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Megújulhat az EPERJES UTCA

Viseljük
a SZÁJMASZKOT!
Október 1-jétől a sárvári iskolákban is mérik belépéskor
a tanulók és az ott dolgozók
testhőmérsékletét. Az aktuális
helyi járványügyi adatokról
Kondora István polgármester
a Facebook-oldalán adott
tájékoztatást lapzártánkkor.

Kondora István polgármester
és Ágh Péter országgyűlési
képviselő az Eperjes utcában
(Fotó: Mogyoróssy Márton)

Újabb sárvári utca újulhat meg kormányzati támogatással.
A sárvári önkormányzat a kertvárosi Eperjes utca útburkolatának és járdájának felújítására nyert 40 millió forint
támogatást a Belügyminisztériumtól.
Ágh Péter országgyűlési képviselő Kondora István polgármesterrel együtt tartott sajtótájékoztatót az Eperjes utcában.
Mindketten kiemelték, hogy a
helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által évről évre a helyi
utak felújítására kiírt pályázaton sikeresen szerepel a sárvári
önkormányzat. Így már a város
több utcája is megújulhatott
kormányzati támogatással, legutóbb a Vörösmarty utca egy

része és az Uzsoki utca. A saját
forrással együtt most egy 80 millió forintos út- és járdafelújítási
beruházást tud megvalósítani
az önkormányzat az Eperjes utcában a belügyminisztériumi
támogatásból.
– Összesen talán tizenöt utcát tudtunk az utóbbi években
megújítani, és ez lesz a hetedik
utca, amit belügyminisztériumi
forrással tudunk korszerűsíteni.
Érdemes ebben a pályázati rend-

szerben részt venni, mert a saját
erőt meg lehet duplázni, és egy
ütemezett felújítást tesz lehetővé
– mondta el Kondora István.
– Magyarország kormánya
mindig is partner volt Sárvár
építésében, az utóbbi években
számos olyan beruházás átadásán vehettünk részt, amelyek bizonyítékul szolgálnak erre. Akkor
végzünk jó munkát, ha a sárváriak
saját életükön tapasztalhatják ennek a munkának az eredményét,
ha az a sárváriak érdekeit tudja
szolgálni – szólt Ágh Péter.
Az Eperjes utca felújítási munkálatai várhatóan tavasszal kezdődnek majd.

Rekordot döntött hazánkban
október 2-án reggelre az igazolt
fertőzöttek száma. 1322 újabb
magyar állampolgárnál mutatták
ki az új koronavírus-fertőzést.
Sárváron október 2-án Facebook-oldalán közölte Kondora
István polgármester az aktuális
helyi járványügyi adatokat, ekkor
6 igazolt fertőzött volt a városban.
Kondora István arra kéri a
város lakóit, hogy a közösségi
terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljék azokat
a helyeket, ahol zárt térben
sokan vannak, lehetőleg tartsák
a szociális távolságot, gyakran
és alaposan mossanak kezet
és viseljék a szájmaszkot. Bárki,
akinek tünetei vannak, az ne
menjen közösségbe.
A sárvári iskolákban és óvodákban is elkezdődött október
1-jén a kötelező testhőmérséklet-mérés annak érdekében,
hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat.
Az intézményekbe 37,8 °C testhőmérséklet felett nem engednek be senkit, a szülőnek beteg
gyermekét haza kell vinnie.

Szigorú szabályok mellett üléseztek

Épül-szépül a tó környéke

Megtartotta szeptemberi ülését a sárvári képviselő-testület,
amely a rendőrség, a katasztrófavédelem és a járási hivatal beszámolóival kezdődött. Az ülésen módosították az önkormányzat
2020. évi költségvetését, amelyre többek között a járványhelyzet
okozta gazdasági nehézségek miatt volt szükség. Egymástól
távol ültették le az ülés résztvevőit a Városháza nagytermében,
és kötelező volt a szájmaszk használata, csak a hozzászólok
vehették le, amíg beszéltek.
Folytatás a 4. oldalon

