körüli volt ez a szám, ezzel az 
ország legtöbb megyeszékhelyét 
megelőzik. Kivételes eredmény 
ez, hiszen ilyen kicsi területen 
ilyen magas szám képződik. E 
gyógyhelyekre látogatók viszont 
rövid időt töltenek itt, és tartóz-
kodásuk jórészt a vizes létesít-
ményekre korlátozódik. Ha egy-
séges desztinációként tekintünk 
a Kőszegtől Bükön és Sárváron át 
Celldömölkig tartó térségre, és 
hosszú távú intézkedések történ-
nek, akkor elérhetővé válhat az, 
hogy vonzerőnket fenntartsuk, és 
adott esetben akár a tartózkodási 
idő is növekedjen. Az itt talál-
ható fürdők adják tehát ehhez 
az alapot, az Alpokaljától a Ság 
hegyig tartó tájak, települések 
és műemlékek pedig a további 
kitörési lehetőségeinket hordoz-
zák. Köszönöm a kormánynak 
és a Magyar Turisztikai Ügynök-
ségnek, hogy támogatták Bük és 
Sárvár térségét!

Köszönöm mindenkinek, aki 
eddig is dolgozott azért, hogy a 
mi térségünk vonzó és utazásra 
csábító vidék lehessen. Bízom 
abban, hogy közös munkánk 
révén sokan fogják felfedezni a 
jövőben is Sárvárt és Észak-Vas 
megyét, ahol fürdők, kastélyok, 
várak és csodálatos környezet 
várja a látogatókat! – szólt Ágh 
Péter.

MEGÚJULT A SÁRVÁRON 
átvezető BEKÖTŐÚT
Folytatás az 1. oldalról

– Az önkormányzat mint-
egy 133 millió forint értékben 
segítette kiegészítő beruhá-
zásokkal a főutca felújítását 
– húzta alá Kondora István 
polgármester. A Soproni és a 
Tinódi utcák között az ivóvíz-, 
szennyvíz- és csapadékvízelve-
zető-rendszereket érintő, vala-
mint gázkiváltási munkálatokat 
végeztek, az Esze Tamás és a 
Tinódi utcák között útszegélyt 
építettek. Megtörtént az út 
teljes szakaszát érintő szenny-
vízbekötő vezetékek bélelése 
és a fedlapok cseréje.

Ágh Péter országgyűlési 
képviselő először köszöne-
tet mondott a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. munkatársainak 
és a sárvári önkormányzatnak, 
hogy együttműködésük ered-
ményeképpen megújulhatott 
a Sárváron átvezető út. 

– Sárvár közlekedésfejlesz-
tésére fő célkitűzésként tekin-
tettem, amikor 2014-ben meg-
választottak képviselőnek. Első 
fontos feladatunk az volt, hogy 

az M86-os út megépüljön, és jó 
megközelítést biztosítson Buda-
pest és Szombathely irányába is. 
A másik fontos cél volt, hogy az 
M86-ost és a Sárvárt összekötő 
88-as utat is fel tudjuk újítani, 
a harmadik elem pedig, hogy 
a Sárváron átvezető út meg 
tudjon újulni. Ezek a fejlesztések 
elkészültek, és azt bizonyítják, 
hogy nagyon komoly összefo-
gás van a kormány és Sárvár kö-
zött, hogy Sárvárt minél inkább 
újjá tudjuk varázsolni. Az elmúlt 
években ennek nagyon sok 
példáját láthattuk, gondoljunk 
a Sárvár Arénára, a ZeneHázára, 
a Hild park megszületésére, 
vagy a Hegyközségbe vezető 
kerékpárútra. Ha ez a lendület 
kitart a jövőben is, akkor még 
nagyon komoly eredményeket 
hozhat a város részére. Arra 
kérjük a sárváriakat, hogy a 
jövőben is adják meg nekünk 
azt a támogatást, ami ahhoz 
kell, hogy ezt a munkát folytatni 
tudjuk – mondta Ágh Péter 
országgyűlési képviselő.

-fr-

ÖNÁLLÓ TURISZTIKAI TÉRSÉG lett Bük–SÁRVÁR vidéke

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Ágh Péter szerint a turizmus jövője, fejlesztése szempont-
jából ez a kormányhatározat kulcsfontosságú lépés

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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Klimits István önkormányzati képviselővel a Zuhogónál 
találkoztunk, mivel ennek a területnek a fejlesztése az egyik 
szívügye. Aztán a Kertváros több területét is megmutatta a 
2-es számú egyéni választókerület képviselője, hogy hol, mi-
lyen fejlesztésekre lenne szükség, mit szeretnének az ott élők.

– Csapadékvíz, ipari park, játszó-
tér és az utak minősége lenne a 
fontos, ha egy mondatban kellene 
a lakossággal közös terveimet 

megfogalmazni – mondja Sárvár 
legfiatalabb és egyetlen új kép-
viselője. Klimits István a 2019-es 
önkormányzati választáson azért 

indult el, mert szerinte hosszú 
évek alatt hátrányára változott 
ez a kertvárosi rész, és már abba 
a korba lépett, amikor megfelelő 
élettapasztalata van a képviselői 
munkához. Tervei elnyerték a 
kertvárosiak tetszését, és most 
már a 2-es körzet képviselőjeként 
dolgozhat az itt élőkért.

– Az egyik legfontosabb a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása lenne. 
Ezt próbálja majd az önkormányzat 
szikkasztó árkokkal orvosolni, de 
a legjobb megoldás a komplett 
csapadékvízelvezető-rendszer 
kiépítése lenne. Az utak minősége 
kritikán aluli a körzetemben, az 
Ungvár és Kazinczy utcák 2000 és 
2010 között lettek felújítva, 2019-
ben aszfaltozták le az Akácfa utcát, 
így feladat van bőven a következő 
évekre – mondja Klimits István, 
aki szerint egy helyi járatos buszra 
is szükség lenne a Kertvárosban a 
diákok és az idősek miatt. 

A képviselő tervei között sze-
repel a Zuhogó területének fej-
lesztése is. Szerette volna, ha a 
Csónakázó-tónál felszedett játszó-
téri elemekből ide is kerülhetett 
volna néhány, de az eszközök 
más játszótereken kaptak helyet. 
A Zuhogónál játszóteret, közvilá-
gítást és egy, a gyalogosok által is 
használható kavicsos kerékpárutat 
szeretne megvalósítani a Tégla-
gyári-tóig, hiszen a kertvárosiak 
nagyon kedvelik ezt a helyet.

Az ipari park közelsége, a meg-
növekedett gépjárműforgalom 
sok nehézséget okoz a kertvárosi-
aknak, amelyre Klimits István egy 
ötpontos megoldási javaslatot 
fogalmazott meg. Mint mondja, az 

ipari park személyautó parkolóját 
le kellene zárni az Ungvár utca 
felől, és így csak az Ikervári utca 
irányából lenne megközelíthető. 
Az Ikervári utcában ingatlanvásár-
lással lehetne újabb parkolókat is 
kialakítani. Az Ikervári útról a DS 
Smith Sárvárhoz bevezető aszfal-
tos út meghosszabbításával meg-
építhető lenne az ipari park nyu-
gati elkerülőútja. Mivel az Ungvár 
utcai Flex raktár megközelítésére 
egyelőre nincs más megoldás, 
ide zajvédőfalat szeretne Klimits 
István a lakókkal egyetértésben.   

Klimits István, aki a Híd a Jövőn-
kért Egyesület jelöltjeként nyert 
egyéni mandátumot, a júliusi kép-
viselő-testületi ülésen jelentette 
be, hogy a jövőben függetlenként 
folytatja munkáját.

– A Mindenki Sárvárért! mozga-
lomhoz függetlenként csatlakoz-
tam, semmilyen párt tagja nem 
vagyok. A választáson való indulás 
jogi hátterét a Híd a Jövőnkért 
Egyesület adta, így lettem a szer-
vezet jelöltje, de soha nem voltam 
a tagja. Úgy gondolom, hogy 
függetlenként, senki által nem be-
folyásolva, hatékonyabban tudom 
a kertvárosiak érdekeit képviselni, 
ezért jeleztem a Híd egyesület 
elnökének már januárban, hogy 
független képviselő szeretnék 
lenni. A járványhelyzet miatt a 
bejelentésre végül csak júliusban 
került sor – szólt a képviselő.

Klimits István arra törekszik, 
hogy megtalálja a városvezetéssel 
a közös hangot, hiszen a válasz-
tókörzetében élők érdekében 
szükség van az együttműködésre.
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Klimits Istvánnak szívügye a Zuhogó területének fejlesztése

Terveiről beszélt a KERTVÁROS KÉPVISELŐJE

Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban. Dolgozói vásárlás termékeinkből. 100%-ban térített Volán busz vagy vonatbérlet. Céges buszjáratok: Vasvárról, Jánosházáról és Celldömölkről.