Nagy erőkkel zajlik a Csónakázó-tó mellett három önkormányzati
és egy magánberuházás kivitelezése. Felszedték a régi játszóteret, épül az új kerékpárút, megújul a Csónakázó-tavon átvezető
két híd, folyik a Spirit Hotel mögötti területen a tereprendezés.
Lezárták a tó körüli területeket, mivel a munkaterületre belépni
nemcsak tilos, de veszélyes is. A Csónakázó-tó melletti szabadidőparkban Dr. Máhr Tivadar alpolgármester tartott a kivitelezőkkel
egyeztetést.
Folytatás a 4. oldalon
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Idén is JÓTÉKONY célt szolgált a VÁROSI BÁL
Savanyú Gábor, Mórocz Zsolt, Darázsné Horváth Kornélia,
Bárány László és Kondora István (Fotó: CSz)

A városi bál bevételét idén is jótékony célra fordították a
szervezők. A XIII. Sárvári Városi Bálon a támogatók felajánlásaival együtt közel 2 millió forint gyűlt össze, melynek
kedvezményezettje a Sárvári Vármelléki Óvoda és Szatmár
utcai telephelye volt. Az óvodák új, kültéri játékokkal gazdagodtak.
A városi bál bevételéből megvásárolt kültéri játékokat Kondora
István polgármester, Mórocz
Zsolt és Savanyú Gábor a bál szervezői, valamint Bárány László a
SÁGA Foods Zrt. vezérigazgatója
adták át a Vármelléki Óvodában.

Az intézmény nevében Darázsné
Horváth Kornélia óvodavezető
fogadta az adományokat.
Mórocz Zsolt elmondta, a XIII.
Sárvári Városi Bálon közel kétmillió forint gyűlt össze. A rekord
összegű felajánlást három tétel

BURSA HUNGARICA
Sárvár Város Önkormányzata 2020ban is csatlakozott a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű
hallgatói, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához. A pályázati űrlapot
– az elmúlt évhez hasonlóan – a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerben, röviden
az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni.
A kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot
a kötelező mellékletekkel együtt a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 8.
sz. irodájába kell benyújtani 2020.
november 5-ig. A pályázatok elbírálására legkésőbb 2020. december 4-ig kerül
sor, a pályázók értesítésének határideje:
2020. december 8.
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

alkotta: a bál tombolabevétele
mellett több magánszemély és
négy nagyobb cég is támogatta
a jótékony célt.
– A legnagyobb felajánlás a
SÁGA Foods Zrt.-től érkezett, emellett a Flextronics és a Sárvár-Ház Kft.
is ajánlott fel egy kisebb összeget
a bálunkra. A játszóeszközök lehelyezését a földmunkálatok elvégzésével a TIA 2002 Kft., Inokai Csaba
támogatta – sorolta a szervező.
A SÁGA Foods Zrt. 800 ezer
forinttal támogatta az óvodai
eszközbővítést. Bárány László
az átadáskor kihangsúlyozta,
a társadalmi felelősségvállalás
családjuk, illetve cégcsoportjuk
számára mindig is fontos volt.
– Mikor idén színre léptünk
Sárváron, azt mondtuk, hogy mi
építeni jöttünk. Ez nemcsak egy
cég építését jelenti, hanem egy
közösség építését is. Bármikor
nagyon szívesen állunk az ilyen
jellegű célok mellé a jövőben
is – szögezte le a vezérigazgató.
Az óvoda székhelye két-két
darab mászókötél piramissal és

ülőhintával, a tagóvoda kültéri
padokkal gazdagodott. Darázsné
Horváth Kornélia elmondta, nagy
örömmel fogadták a felajánlásokat, hiszen az udvari játékok
már bővítésre szorultak a magas
gyermeklétszám miatt.
– Igyekeztünk olyan játékokat
választani, amelyeket egy időben
több kisgyerek is tud használni,
és az egyik legfontosabb fejlesztő erőt, a mozgást szolgálják
– fogalmazott az óvodavezető,
köszönetet mondva valamennyi
támogatónak.
A szervezők 2021 januárjában is szeretnék folytatni a hagyományt, egyelőre azonban
bizonytalan a XIV. Sárvári Városi
Bál sorsa. Mórocz Zsolt elmondta,
az előkészületeket elvégezték,
a hely és a zenekar is le van
foglalva, így ha a járványügyi
szabályok engedik, megtartják
a rendezvényt. A lakosságot a
helyi médián, illetve a közösségi
oldalukon keresztül értesítik majd
a fejleményekről.
sii