CSOPORT

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

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Web: www.gallus.hu

 

A Gallus-csoporthoz tartozó 
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.-ben
mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatunk. 
Baromfifeldolgozó üzemünkben zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyártunk. Dinamikusan fejlődő 
csapatunkba új munkatársakat keresünk teljeskörű betanítással az alábbi munkakörökbe:

Gépbeállító 
Feladatok: csomagológépek karbantartása, üzemeltetése, beállítása 

(többműszakos munkarend)

baromfi-feldolGozó seGédmunkás 
élőállat Függesztő 

(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 

baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi csomaGoló 
(állandó délelőttös vagy két műszakos munkarend)

Üzemi takarító 
(délutános és éjszakai munkarend)

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is 
várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

HŰTŐRAKTÁROS
Targoncás jogosítvánnyal, kiemelt bérezéssel!
(hétfőtől péntekig többműszakos munkarend)

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS 
élőállat függesztő

(hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfi s rekeszek leszedése,

baromfi  függesztése, rekeszek tisztára mosása

KÉZI CSOMAGOLÓ
(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend)

Szombaton önkéntes túlóra vállalási lehetőség!
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Március közepén az egyik nap-
ról a másikra megszűnt turizmus 
okán, gazdasági megfontolásból 
is felfüggesztette működését a 
Sárvárfürdő. A fokozatos nyári 
újranyitás után a koronavírus-
helyzet ellenére a létesítménynek 
számos vendége volt, ám a gazda-
sági talpra állás nem lesz egyszerű.

– A jó nyári forgalmi adatok elle-
nére lehetetlen volt pótolni a jár-
ványveszély generálta árbevétel 
kiesést, mivel a fürdő anyagi for-
rásainak túlnyomó részét a múgy 
is a strandszezon realizálja. Ez a 
jelentős bevételkiesés nagyon 
nehézzé teszi az őszi és téli hóna-
pokat. A Magyar Fürdőszövetség 
közelmúltban megrendezett köz-
gyűlésén is megerősítésre került 
az a tény, hogy külső segítség, 
állami beavatkozás nélkül a turiz-

mus, azon belül is a fürdőszektor 
nem tud túllendülni ezen a nehéz 
időszakon. Munkatársaimmal 
együtt optimisták vagyunk, hogy 
likviditási helyzetünk rendeződik, 
és megerősödve kerülünk ki ebből 
a válságból – értékelte az idényt 
Kántás Zoltán, a Sárvári Gyógyfür-
dő Kft. ügyvezető igazgatója. 

A kft. működése jelenleg stabil 
és olyan elképzeléseket fogalmaz-
nak meg már most a jövő évre 
vonatkozóan, amelyek minden-
képp előremutatóak, a város és 
környezetének idegenforgalmi 
fellendítését szolgálják. Ezt se-
gítheti, hogy a kormány önálló 
turisztikai térségként nevesíti Bük 
és Sárvár vidékét.

– Az elmúlt években Sárvár – 
mivel nem tartozott egyik kiemelt 
turisztikai térséghez sem – nem 

tudott a gazdaságfejlesztési és 
innovációs pályázati fejlesztése-
ken részt venni. A Sárvárfürdő 
nevében szeretném megköszönni 
Kondora István polgármesternek 

és Ágh Péter országgyűlési képvi-
selőnek azt a munkát, amelynek 
révén Sárvár is bekerült a támo-
gatott turisztikai térségek közé. 
A város anyagilag és erkölcsileg 
is nagy előnyöket fog élvezni a 
jövőben ebből a lehetőségből – 
utalt a reménykeltő lehetőségre 
Kántás Zoltán.

A Sárvárfürdő az idén családi-, 
nyugdíjas- és diákkedvezmények 
sorát kínálja a fürdőzőknek, ezen 
kívül egy internetes kérdőívet 
adott közre, amelyben az iránt 
érdeklődnek, hogy mi a helyiek 
véleménye, miben tudnának 
jobbak lenni, hogy ők is minél 
többször kilátogassanak a fürdőre. 
– Szeretnénk megerősíteni az itt 
és a környéken élőkben azt, hogy 
tartalmas kikapcsolódásért nem 
kell száz kilométereket elutazni, 
valamint, hogy az előírásoknak 
megfelelő vízfertőtlenítés és hi-
giéniai intézkedéseink révén teljes 
biztonságban fürdőzhetnek – tet-
te hozzá a fürdőigazgató.

Pajor András

Minőségi autószerelés Sárváron!
Újra a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket! 
A higiéniai szabályok betartására továbbra is fi gyelünk! 

Nálunk az ügyfél az első!

Minden ami autó!

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

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

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

» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «

» Olajcsere «
» Autómosás «

» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «

» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

OPTIMISTÁN TEKINTENEK A JÖVŐBE a Sárvárfürdőben

A múlt héten zártak a nyári medencék a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben, az 
újranyitás után ugyan sok látogatója volt a fürdőkomplexumnak, de a pandémia 
nehéz időszakot hozott a fürdő életébe. A megoldásban többek között az is 
segíthet, hogy Bük és Sárvár közös turisztikai térséggé vált.

Kántás Zoltán bízik a most 
létrejött új, Bük–Sárvár 
turisztikai térségben
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A vírusjárvány miatt tavaszra meghirdetett 10. jubileumi 
Fekete Bég Országos Keresztrejtvényfejtő Versenyre ősszel 
került sor, új helyszínen a Sárvár Arénában. A versenyen kö-
zel nyolcvan egyéni induló volt, a csapatkategóriában pedig 
sárvári csapat is részt vett. 

Egy évben 10-12 jelentős hazai 
versenyen mérik össze tudásu-
kat a feladványfejtők. A Sárvár 
Arénában tartott verseny már 
ezek sorába tartozik. A küzdő-
téren elhelyezett asztalokon a 
járványveszély miatti ajánlások 
betartásával zajlott a kétnapos 
küzdelem. Az eseményt Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester nyitotta 
meg hangsúlyozva: egy kezdemé-
nyezés értékét növeli, ha azt több 
éven át is meg tudják rendezni.

– Idén nem volt egyszerű a 
keresztrejtvényfejtő verseny szer-

vezése, a tavaszi időpontra már 
az oklevelek is elkészültek, mikor 
életbe léptek a korlátozó intéz-
kedések. Az újra szervezésben is 
köszönöm minden közreműködő-
nek a segítségét – mondta el Dr. 
Gerbert Ottóné főszervező.

Újszerű élmény a klasszikus 
sportok mellett a szellemi sport az 
arénában. – A házigazda minden 
járványügyi szabálynak megfelelt 
a verseny biztonságos lebonyo-
lítása érdekében – nyilatkozta 
Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

A Fekete bég kupa egyéni 
mesterkategóriáját Barna Viktor 
nyerte 59 perces fejtési idővel. A 

csapatversenyben induló sárvári 
fejtőcsapat, a Sárvári Skandinávok 
a 2. helyen végzett.

Mint ismert, július 1-jétől a 
Tinódiban szétvált a gimnáziumi 
oktatás és a szakképzés. Ennek 
nyomán létrejött a Sárvári Turisz-
tikai Technikum. A város legfiata-
labb iskolája 190 diákkal kezdte 
meg működését a 2020/2021-es 
tanévben. A változás ellenére 
a diákok a megszokott épület-
ben, tantermekben, a már ismert 
tanárokkal kezdhették meg a 

tanulást. Bár a környezet a régi, a 
körülmények rendkívüliek. Szep-
temberben maszkban, egymástól 
távolságot tartva ültek be a diákok 
az iskolapadba.

– Nagyon örülünk, hogy fél 
év után újra itt vannak a diákok, 
úgyhogy tényleg igyekszünk 
betartani minden elvárást. Szeret-
nénk továbbra is a hagyományos 
módon oktatni. Három részletben 

tartottuk a tanévnyitó ünnepélyt 
is, nagyon figyeltünk arra, hogy 
a védőtávolság, a maszkviselés, 
a fertőtlenítés meglegyen. Alap-
feltételnek előírtuk az iskolában 
a maszk viselését, hiszen a másfél 
méteres védőtávolság nem min-
dig biztosítható. Fontos az iskola 
épületének a folyamatos fertőt-
lenítése, kétóránként minden 
kilincset, villanykapcsolót, a korlá-

tokat, a párkányokat a takarítónők 
fertőtlenítik – nyilatkozott az új 
tanév szabályairól Hevér Mihályné 
intézményvezető. Hozzátette, a 
járvány miatt a hagyományos 
tanítással párhuzamosan felké-
szültek a digitális oktatásra is.

A szakképzés területén jelentős 
változások léptek életbe a nyár 
folyamán, bevezetésre került 
az 5 éves technikumi képzés. A 
Sárvári Turisztikai Technikumban 
36 kilencedikes kezdte meg tanul-
mányait, a diákok négy szakmára 
készülhetnek fel. 

– A legfontosabb változás, 
hogy a 9-10. évfolyamban ágazati 
alapozó oktatás folyik, a diákok 
utána dönthetik el, hogy melyik 
szakképesítésben szeretnék foly-
tatni a tanulmányaikat. Nálunk, a 
turizmus-vendéglátás ágazatban 
négy technikusi szintű szakmára 
lehet felkészülni, ezek a turisztikai 
technikus, a vendégtéri, a szakács 
és a cukrász szaktechnikus. Sár-
váron nagyon fontos a turizmus-
vendéglátás. Bízom benne, hogy a 
mi turisztikai technikumunk olyan 
alapokat tud adni a diákoknak, 
hogy az országban bárhol, vagy 
akár határainkon túl is, a turizmus-
vendéglátás területén meg tudják 
állni a helyüket – zárta gondolatait 
a technikum igazgatónője.

sii

A küzdőtéren fejtettek a REJTVÉNYFEJTŐK
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ÚJ TURISZTIKAI TECHNIKUM régi környezetben
Sárvár legfiatalabb iskolájában, a Sárvári Turisztikai Technikumban is megkezdődött a 
tanítás. Az intézményben alkalmazkodtak a megújuló szakképzés keretrendszeréhez, elindí-
tották az ötéves technikumi képzést. A járványügyi készenlét miatt szigorúan szabályozták 
a szájmaszk használatát.

Dr. Gerbert Ottóné szervező és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester a megnyitón
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Közel 450 diák kezdte meg 
a 2020/2021-es tanévet a 
Nádasdy iskolában. Az in-
tézményben a járványügyi 
készenlét miatt a szaktan-
termi oktatást felváltotta 
az osztálytermi oktatás, és 
számos további óvintézke-
dést vezettek be.

– Szeptember 1-jén hagyomá-
nyosan indult a tanítás szeren-
csénkre. Jelenleg még nincs sem-
miféle probléma, néhány gyerek 
otthon marad kisebb megfázási 
tünetekkel, de nem hinném, hogy 
ez a COVID-19 eredménye lenne. 
Az intézménynek a létszáma 
jelenleg 442 fő, tehát szép szám-
mal vagyunk – fogalmazott Lakat 
Attila intézményvezető.

Hozzátette, 48 elsős iratkozott 
be az iskolába, két első osztály 
indult. A kiselsősöket Horváth 
Tiborné és Hóbor István tanítók 
vették szárnyaik alá.

A járványügyi intézkedéseket 
a Nádasdy iskolában is nagyon 

komolyan veszik. Szü-
lők, látogatók nem 
léphetnek be az in-
tézménybe. Az iskola 
a központi eljárásrend 
mentén elkészítette 
saját, helyi intézkedési 
tervét, melyet minden 
szülő, pedagógus és 
gyermek megkapott 
a 2020/2021-es tanév 
kezdetén.

– A kollégák, a szü-
lők és a gyerekek is 
betartják, amit kér-
tünk. Szétbontottuk 
az iskolának a hagyományos osz-
tály szerkezetét, megpróbáltunk 
kettő osztály közé egy-egy üres 
osztályt beiktatni, így el tudtuk a 
gyerekeket, osztályokat különíteni 
egymástól. Az informatika kivéte-
lével abbahagytuk a szaktantermi 
oktatást. Folyamatosan takarítjuk, 
fertőtlenítjük az iskolát, átszervez-
tük a technikai személyzetet. Kis 
kártyákkal jelezzük, hogy az adott 
helyiség fertőtlenítve lett, így a 

gyerekek tudják, hogy becsön-
getés után bemehetnek – sorolta 
Lakat Attila az érvénybe lépett 
intézkedéseket.

Az igazgató elmondta, az el-
múlt tanév statisztikái meglepő 
eredményt hoztak. A digitális 
oktatás során a diákok jobb ta-
nulmányi átlagot értek el, mint a 
tantermi oktatás alatt. Bízik abban, 
hogy a gyerekek örülnek, hogy 
újra iskolába járhatnak, közösség-

ben lehetnek, és az új tanévben is 
legalább olyan jó eredményeket 
érnek el, mint az előzőben.

Lakat Attila végezetül elmond-
ta, a nyár folyamán sikerült több 
fiatal és tapasztalt pedagógust 
is a Nádasdyba csábítani, így 
nem küzdenek tanárhiánnyal. Az 
új tanévet az iskolavezetés és a 
tantestület felkészülten és nagy 
izgalommal várta.

sii

Felkészülten és nagy izgalommal VÁRTÁK A TANÉVET

Lakat Attila igazgató elmondta, hogy a járványügyi intézkedéseket a Nádasdy 
iskolában is nagyon komolyan veszik (Fotó: MM)

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

A kép illusztráció. További információért kérjen ajánlatot értékesítőinktől vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Az ajánlat érvényes 2020.09.01-09.30. között kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén.

A STRAUSSNÁL  
ALAP AZ EXTRA

JÓL FELSZERELT FORD SZEMÉLYAUTÓK ALAPÁRON  
MOST AJÁNDÉK TÉLIGUMI SZETTEL.
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Szent László

Szent László és

 

● Szeptember 27-én, a vasárnap 
9 órás diákmisén járulnak első 
szentáldozáshoz a katolikus iskola 
4. osztályos tanulói. 

● Október hónapban minden 
este a Szent László-templomban 
18.30 órakor, a Sári templomban 
18 órakor ünnepélyesen, gyer-
mekek és a plébániai csoportok 
előimádkozásával elmélkedjük a 
rózsafüzér titkait. 

● Október 4-én, vasárnap lesz 
a kertvárosi kápolna búcsúja és 
az egész napos szentségimádás 
ünnepe. 9 órakor ünnepi szentség 
kitételi búcsúi szentmise, 15.30 
órakor szentség eltételi Jézus Szíve 
litánia lesz.

● Október 4-én, a vasárnap 10 
órás nagymisén lesz a kertvárosi 
gyermekek első szentáldozása a 
Sári templomban.

● Október 4-én, a vasárnapi 
szentmiséken lesz a Szent László- 
és a Sári templomhoz tartozó hit-

tanos gyermekek katekumenátusa,  
a befogadás szertartása. Kérjük, 
hogy a jó szülők kísérjék gyerme-
keiket a templomba. 

● Október 1-én és 2-án, első 
csütörtökön és első pénteken 
mind a Szent László-, mind a Sári 
templomban a rózsafüzér és az 
esti szentmise alatt lesz gyónási 
lehetőség. Hittanuló diákokat és a 
felnőtt Híveket is buzdítjuk a havi 
gyónásra és rendszeres szentál-
dozásra.

● Október 7-én, szerdán Rózsa-
füzér Királynéjának, október 8-án, 
csütörtökön  Magyarok Nagyasz-
szonyának ünnepei lesznek. 

● A Szent László-templomban 
minden hónap első vasárnapján 
szombaton előeste 19 órakor 
gitáros szentmisék lesznek. A Sári 
templomban pedig október 10-én.

● Minden szerdán az esti szent-
mise után 19.15 órakor a Sári 
plébánia közösségi termében, 
csütörtökön 19.30 órakor pedig 
a nagytemplom sekrestye feletti 
hittantermében megkezdődnek a 
felnőtt katekézisek. Az előadások 
mindenki számára nyitottak.

● Pénteken esténként 20 órá-
tól szeretettel várjuk a fiatalokat 
ifjúsági közösségbe a Szent László 
plébánia közösségi termébe.

● Minden pénteken az esti szent-
mise után csendes szentségimádást 
tartunk a nagytemplomban.

● A Szent László Plébánia irodájá-
ban már előjegyeztethetők 2021. évre 
a szentmise szándékok. Legyen gon-
dunk arra, hogy meghalt szeretteinkért 
szentmisét mondassunk. Szentmisét 
bármely jó szándékra kéréssel, vagy 
hálaadással mondathatunk.

 ● A plébániák részletes program-
jait a www.sarvarsari vagy a www.
ladislas.hu  honlapon olvashatják.

● A Mária Rádió értéket közve-
títő műsorait az FM 95.2 vagy az 
interneten a plébánia honlapjáról is 
hallgathatják.

● Az idei tanévben is kezdetét 
vette a konfirmációi oktatás gyüle-
kezetünkben, melynek időpontja 
péntekenként 18 óra.

● Énekkarunk próbáit csütörtök 
esténként 18 órakor tartjuk a temp-
lomban.