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2021.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2020/2021. tanév második félévére
a beiratkozott hallgató aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az
a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja
venni – a vonatkozó jogszabályok
biztosította keretek között –, úgy az
ösztöndíj-pályázatot a következő évi
pályázati fordulókban újra be kell
nyújtania.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén

lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az
a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021.
évi felsőoktatási felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2021/2022. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési

és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése
a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, rögzítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázati kiírások teljes terjedelmükben Sárvár Város Önkormányzata
honlapján (http://www.sarvarvaros.hu)
olvashatók.
Sárvár Város Önkormányzata
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Újabb lendületet kaphat SÁRVÁR IDEGENFORGALMA

Sárvár számára olyan nagy lehetőségeket nyit meg az önálló Bük–
Sárvár turisztikai térség létrehozása, mint 2012-ben a gyógyhellyé
minősítés. Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester értékelte a kormány városunk számára kedvező döntését.
Jövőre lesz 60 éve, hogy Sárvár
életében jelen van a gyógyvíz.
Az erre épülő idegenforgalom
az 1980-as évek elejétől erősödött meg. A Sárvári Gyógy- és
Wellnessfürdő 2002-ben nyitotta
meg kapuit, ezzel a város tovább
erősítette pozícióját az egészségturisztikai piacon, és idegenforgalma is fellendült. Napjainkra a
városban eltöltött vendégéjszakák
száma alapján Sárvár az ország 10
leglátogatottabb településeinek
egyike. A város, illetve a térség
idegenforgalom területén végzett munkáját ismerte el azzal a
kormány, hogy az újonnan létrehozott önálló turisztikai térségek
egyike lett Bük–Sárvár térsége.
– Ennek egy elég hosszú előzménye van, hiszen évek óta lobbiztunk, küldtünk információkat
Ágh Péter országgyűlési képviselőnk segítségével a turisztikai ügynökségnek, a döntéshozóknak,
hogy önálló turisztikai térségbe
szeretnénk szervezni Bük–Sárvár

centrummal Észak-Vas megye
területét. Öröm számunkra, hogy
a most kialakított tizenegy önálló
turisztikai térség egyike lett Bük–
Sárvár térsége, ami újabb fejlesztési lehetőségek előtt nyitja meg

2012-ben a gyógyhelyminősítés,
amelyben hosszú évtizedek után
úttörők voltunk, hiszen a 80-as
években kapott utoljára gyógyhely címet egy település. Akkor
is és most is komplett szakmai

az utat. Bükkel és a térség további
településeivel együttműködve
színesebb turisztikai kínálatot
tudunk nyújtani a turistáknak.
Ez most olyan nagy lehetőséget
jelent a számunkra, mint amit

anyagot adtunk le, amely érdemes
volt a pozitív elbírálásra. A jövő
és a fejlesztések szempontjából
nagyon fontos ez az eredmény,
amelyért köszönettel tartozunk
Ágh Péter képviselő úrnak –
mondta el Kondora István.
Bük–Sárvár térségének önálló
turisztikai térséggé szervezéséről
szólva Dr. Máhr Tivadar alpolgármester azt mondta, hogy nagyon
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fontos lépése ez a helyi és a desztinációs turizmusnak.
– Sárváron és Bükön 1,2 millió
vendégéjszaka realizálódik évente, ez országosan is egyedülálló,
hogy földrajzilag ennyire közeli
településeken nagyon jó turisztikai teljesítmény születik. Úgy gondoltuk, hogy ez továbblépésre
jogosít bennünket, ami jelen esetben az önálló turisztikai térséggé
válás. A mai kor látogatója nem
pontszerű helyeket szeretne meglátogatni, hanem kisebb régiós,
desztinációs gondolatok mentén
tervezi meg az utazást. Ebbe az
is beletartozik, hogy egy pihenés
alkalmával különböző élményeket
keres, ezért nagyon fontos, hogy
a Bük–Sárvár önálló turisztikai
térségbe tartozó települések
Celldömölktől Szombathelyig
együttműködjenek, kiegészítsék
egymást a kínálataik, és ezáltal növekedjenek a turisták számára az
élménypontok. Ez a térség számos
lehetőséget kínál, kiváló adottságokkal rendelkezik, és ez abba az
irányba sarkall bennünket, hogy
érdemes a tovább fejlődésben
gondolkodni – mondta Dr. Máhr
Tivadar.