● Szeretettel várjuk a hittanos 
gyermekeket minden vasárnap a 
9.30-kor kezdődő istentiszteletünk-
kel párhuzamos gyerekfoglalkozásra, 
melynek helyszíne a gyülekezeti 

terem. Mindezek mellett hónap 2. 
vasárnapján 15 órakor családi isten-
tiszteletet tartunk a templomban. 

● Október 4-étől kezdődően a 
9.30-as főistentisztelet mellett min-
den vasárnap 15 órakor is tartunk 
istentiszteleti alkalmakat templo-
munkban. 

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

● A járványhelyzetre tekintettel 
– egyelőre – október végéig a 10 
órás istentisztelet mellett vasárna-
ponként reggel 8 órai kezdettel is 
tartunk istentiszteletet. Mindazokat, 
akik elővigyázatosságból a nagyobb 
létszámú közösséget elkerülni sze-
retnék, erre az alkalomra várjuk sze-
retettel. A gyermek-istentiszteletet 
továbbra is a 10 órás istentisztelettel 
egy időben tartjuk.

● Minden páros héten szerda este 
hat órától bibliaórára várunk minden 
érdeklődőt.

● Gyülekezetünk a Sárvári Re-
formátus Egyházközség Facebook-
oldalon is elérhető. Telefonos elér-
hetőség: 95/830067, 30/6786645.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia
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Közülük öt missziós tag a lep-
rások gyógyítására Brazíliába 
költözött, és a magyarországi 
kommunista diktatúra idején ott 
működött, alapított rendházat. A 
rendszerváltást követően érkeztek 
vissza Szombathelyre az idős nő-
vérek, akiknek fiatal rendtársai ez 
év őszétől Sárváron kapcsolódnak 
be az evangelizációba.

Szeptember 14-én jubileumi 
koncelebrált szentmisét tartott a 
sárvári Szent László-templomban 
dr. Székely János megyéspüspök, 
aki visszaemlékezett az eltelt száz 
év legfontosabb történéseire, 
méltatta a szerzetesrend mun-
kájának fontosságát, és egyben 
köszöntötte a templomban helyet 
foglaló három brazil annunciáta 
nővért, akik közül ketten majd 
Sárváron teljesítenek szolgálatot. 

Üdvözölte még a vendégeket 
Kondora István polgármester, Ör-
dög Tibor, a Szent László katolikus 
iskola igazgatója, a tantestület 
és a diákság, az egyházközség 
vezetősége. A nővérek boldog 

mosollyal fogadták a kedvesség 
cselekedeteit, a köszöntéseket, 
az ajándékokat. A megyéspüspök 
portugálul kérte Isten áldását a 
nővérekre, akik egy kisfilmmel 
mutatkoztak be a helybelieknek, 
és minden miselátogatónak aján-
dékot is hoztak.

Boldog ünnep, történelmi pil-
lanat volt, hiszen elvetették az 
Annunciáta Rend magját Sárváron, 
és hosszú idő után ismét apácák 
szolgálnak a városban, akik az idő-
sek gondozásában és a katolikus 
iskola pasztorációs munkájában 
vesznek majd részt. Az egyházi 

iskola diáksága, különösen a lányok, 
kíváncsisággal várták érkezésüket, a 
pedagógusok hiszik, hogy a nővé-
rek jelenléte hiteles mintát, példát 
mutat majd Isten szeretetére és az 
emberek szolgálatára.  Rendházuk 
heteken belül elkészül a Szent Lász-
ló-templom szomszédságában.

JUBILEUMOT ÜNNEPELTEK az annunciata NŐVÉREK
Alapításuk centenáriumát ünnepelték az annunciáta nővérek Sárváron szeptember 14-én. 
Száz évvel ezelőtt Mikes János megyéspüspök kezdeményezésére alakult meg az első világ-
háborús sebesültek megsegítésére, gyógyítására vállalkozott önkéntesekből az Annunciáta 
Nővérek Kongregációja. 

Már otthonról is meg lehet nyitni 
a Babakötvény számlát! Bármi-
kor kényelmesen, gyorsan és 
költségmentesen végezhető el a 
számlanyitás, így nem véletlen, 
hogy már több mint 5000-en 
éltek a lehetőséggel. A sikerben 
a Babakötvény növekvő népsze-
rűsége is fontos szerepet játszott. 

– Mi lehet a Babakötvény 
rendkívüli népszerűségének 
oka? Erről és néhány kapcso-
lódó témáról kérdeztük dr. Bor-
bély László Andrást, a Magyar 
Államkincstár pénzforgalmi 
elnökhelyettesét.

– Közel 7 éve lehet Babakötvényt 
vásárolni. A konstrukció mindig is 
nagyon kedvező volt a befektetők 
számára, mivel egyrészt a megelőző 
naptári év inflációja (hivatalosan: át-
lagos éves fogyasztói árindexe) plusz 
3 százalékkal kamatozik. Másrészt a 
szülők, családtagok által a gyermek 
Start-számlájára befizetett pénzösz-
szegeket az állam 10 százalékkal, 

maximum 6.000 forint összegig 
kiegészíti. 

Igazán népszerűvé mégis az 
elmúlt közel másfél évben vált, 
amikor a Babakötvény állomány  
60 százalékkal, míg a hozzá tartozó 
Start-számlák száma 25 száza-
lékkal emelkedett. Ebben a fo-
lyamatban elsősorban az infláció 
megugrása játszotta a meghatározó 
szerepet, mivel így a legelső kibo-
csátású Babakötvény éves kamata  
5,8 százalékra, az összes többié 
pedig 6,4 százalékra emelkedett, 
ami az adott kamatkörnyezetben 
kimagasló mérték.  

Így például ha a szülők vagy 
bármely más személy 18 éven 
keresztül havi 5000 Ft-ot fizetnek 
be a gyermek számlájára – évi 
3%-os inflációval kalkulálva – úgy a 
gyermek 18. életévének betöltésekor 
2.219.000 Ft körüli összeget 
vehet fel.

– Ha ez ilyen sokba kerül az 
államnak, akkor miért hozta 
létre a Babakötvényt?

– A Start-számla és a Babaköt-
vény szorosan összekapcsolódik 
egy további állami juttatással, az 
Életkezdési Támogatással, amelyet 

a gyermek születésekor a Magyar 
Államkincstárban ír jóvá a gyermek 
részére az állam 42.500 forint 
összegben. Ez a juttatás a 2005. 
január 31. után született belföldi és 
a 2017. június 30-át követően szü-
letett, külföldön élő magyar gyermek 
részére jár automatikusan. 

A teljes juttatási csomag, így a 
következő elemekből áll:

– Életkezdési Támogatás, 

– extra magas kamatozású Ba-
bakötvény 

– befizetések állami kiegészítése.
Az együttes cél a felnőtté válás, 

a fiatalok önálló életkezdése anyagi 
biztonságának megalapozása.

– Immár elektronikus úton is 
megnyitható a Babakötvényes 
számla, ez nagy könnyebbség a 
járványhelyzet idején!

– 2020. április 27-től a Kincstár 
legújabb fejlesztésének köszönhe-
tően már Ügyfélkapun keresztül is 
megnyitható a Kincstári Start-érték-
papírszámla a www.magyarorszag.
hu felületen. Az online ügyintézés 
gyors és egyszerű, otthonról kényel-
mesen és biztonságosan elintézhető. 
Az intézkedés sikerét jól mutatja, 
hogy négy hónap alatt több mint 
5000 Babakötvény számlát nyitottak 
meg Ügyfélkapun (Magyarország.hu) 
keresztül. 

További információkért keresse 
fel a http://www.allamkincstar.
gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ 
honlapot.

Már Ügyfélkapun keresztül is megnyitható 
a Babakötvényes számla
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Az idén, augusztus negyedik hétvégéjén rendezték meg a 
motoros találkozót a Nádasdy-várban. A Vármeeting a ví-
rushelyzet miatt csupán 500 főt fogadhatott esténként, ami 
furcsa volt a szervezőknek, a fellépőknek és a közönségnek 
egyaránt.

A vírushelyzet miatt idén a 
hosszú hétvégét záró két napra, 
szombatra és vasárnapra hívták a 
zeneszerető közönséget a vár öt-
szögű udvarára a tizenkilencedik 
Vármeetingre.

Králl Csaba főszervező azért 
szerette volna mindenképpen 
megrendezni a fesztivált, hogy 

jövőre meg tudják szervezni 
a huszadik, jubileumi rendez-
vényt.  A programot a fesztivál 
leg gyakoribb fellépő zenekarára, 
a Tankcsapdára építette. Mindkét 
napon adott koncertet e legendás 
együttes. Úgy zenéltek, mintha 
több ezer ember előtt játszottak 
volna. A közönség száma egyik 

nap sem lépte át a 450 főt, ugyanis 
a technikai személyzet, illetve a 
zenekarok tagjai és kísérői együt-
tesen adták ki a megengedett 
létszámot.

Szombaton délután került sor a 
hagyományos motoros felvonu-
lásra. Mindenki meglepetésére, a 
felvonulók száma megközelítette 
a félezres számot. Az útvonal 
mentén pedig szintén nagyon 
sokan várták és nézték az egymás 
után érkező vasparipákat. 

Az első este a Bad Ferro zenekar 
lépett fel a Tankcsapda mellett, 

vasárnap pedig a nagyzenekart 
a Novel és a Con Classe együttes 
vezette be. A közönség minden 
együttest fergeteges ovációval 
köszöntötte és hatalmas bulit 
csapva tombolt a színpad előtt. 

A szigorú járványügyi szabá-
lyok betartása mellett is egy 
fantasztikus hangulatú hétvégét 
varázsoltak a rock szerelmeseinek 
a szervezők a Nádasdy-vár falai 
közé. Érdemes várni a jövő évi, 
jubileumi, XX. Vármeeting mind 
a négy napját!

Kisgabus

Királyok és főurak zenéje csendült fel a Nádasdy-vár történelmi 
dísztermében. Kónya István lantművész háromtagú együttesé-
nek koncertjén a közönség a 13-15. század kastélyok és paloták 
zenéjét ismerhette meg, melyet saját korukban csak kevesek 
hallgathattak.

Nehéz meghúzni a határvona-
lat a középkori és a reneszánsz 
kori zene történetében. De mára 
általában elfogadják a kutatók, 
hogy az európai reneszánsz ze-

nei stílusok az itáliai trecento 
idején, azaz az 1300-as években 
alakultak ki, miközben még jó 
ideig komponáltak Európa-szerte 
középkori zenei formákban is.  

A zenés találkozók helyszínei a 
várak és templomok világából 
lassan áttevődtek a fejedelmi, 
hercegi kastélyok, majd a királyi 
székhelyek termeibe.

Kónya István lantművész együt-
tesével a 13-15. század főúri udva-
raiba repítette el hallgatóságát a 
felcsendülő dallamok szárnyain.  
A díszterem falait betöltő zene 
eredetileg csupán a társadalom 
legmagasabb fokán álló cso-
portoknak, az elitnek szólt. Az 
előadásokon általában csupán 

8-10 fő vett részt. A sárvári vár ter-
meiben is bizton állíthatjuk, hogy 
felhangzottak hasonló dallamok a 
Nádasdy család idején.

Kónya István és hölgyvendé-
geinek európai időutazása visz-
szarepítette hallgatóságát Luxem-
burgi Zsigmond és Mátyás király 
udvarába. A Nádasdy Kulturális 
Központ munkatársai a járvány-
ügyi szabályok betartása mellett is 
szeretettel várják az érdeklődőket 
őszi rendezvényeikre is.

TRG

Kónya István európai 
időutazása visszarepí-
tette hallgatóságát Lu-
xemburgi Zsigmond és 
Mátyás király udvarába 
(Fotó: TRG)

Közel félezren 
motoroz tak 
együtt a fel-
v o n u l á s o n 
(Fotó: Mogyo-
róssy Márton)

 TEL.: +36 30 437 4415

KUPON
300 Ft  

KUPON
200 Ft  

GÁZPALACK – TAKARMÁNY
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

ÚJRA FELZÚGTAK A MOTOROK a Nádasdy-várban

Királyok madrigálja a díszteremben

A Tankcsapda vállalta, hogy a fesztivál mindkét 
estéjén fellép (Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)
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A női művészek évada folytatódott a Galeria Arcisban Kopacz 
Mária festőművész Az én kertem című kiállításának a megnyi-
tásával. A tárlatot, amely október 4-ig látogatható, Dabóczi 
Dénes művészettörténész nyitotta meg.

– A fél év szünet után ismét 
új tárlattal jelentkező galéria fő-
szereplői továbbra is a hölgyek, 

a női alkotók lesznek, bár az 
elmaradt kiállítások pótlása új 
egyeztetéseket igényel – mond-

ta Kondor János galériavezető 
az őszi kiállítássorozat kezdő 
rendezvényén. 

A galéria augusztusban kinyi-
tott, akkor a márciusi tárlaton 
szereplő Végh Éva zománcművei 
voltak még újra láthatóak. A vár 
kortárs művészetet bemutató 
kiállítótermében most az Euró-
pa-szerte ismert Kopacz Mária 
legújabb, a kert motívumát fel-
dolgozó táblaképeiből nyílt tárlat. 
A művésznő  Marosvásárhelyen 
született. 1967-ben grafikusként 
szerzett diplomát. Romániában 
élt és alkotott, majd 1993-ban 
házassága révén Szentendrén 
telepedett le. Az ott található 
hatalmas kert volt az ihletője a 
Sárváron kiállított műveknek.

– A kert összetett szimbólum-
rendszer, sokféle jelentéssel bír 
– fogalmazott megnyitójában 
Dabóczi Dénes művészettörté-
nész. A világmindenség kertjé-
ben az élet sokféle jele látható, 
galambok  pihennek meg a 
természetfeletti alakok és naiv 
földi figurák között. A festmé-
nyek keretei sem elválasztják, 
hanem összekötik a műveket a 
környezettel. Szinte kicsordul-
nak a festett keretekből a mese-
beli alakok összekötve magukat 
a létező világ szereplőivel. Aki 
egész életre szóló boldogságot 
akar, az építsen kertet – idézett 
egy kínai közmondást zárásként 
Dabóczi.

apajor 

A vár Folyosógalériáján 
október 3-ig egy külön-
leges tárlat várja vendé-
geit. Makár Írisz és Pintér 
Csaba közös kiállításán 
nemcsak a festmények, 
hanem a keretek is fontos 
szerepet játszanak. A Mű-
vészetek találkozása igazi 
őszi csemege.

Belépve a k iál l ítóterembe 
sajtból készült keretek várják a 
látogatókat, arrébb indák teke-
regnek, majd sakktábla minták, 
rombuszok vonják magukra a 
figyelmet. A képeken romos 
épületek , maszkok , vitorlák , 
tekerődző vonalak hozzák létre 
a képeket.

A Nádasdy Kulturális Központ 
Folyosógalériáján Művészetek 
találkozása címmel nyitották meg 
az őszi kiállítási szezont. A kiállítást 
Takács Zoltán Bálint nyitotta meg, 
aki örömét fejezte ki, hogy közel 
fél év kényszerű bezárás után újra 
nyitnak a vár képzőművészeti 
tárlatai. A kiállítással kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy közös alkotó 
tevékenység eredményét láthatja 
a közönség. Pintér Csaba először 
elkészítette a kereteket, majd 
ezekhez festette meg képeit Ma-
kár Írisz. A művészek közös mun-
kája egyben a művészet határaira 
kérdez rá, azzal, hogy a vászon és 
a keret újra összetartozik.

Makár Írisz gyermekként is 
szeretett rajzolni, de az élet úgy 

hozta, hogy csak 4 éve tudott 
elkezdeni komolyabban fog-
lalkozni a rajzzal és a festéssel. 
Beleszerelmesedett, és ha van 
egy kis ideje, egyszerre ceruzát 
vagy ecsetet ragad.

A k iáll ításmegnyitó végén 
Takács Zoltán Bálint nemcsak a 
tárlat megtekintésére hívta meg 
a vendégeket, hanem a követke-
ző napok, hetek eseményeire is.

Takács – Reichardt Gabriella

Pintér Csaba, Takács Zoltán Bálint igazgató és Makár Írisz az alkotók 
közös kiállításán (Fotó TRG)

Kondor János, Kopacz Mária 
és Dabóczi Dénes a megnyitón

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 
INSUMED TERÁPIÁS ZSÍRLEÉPÍTÉS IZOMTÖMEGE MEGŐRZÉSÉVEL

• ajánljuk szépészeti célú alakformázásban, 
• cukorbeteg vagy túlsúlyos terheseknek és szoptató anyáknak, 
• PCOS-ban, változó korban jelentkező súlygyarapodásban, 
• inzulin rezisztenciában, 2-es típusú cukorbetegségben, 
• szív-és érbetegségekben, kóros zsíranyagcserében.

INSUMED SÁRVÁR, Rákóczi Ferenc u. 10. (Lidl-parkoló felől)
Rendelési idő: pénteken 14:00-16:00
Bejelentkezés: +36-20/512-2052, +36-20/323-1040, 
E-mail: rendelak@gmail.com • Honlap: https://meduniv.hu/insumed-sarvar/
Facebook: https://www.facebook.com/medunivbt/

DR. GOMBAY CSONGOR
INSUMED táplálkozási  tanácsadó belgyógyász

MŰVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA a Folyosógalérián

A VILÁGMINDENSÉG KERTJEI a galérián
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Újoncként az előkelő hatodik helyen állt az NB I Nyugati cso-
portjában a Sárvári Kinizsi SE tekecsapata, amikor a járvány 
miatt befejezettnek nyilvánították a tekebajnokságokat. A 
sárvári együttes két győzelemmel és egy vereséggel kezdte 
meg az új bajnokságot.