BE FE KT ET ÉS I
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SZIGORÚ SZABÁLYOK mellett üléseztek

24 napirendet tárgyaltak az ülésen
Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Rendőrkapitányság tavalyi évéről Fekete Géza rendőrkapitány számolt be a szeptemberi
testületi ülésen. Mint mondta, a
rendőrség 2019-ben is biztosította
a város közrendjét és közlekedésbiztonságát. A Sárvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság tavalyi
tevékenységéről Csende Sándor
tűzoltóőrnagy adott tájékoztatást
Kovács Levente katasztrófavédelmi kirendeltségvezetővel együtt.
Tavaly 346 vonulást hajtottak
végre, egy Renault vízszállító
gépjárművel bővült a gépjármű-

parkjuk. Jelenleg is zajlik a tűzoltólaktanya belső felújítása 80%-os
állami és 20%-os önkormányzati
támogatással.
Dr. Galántai György járási hivatalvezető tavalyi évi beszámolóját
azzal egészítette ki, hogy a Sárvári
Járási Hivatal 2020. évi tevékenységét alapvetően meghatározta
a koronavírus-járvány. A hivatali ügyfélfogadás szünetelésére
eddig nem került sor. A foglalkoztatási és a népegészségügyi
osztályokra hárul jelentős többletfeladat a járvány miatt. Németh
Zsolt foglalkoztatási osztályvezető

a város munkaerőpiaci helyzetéről
elmondta, hogy az egy évvel
ezelőtti adatokhoz képest nőtt az
álláskeresők száma a járványhelyzet miatt.
Módosították az önkormányzat
2020. évi költségvetését az ülésen,
amellyel kapcsolatban Kondora
István polgármester az ülést értékelő tájékoztatóján szólt.
– A járványügyi helyzet miatt
erőteljesen csökkentek a bevételeink, elsősorban a turisztikai
ágazat oldaláról, ezért előrelátó
módon a nem sürgős beruházásainkat elhalasztottuk, és most

ezeket a módosításokat a költségvetésben is lekövettük – mondta
el Kondora István.
A költségvetés módosításánál
fontos szempont volt, hogy az
önkormányzati intézmények és
cégek biztonságosan működhessenek az év hátralévő részében,
hogy a szociális kiadásokra jusson
elég pénz, és a tervezett útfelújításokat el tudják végezni.
Napirendre került a képviselőtestületi ülésen a Simon–Júdásnapi vásár elhalasztásának ügye.
A testület döntése értelmében a
járványhelyzet miatt az idén nem
rendezik meg Sárvár többszáz
éves hagyományra visszatekintő
vásárát.
Döntöttek a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról is, amellyel kapcsolatban
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
az ülést értékelve elmondta,
hogy az önkormányzat számára
a járványhelyzet közepette még
fontosabb, hogy támogassa a
felsőoktatásban tanuló, rászoruló
sárvári diákokat. 
-fr-

ÉPÜL-SZÉPÜL a Csónakázó-tó környéke
Folytatás az 1. oldalról
A sárvári önkormányzat mintegy 600 millió forint pályázati
támogatást nyert kerékpárút
építésére, új játszótérre, műanyagborítású futókör kivitelezésére, a szabadtéri kézilabdapálya felújítására a Csónakázó-tó
melletti szabadidőparkban.
– Nagy erőkkel zajlik a munka,
a fizikai megvalósításához ért
az elmúlt években előkészített
projektünk. A kerékpárút Csónakázó-tón kívüli része már szinte
teljesen kész, és a kivitelezés
már itt zajlik a tó körül. Nagyon
látványos a két híd megújítása, a
futókör és a kerékpárút nyomvonalának megépítése. Mivel több
beruházás is egyszerre folyik a
területen, ezért mindenkit türelemre kérek. A Csónakázó-tó
környéke most munkaterület,
ahol lezáró szalagokat látunk,
oda nem lehet bemenni, és ezt
tartsuk is be, nehogy valamilyen
baleseti szituációba kerüljünk.