A sárvári tekések a bajnoki sze-
zont a zalaegerszegi LAUF B. TK 
csapata ellen pályaválasztóként, 
Répcelakon játszották, mivel a 
Sárvár Arénába tervezett ver-
senypálya elkészültéig a csapat 
a szomszéd városban szerepel. 
A Sárvári Kinizsi SE tekecsapata 
magabiztosan 5–3-ra győzött. 
NB I-es tekéseink tovább vitték a 
csapat felkészülési mérkőzéseken 
is mutatott eredményes formáját.

– A sárvári NB I-es tekecsapat 
számára továbbra is a biztos 

bennmaradás a cél, azonban 
szakmai szempontok alapján a 
középmezőny eleje is elérhető 
álom lehet – mondta Farkas Imre 
szakosztályvezető.

A második fordulóban ide-
genben 7–1-re győzte le a Zala-
szentgrót csapatát a Sárvári Kinizsi 
tekeegyüttese. Ifjúsági csapatuk is 
ismét nagyot küzdött, és gyűjtötte 
be a 2 pontot idegenben is. A 
felnőtt mérkőzésen nagy szerepet 
kapott a taktika, a befejező játéko-
sok egymást múlták felül, szinte 

nem volt olyan gurítás, amikor 
valamelyik pályán ne csengett 
volna a kijelző. Szijj Lászó 617 fás 
új egyéni csúcsának és Farkas 
Imre 600 fa felletti eredményének 
köszönhetően 8:0-s szettaránnyal 

hozták a befejező sort, és alakult 
ki a 7:1-es sárvári siker.

A harmadik fordulóban a Sárvári 
Kinizsi SE tekései az Oroszlány ellen 
3:5-ös vereséget szenvedtek el, a 
következő ellenfél a Bábolna lesz. 

Egy Weöres Sándor költeményt 
is elmondott a színművészetin, 
ami hozzájárult ahhoz, hogy si-
keresen felvételizett. Életútját né-
hány vetített fotó bemutatásával 
és azok őszinte kommentárjaival 
is színesítette. Hernádi Judit zenés 
estjét Pelsőczy Réka rendezte. 

– Az előadás címében szereplő 
pont nem valaminek a befejezése, 
hanem egy gyűjtőpont, aminek 
én állok a középpontjában – me-
sélte műsoráról Hernádi Judit. Az 
érdekel, ami egy kicsit más. Mon-
datok, amiket már elmondtam, 

amiket nekem szántak vagy szán-
hattak volna. Dalok, amiket nekem 
írtak vagy írhattak volna a szerzők, 
ha kicsit jobban odafigyelnek – 
tette hozzá. – Ez az est rólam szól. 
Woody Allen mondta:  „Nem félek 
a haláltól, csak nem szeretnék ott 
lenni, amikor megtörténik”. De, 
mint tudjuk, jöhet egy pont… – 
fogalmazott műsoráról.

Hernádi Judit népszerű szí-
nésznő, nem csupán prózai 
szerepekben tűnik fel, hanem 
énekesnőként is, szinkronizál is, 
ugyanakkor mozi- és tévéfilmek-

ben is játszik. A ZeneHázában is 
telt házas, nagyszerű produkciót 
hozott. Örül, hogy újra felléphet, 
mert a járványügyi korlátozások 
első hónapja után már kipihente 
magát, és hiányozni kezdett szá-
mára is a színpad. 

Legyen az énekes, vagy prózai 
darab, mindegyikre egyformán 
készül. A hatalmas életpályát 
maga mögött tudó Hernádi Ju-
ditnak nem voltak igazi szerepál-
mai. – Sohasem voltak vágyaim, 
mert mindig attól féltem, mi lesz, 
ha beteljesedik. Ennél nagyobb 

rossz az emberrel nem történhet. 
Tudnunk kell, hogy mire vágyjunk. 
Kezdetben talán még voltak sze-
repálmaim, de hamar rájöttem, 
hogy az nem jó dolog – magya-
rázta színészi felfogását.

A tavaszi bérlet következő 
őszre tett darabja Földes László 
Hobo Hármasoltár című elő-
adóestje lesz október 22-én 
18.00 órakor. Ha valaki nem tud 
elmenni a bérletes előadásra, az a 
bérletét arra az alkalomra, másra 
is átruházhatja.

Pajor András

HERNÁDI JUDITNAK nem voltak szerepálmai

A ZeneHázában került sor a koronavírus-járvány miatt elmaradt tavaszi bérletsorozat 
pótlásaként Hernádi Judit önálló estjére Hernádi Pont címmel. A művésznő versekkel, 
dalokkal idézte fel fiatalon elkezdett színészi pályafutását. 

JÓL rajtoltak 
NB I-es TEKÉSEINK
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A felújított pálya mellé új 
csapatot is kapott a Fü-
löp Tekéző. A korábban a 
városi bajnokságban sze-
replőkből nemrég alakult 
az új sárvári tekecsapat, 
a Fülöp Borozó és Zöldfa 
Italker TSE csapata. Először 
indultak az 2020/21-es NB 
III-as bajnokság Nyugati 
csoportjában. 

Sok éves ismeretség és barátsá-
gok alapján a csapat a sárvári és 
városkörnyéki amatőr bajnokság-
ból verbuválódott össze. Céljuk 
továbbvinni Sárvár több évtizedes 
tekés hírnevét, az NB I-es Kinizsivel 
karöltve. Az új csapat tagjai az 

első igazolt szezont tanulóévnek 
tekintik, bár bíznak a sikerben. Ezt 
jelezte, hogy két győzelemmel és 
egy vereséggel indították újonc-
ként a bajnokságot. 

A szeptemberben kezdődött 
csapatbajnokság első fordulójá-
ban idegenben, a Zala megyei 
Halogyon a Daraboshegyi SE ellen 
győzedelmeskedett 6-2-re a Fülöp 
Borozó és Zöldfa Italker TSE. A 
hazai pályaavató bajnoki gurításra 
a második fordulóban a szintén 
újonc Postakocsi Lukácsháza TSE 
csapatát fogadták. Végül a forduló 
legjobb csapatfa teljesítményével 
(2622 fa) sikerült legyőzniük 7-1-
re a lukácsháziakat. A harmadik 
körben a rutinos és erős Rumi 

TTE vendége volt a Fülöp Tekéző 
és Zöldfa Italker, a hazai csapat 
győzött 5-3 arányba, 2538-2506 
fás teljesítménnyel.

A csapat köszöni a szurkolók 
pálya melletti biztatását. A hazai 
mérkőzések a Fülöp Borozó és Te-
kézőben szombatonként délelőtt 

tíz órakor kezdődnek, a következő 
hazai mérkőzés október 10-én lesz 
a Pecöl ellen. Az együttes várja 
a drukkereket és javaslatokat a 
csapat szlogenjére, amelynek 
egy feltétele van, hogy legyen 
összhangban a csapat nevével.

p. a.

A Sylvester Könyvbarátok 
Klubja egy évtizeddel ez-
előtt, a bibliotéka második 
klubjaként alakult Sárvá-
ron. Rendezvényeiken a régi 
olvasmányok közös felidé-
zése mellett rendszeresen 
hívnak vendégül kortárs 
írókat, költőket és helyi 
tollforgatókat is. Az irodal-
mi klub nyitott, szívesen 
látnak minden érdeklődőt a 
találkozókra minden hónap 
második szerdáján.

A jubileum alkalmából most 
Grecsó Krisztián József Atti-
la-díjas írót, költőt, dalszerzőt 
hívták meg, akivel Bődi Piroska 
beszélgetett a Nádasdy-vár ka-
maraudvarán, telt ház előtt.

A könyvtárvezető elmondta: 
nagy álma volt a személyes 
találkozás az elismert kortárs 
szerzővel,  Grecsó Kr iszt ián-
nal. A kellemes beszélgetés a 
közönségnek is tetszett. – Jó 
tudni, hogy Krisztián írói pályája 
szempontjából meghatározó 
volt a sárvári diákírók, diákköl-
tők találkozója, amire egykor 
meghívást kapott pályázata 
alapján – mondta Bődi Piroska, 
aki hozzátette: minden sárvári 
tudja, hogy milyen régi hagyo-
mánya, múltja van már ennek 
az irodalmi tábornak. A prog-

ram lelke volt a kezdetektől a 
gimnázium és Dr. Szabó Endre. 