Megértést kérek mindenkitől,
mert a végén a régi környezetben, de egy nagyon szép
infrastruktúra között találjuk magunkat – szólt Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester.
A sár vári önkormányzat a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
nyert 500 millió forintot a tó
körüli szabadidőpark fejlesztésére. Ebből 1300 méter hosszú
kerékpárút épül, új közvilágítás
és térfigyelő kamerarendszer is
készül, megvalósul a beruházás
során a két érintett csónakázótavi híd teljes felújítása. Új játszóteret is építenek a Csónakázó-tó
mellett, ahova utcabútorokat is
telepítenek.
Az Országos Futópálya- építési
Program keretében közel 45 millió forint támogatást nyert hazai
forrásból a sárvári önkormányzat
a Csónakázó-tó területén létesítendő 1022 méteres futókör
építésére. Az önrésszel együtt

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester a lakosság
türelmét kéri a tó körüli munkálatok idejére

egy közel 130 millió forintos
beruházást valósít meg a város.
– A Csónakázó-tórendszer Spirit
Hotel felőli tava körül lesz az 1,2
méter széles és 1022 méteres műanyagborítású futókör. Kiegészítő
beruházásként utat és közvilágítást
építünk a területen, kamerarendszert helyezünk itt el, valamint ivókutat és padokat is, hogy valóban
minőségi kikapcsolódást nyújtson
a sportolni vágyóknak – mondta el
Dr. Máhr Tivadar.

A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával újul meg
a szabadtéri kézilabdapálya a tó
mellett, ahol szintén elkezdődtek a munkálatok. A Csónakázótó körüli munkaterületre belépni
nemcsak tilos, de veszélyes is. Az
önkormányzat kéri a munkálatok
idejére a lakosság türelmét.
November közepéig a munka
fele befejeződik, tavasszal pedig
a másik fele is.
-fr-
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SIKERESEN szerepeltek a helyi szállásadók a KISFALUDY PROGRAMBAN
A turizmus lehet a koronavírus-járvány egyik legnagyobb
vesztese, még úgyis, hogy a belföldi szállásadók egy vendégekkel teli nyarat tudhatnak maguk mögött. Ennek a gazdasági
ágazatnak az újraindításához nagy segítséget nyújt a Kisfaludy
Program, amelyben nagyon sikeresen szerepeltek a sárvári
vállalkozások, összesen mintegy 750 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyertek fejlesztésre.
Sárváron több mint 70 magánszállás, az ötcsillagos Spirit Hotel
Thermal Spa és három helyi panzió is kapott támogatást. Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester a napokban az egyik nyertes pályázóhoz,
a Joós Apartmanba látogatott el.
Joós Attila tulajdonos elmondta, az apartman három szobájára
szobánként 1 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert.
– Huszonegy éve vásároltuk
meg ezt a területet, már akkor
is a vendégek fogadására szántuk. Három klímás szobánk van,
mindegyikhez külön fürdőszoba
tartozik, és van egy közös konyha,
folyosó. Már elkezdtük a támogatás felhasználását, megtörtént
a gázkazáncsere. Letérkövezzük
majd az udvart, novemberben
pedig megállunk egy hónapra, és
a három fürdőszoba teljes felújítása következik – szólt Joós Attila,
aki hozzátette, még soha nem
kaptak semmilyen támogatást az
elmúlt két évtizedben, és most a
legjobbkor jött ez a 3 milliós forrás
a szálláshely felújításához.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
örömének adott hangot, hiszen
mint mondta, a Kisfaludy Program
nagy segítséget jelent a sárvári
szállások fejlesztéséhez, a járványhelyzet utáni újrainduláshoz.