– A tanár urat kértük fel egyéb-
ként a klub vezetésére induláskor. 
Sajnos, most már nem tud részt 
venni aktívan a munkában, de 
mindig szeretettel gondolunk rá 
– hangsúlyozta a könyvtárvezető.  

A Grecsó Krisztián részvételé-
vel szervezett jubileumi klubta-
lálkozóra nagyon sokan voltak 
kíváncsiak. A József Attila-díjas 
író nagy sikerű, Libri közön-
ségdíjas Vera című regénye és 
új verseskötete, a Magamról 
többet című is fókuszba került. 

Grecsó Krisztián maga is be-
szélt arról közönségének, hogy 
szárnypróbálgatásainak fontos 
színhelye volt a sárvári irodal-
mi tábor. Őt diákként egyfajta 
szemléletváltásban segítette és 
megmutatta számára: az iroda-
lom nem egykor élt írók, költők 
panoptikuma, hanem egy élő, 
napjainkban is folyton változó 
organizmus. Azt is elmondta: 
szerinte az online világ térnye-
rése ellenében fontos ellensúlyt 
jelentenek továbbra is a könyvek, 
amelyek a megélt valóságot köz-
vetítik a befogadó számára. Míg 

az online tér a kommunikáció 
szempontjából hasznos, addig 
a könyvek világának az olvasó 
képzeletére, aktív részvételére 
van szüksége. A befogadóban te-
remtődik ugyanis újra az olvasott 
élmény, általa él a szöveg. 

Grecsó Krisztián a találkozón 
nemcsak legutóbb megjelent 
köteteiről, irodalomról, hanem 
családjáról és az élet csodájáról is 
beszélt az irodalombarátoknak. A 
találkozó végén az író köteteit is 
dedikálta. A lehetőséggel pedig 
sok megjelent könyvszerető élt is. 

Pogács Mónika

Grecsó Krisztián írói pályája szempontjá-
ból meghatározó volt a sárvári diákírók, 
diákköltők találkozója (Fotó: Takács – 
Reichardt Gabriella)

GRECSÓ KRISZTIÁNNAL ünnepelt a Sylvester Könyvbarátok Klubja

ÚJONC tekések a PÁLYÁN Vass László és Fülöp Tamás 
alapították és működtetik Sár-
vár új NB III-as tekecsapatát
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10. Szo
25. P 11. V
26. Szo 12. H

27. V 13. K

28. H 14. Sze

29. K 15. Cs
30. Sze 16. P

17. Szo

18. V

1. Cs 19. H

2. P 20. K
3. Szo 21. Sze
4. V 22. Cs

5. H 23. P

6. K 24. Szo

7. Sze 25. V

8. Cs 26. H

9. P 27. K

28. Sze

29. Cs
30. P
31. Szo

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

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

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

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. június 25-től a 
személyes ügyfélszolgálatunk ismét működik. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy az ügyintézés során a szájmaszk viselése 
kötelező.                                                         Nyitva tartás: kedd: 
10:00-17:00, csütörtök 08:00-14:00          címünk: Sárvár, 
Szatmár utca 45.                             telefonszám: 95/200-240          
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00; 
kedd 10:00-17:00

SZEPTEMBER

Sárvári lakossági ügyfelek részére 
elektronikai hulladék lerakására 

biztosítunk lehetőséget. E-hulladék: 
„minden, ami valaha árammal, 

elemmel, akkumulátorral működött”. A 
gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. címen 

az STKH Nonprofit Kft. telephelyén 
történik, 2020. október 3-án szombaton 6-
13 óra között. Elektronikai hulladékot a 
kihelyezett konténerekben csak Sárvári 

lakcímmel rendelkező lakossági 
ügyfelek helyezhetnek el. A 

jogosultságot lakcímkártyával kell 
igazolni. Kizárólag ép, megbontás 

nélküli elektromos eszközök és 
berendezések adhatóak le, lakossági 

mennyiségben.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

OKTÓBER
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2. P 20. K
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8. Cs 26. H

9. P 27. K

28. Sze

29. Cs
30. P
31. Szo

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

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

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

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. június 25-től a 
személyes ügyfélszolgálatunk ismét működik. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy az ügyintézés során a szájmaszk viselése 
kötelező.                                                         Nyitva tartás: kedd: 
10:00-17:00, csütörtök 08:00-14:00          címünk: Sárvár, 
Szatmár utca 45.                             telefonszám: 95/200-240          
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00; 
kedd 10:00-17:00

SZEPTEMBER

Sárvári lakossági ügyfelek részére 
elektronikai hulladék lerakására 

biztosítunk lehetőséget. E-hulladék: 
„minden, ami valaha árammal, 

elemmel, akkumulátorral működött”. A 
gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. címen 

az STKH Nonprofit Kft. telephelyén 
történik, 2020. október 3-án szombaton 6-
13 óra között. Elektronikai hulladékot a 
kihelyezett konténerekben csak Sárvári 

lakcímmel rendelkező lakossági 
ügyfelek helyezhetnek el. A 

jogosultságot lakcímkártyával kell 
igazolni. Kizárólag ép, megbontás 

nélküli elektromos eszközök és 
berendezések adhatóak le, lakossági 

mennyiségben.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

OKTÓBER

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

október 1-jén és 8-án, 
csütörtökön

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2020. június 
25-től a személyes ügyfélszolgálatunk ismét mű-
ködik. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézés 
során a szájmaszk viselése kötelező.  

Nyitvatartás: kedd: 10:00-17:00, csütörtök 08:00-
14:00. Címünk: Sárvár, Szatmár utca 45.  Telefonszám: 
95/200-240. Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 
csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00.

Sárvári lakossági ügyfelek részére elektronikai hul-
ladék lerakására biztosítunk lehetőséget. E-hulladék: 
„minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulá-
torral működött”. A gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. 
címen az STKH Nonprofit Kft. telephelyén történik, 
2020. október 3-án, szombaton 6-13 óra között. 
Elektronikai hulladékot a kihelyezett konténerekben 
csak sárvári lakcímmel rendelkező lakossági ügyfelek 
helyezhetnek el. A jogosultságot lakcímkártyával kell 
igazolni. Kizárólag ép, megbontás nélküli elektromos 
eszközök és berendezések adhatóak le, lakossági 
mennyiségben.

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
10. Szo

25. P 11. V
26. Szo 12. H

27. V 13. K

28. H 14. Sze

29. K 15. Cs
30. Sze 16. P

17. Szo

18. V

1. Cs 19. H

2. P 20. K
3. Szo 21. Sze
4. V 22. Cs

5. H 23. P
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9. P 27. K

28. Sze

29. Cs
30. P
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OKTÓBER

GYŐZELMEKKEL 
indítottak a KÉZISEK!
Kiválóan indította az NB II-
es női kézilabdabajnokság 
őszi szezonját a Sárvárfür-
dő Kinizsi csapata. Két mér-
kőzés után két győzelem a 
mérlegük.

A Győri Audi ETO KC U22-es 
csapata ellen idegenben indult 
a bajnokság, a Sárvárfürdő Kinizsi 
21-23 arányú győzelmet aratott. 
Feszült hangulatban, sok hibával 
kezdte mindkét csapat a mérkő-
zést. Bár az első találatot a Sárvár-
fürdő szerezte, ezt követően az 
ETO egyenlített, sőt fokozatosan 
elhúzott: 23. perc: 11-4. A Sárvár 
ebben a szakaszban rengeteg 
helyzetet alakított ki, ám ezeket 
sajnos nem tudta gólra váltani. A 
jókor jött időkérésnek, valamint 
cseréknek köszönhetően aztán az 
első játékrész végjátékában ismét 
felzárkózott a vasi gárda, nyílttá 
téve így a mérkőzést.

A második játékrész változatos, 
izgalmas küzdelmet hozott. A 
Kinizsi a félidő derekán egyenlí-
tett, majd tíz perccel a vége előtt 
a vezetést is átvette. Az utolsó 
percekben lelkes és fegyelmezett 
védekezésének, valamint kiemel-
kedő csapatmunkájának és kapus 

teljesítményének köszönhetően 
megtartotta a kétgólos előnyét, 
így két ponttal gazdagodott a 
Sárvárfürdő Kinizsi.

A bajnokság második mérkőzé-
sét már hazai pályán játszhatták a 
sárvári lányok, az eredmény nem 
is maradt el. A Sárvárfürdő Kinizsi 
40-30 arányú győzelmet aratott a 
Körmendi MTE ellen.  

 A Sárvárfürdő Kinizsi végig 
vezetve, magabiztosan nyerte a 
mérkőzést. Ezúttal egyik csapat 
sem a védekezésre helyezte a 
hangsúlyt, így élvezetes, gólokban 
gazdag összecsapást láthatott a 
népes szurkolótábor. A második 
félidőben a Sárvár játékoskereté-
nek minden tagja pályára lépett.

– Elégedett és boldog vagyok, 
hiszen hazai pályán közönség-
szórakoztató győzelmet arattunk. 
Külön öröm számomra, hogy a 
16 éves Viganó Viktória személy-
ében saját nevelésű játékosunk 
debütált eredményesen az NB II 
felnőtt mezőnyében – mondta 
Pupp Adél edző. 

Szeptember 26-án 19 órától 
itthon, a Büki TK elleni megyei 
ragadóra kerül sor, az ifi csapat 
mérkőzése 17 órakor kezdik. Min-
den szurkolót várnak az arénába!
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Újabb sport várja rajongóit 
Újabb sporttal ismerkedhettek meg a mozgás szerelmesei a 
Sárvár Arénában, ugyanis toborzóra várták a futsal iránt ér-
deklődőket. Az őszi idő beköszöntével a négy fal között űzött 
sportok kerülnek előtérbe, melyek közé sorolható a futsal is.

A Sárvár Aréna decemberi megnyitásától kezdve arra törekszik, 
hogy a sportágak széles palettáját mutassa be a sárváriaknak, illetve 
a környéken élőknek. Ezek sorába illeszkedik a futsal, melyre 16 éven 
felüli fiúkat vártak a szeptember elején tartott toborzón. A futsal 
hasonló a teremfocihoz, azonban szabályrendszerében mégis más. 

A futsal csapat megalakításáról és a sportnem változatosságairól 
Halmos Máté, a futsal csapat edzője adott tájékoztatót. A futsalban 
egyszerre négy plusz egy fő vesz részt. Vonalra játszanak, a labda 
kisebb méretű, mint a futballnál vagy mint az a teremfocinál meg-
szokott. Az itt használt kapu megfelel a kézilabdában előírt kapunak. 

 Aki kedvet kapott a futsalhoz és szívesen részt venne az edzéseken, 
szeretettel várják a Sárvár Arénába hétfő esténként 20 órakor. Gabika

Íjászverseny az ősök nyomán

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500 
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

Két sikeres csapat kooperációjaként, 
új arculattal 
              létrejött a:

műanyag/fa nyílászárók forgalmazása, beépítése |  árnyékolástechnika

bútorasztalos-munkák |  épületasztalos-munkák |  gipszkartonozás…Szolgáltatásaink:

NYITÁSI AKCIÓ! -10%

Nyitási akciónk keretében a német Kömmerling gyártmányú műanyag nyílászáróink 
árából 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!

Akciós ajánlatunk 

2020. november 30-ig

leadott rendelésekre

vonatkozik!

ŐSZI AKCIÓ! -10%

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500 
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

Két sikeres csapat kooperációjaként, 
új arculattal 
              létrejött a:

műanyag/fa nyílászárók forgalmazása, beépítése |  árnyékolástechnika

bútorasztalos-munkák |  épületasztalos-munkák |  gipszkartonozás…Szolgáltatásaink:

NYITÁSI AKCIÓ! -10%

Nyitási akciónk keretében a német Kömmerling gyártmányú műanyag nyílászáróink 
árából 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!

Őszi

Szeptember első vasárnapján ismét benépesült íjászokkal a 
Nádasdy-vár parkja, hogy megbirkózzanak a sárvári csodaver-
sennyel, a Saslövő 7x7 íjász megmérettetéssel, melyet huszadik 
alkalommal szervezett meg a Sárvári Hagyományőrző és Íjász 
Egyesület. A versenyen sárvári résztvevőkkel is találkozhattunk.

A Sárvári Hagyományőrző és 
Íjász Egyesület huszadik alkalom-
mal szervezte meg a Saslövő 7x7 
íjászversenyt a Nádasdy-vár park-

jában. A versenyt Kondora István, 
Sárvár város polgármestere nyitot-
ta meg, aki megköszönte a résztve-
vőknek a hagyományok tiszteletét 
és megőrzését. A megnyitó után 
Nahóczki Péter, Európa- és világ-
bajnok íjász adta át első íját és első 
Európa-bajnoki érmét Rabotka 
Györgynek, aki ezt egy jótékony-
sági aukción nyerte el, de szemé-
lyesen csak most volt lehetősége 
átvenni. A Saslövő íjászversenyen 
a honfoglaló elit, mesterlövész 
íjász ősök előtt tisztelegnek, akiket 
éleslátásuk és magabiztos pontos-

ságuk miatt Saslövőknek neveztek. 
A bajnokságon kizárólag irányzék 
nélküli, hagyományos és modern 
íj kategóriákban induló íjászok 

versenyezhetnek a kategóriák 
bajnoki címének elnyeréséért, vagy 
a meghatározott szinteket jelentő 
rangjelző medálokért. 

A Sárvári Hagyományőrző és 
Íjász Egyesület tagjai közül többen 
is megmérettették magukat a ver-
senyen, a legjobb eredményt Kókai 
Ádám lőtte meg a fiúk között pusz-
tai íj kategóriában, megszerezve 
az első helyezést. A sárvári íjászok 
várnak minden íjászat iránt érdek-
lődőt edzéseikre, illetve a jövő évi 
jubileumi rendezvényükre is.

TRG

A sárvári versenyzők 
közül Kókai Ádám (kö-
zépen) első helyezett lett 
pusztai íj kategóriában 
(Fotó: TRG)

Sárvár, Alkotmány u. 4.

LOTTÓZÓ

Sárvár, Laktanya u. 2. 

Sárvár, Tinódi u. 32.  
ÜZLETEK

Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00 • Vasárnap ZÁRVA

Alkotmány utcai üzletünkben bővült a kávékínálat, 
cappuccino, caffe latte és caffe macchiato is kapható!

Soproni 0,5 l  .........  232 Ft/db 222 Ft/db
Steffl  0,5 l  .............  232 Ft/db 210 Ft/db
Arany Fácán 0,5 l  ..  209 Ft/db 194 Ft/db
Kőbányai 0,5 l  .......  217 Ft/db 208 Ft/db
Dreher 0,5 l  ..........  246 Ft/db 238 Ft/db
Arany Ászok 0,5 l  ..  227 Ft/db 220 Ft/db
Kozel 0,5 l .............  263 Ft/db 250 Ft/db

Szentkirályi víz 1,5 l  ............  119 Ft/db
Márka üdítők 2 l  .................  200 Ft/db 
Mizse Víz  2 l  .......................110 Ft/db

Perté kávé, Lottó, Sorsjegy
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Sárvár, Batthyány u. 34/3. 
(volt Borudvar) 

Tel.: 06 30 974 6655
Nyitvatartás: H.-P.: 9.00–17.00, 

SZO.: 9.00–12.00

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!

Részletek az üzletben!

Érdemes lesz benézni hozzánk!

2000-2020

ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

20éve

www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

Ne hagyd otthon a vásárlói kártyádat se!

Ünnepeljük 
együtt a

születésnapunkat!20.

 hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig 

vasárnap: 15:00-től 22:00-ig

INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ 

SÁRVÁRON BELÜL!

 06 95 32 38 32  +36 30 8 876 876

 szanchopizza.hu  szanchopizza

VÁLOGASS 
KEDVEDRE 

KÖZEL 60 FÉLE 

PIZZÁNKBÓL!

Pizzáinkat már 

tejfölös-mustáros, 

és spenótos alappal 

is kérheted!

KÖZKÍVÁNATRA 

GYROS TÁL KAPHATÓ

JOGHURTOS, VAGY 

CSÍPŐS ÖNTETTEL!

PIZZÁK 1150 Ft-tól,

GYROS TÁL, illetve 

SALÁTÁK 1450 Ft,

HAMBURGEREINK 

1150 Ft-ért kaphatóak.

PIZZÁK
HAMBURGEREK

SALÁTÁK
GYROS TÁL

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

2020. október 17-én 19-23 óráig

 MEGGIE & TOMSARETRÓ ZENÉS EST 
ÚJ CHEF – ÚJ ÉTLAP (október 5-től)

OKTÓBERI AKCIÓ!  KEDDI PIZZATESZT! 
Minden helyben fogyasztott pizza árából

30% ENGEDMÉNYT ADUNK!
ÚJ CHEF – ÚJ TÉSZTA – ÚJ PIZZASZÓSZ

Érvényes: 2020. okt. 6–27-ig 15-22 óráig
Szülinapi vagy névnapi ajándékötletünk: 

„Tinódi étkezési utalvány”
Érdeklődj telefonon vagy a felszolgálóknál!

Változatos, fi nom, házias napi menükkel várjuk 
kedves Vendégeinket! Ha nincs ideje eljönni, 

ebédjét házhoz szállítjuk!
Ha délelőtt 10 óráig rendel – menüjét

az első körben visszük!
Érdemes előre tervezni!   
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