– Az idei évben különösen jó
hír volt, hogy a Kisfaludy Programból a szállásadóink nagyon
szép nyereményeket tudtak elhozni. Az ötcsillagos Spirit Hotel
Thermal Spa 500 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
kapott, és sikeresen pályáztak a
Thermal Panzió, a Tinódi Fogadó,
valamint a Vár park Panzió tulajdonosai is. 71 sárvári magánszállás szobánként 1-1 millió forintot,
összesen mintegy 150 millió
forintot nyert. Ez azt jelenti, hogy
a helyi turizmus ennyi összeggel
tudott gazdagodni, és a következő időszakban erre alapozva
olyan tervezett fejlesztéseket
tudnak végre hajtani, amelyek
a megújulást szolgálják, és vendégszám-növekedést hozhatnak
a következő években – húzta alá
Sárvár alpolgármestere.
Az idei év nagyon nehéz év
a járvány miatt, és az a nagyon
jó tendencia, ami az elmúlt 10
évben megfigyelhető volt, hogy
minden évben 10 -15%-kal tudták
a vendégéjszakák számát növelni
Sárváron, most megszakadt.
– Szerencsére, a külföldi turizmus szinte teljes eltűnésével, sikerült átstrukturálnunk a turizmust,
és növelni a belföldi vendégek
arányát. A sárvári turizmus nagyon

Joós Attila Dr. Máhr Tivadarral, mögöttük az
apartman támogatásból már megújított kazánja

megsínyli ezt a járványidőszakot,
és ez igaz a Sárvárfürdő látogatottságára is. Bár a nyári adatok a
vártnál jobban alakultak, összességében igaz, hogy mindenben
megfeleződtünk. Az elmúlt évben
több mint 600 ezer vendégéjszaka realizálódott Sárváron, most
az első 8 hónapban 250 ezer
körüli éjszakát töltöttek nálunk a
vendégek. Ha véget ér a járvány,
akkor a Kisfaludy Program nyújtotta fejlesztésekre is alapozva
új lendülettel kell elindítanunk a
turizmust. Azt gondolom, hogy
a sárvári turizmus bázisa nagyon
erős, ezt nem lehet egyszerre ledönteni, de új megoldásokkal kell
előjönnünk, ki kell használnunk az
új turisztikai térség minősítés adta
lehetőségeket, és együttműködésekre kell törekednünk – mondta
Dr. Máhr Tivadar.
Ágh Péter országgyűlési képviselő is értékelte a sárvári szállás-

adók Kisfaludy Programban való
részvételét. – Számos szállásadó
keresett meg a veszélyhelyzet
alatt kétségbeesve, hogy látogatók hiányában miként tudnak
továbblépni. A Kormány ezzel a
programmal eredményes választ
adott erre a kérdésre. Ennek révén
olyan fejlesztések előtt nyílt meg
az út, amelyek vonzóvá tehetik az
adott helyet, ezzel pedig a város
vonzerejéhez is hozzájárulnak.
A járvány okozta nehéz időben
így megteremtődött annak a
lehetősége, hogy a kormányzati
támogatásból már felkészüljenek
a pandémia utáni időkre – szólt a
képviselő.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester bízik abban, hogy az év
hátralévő hónapjaiban a belföldi
turistáknak köszönhetően még
nőhet a vendégéjszakák száma
városunkban.
-fr-

A TÍZEZREDIK mozinézőt köszöntötték
A Kabos László Filmszínház
szeptember 26-i délutáni előadása előtt köszönthette Vámos
Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft.
ügyvezető igazgatója a tízezredik
mozilátogatót. Timár Éva online
vásárolta a jegyét, és egy privát
mozielőadást kapott ajándékba,
vagyis egy általa kiválasztott előadásra magával viheti 50 barátját.
– Ennek a pillanatnak március
végén kellett volna elkövetkeznie, de a néhány hónapos leállás
miatt csak most értünk el ehhez

a jelentős mérföldkőhöz, hogy a
tízezredik vendéget köszönthetjük itt a Kabos László Filmszínházban. Nagyon nagy bizakodással
indultunk el, március közepéig
több mint kilencezer látogatónk
volt, de a járvány közbeszólt.
Természetesen nagyon örülünk,
hogy augusztusban újranyithattunk, és minden óvintézkedést
megteszünk annak érdekében,
hogy a sárváriak biztonságos körülmények között mozizhassanak
– mondta el Vámos Zoltán.
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PEDAGÓGUSNAPI VÁROSI ELISMERÉSEK
Sárvár Város Önkormányzatának 2020. évi pedagógusnapi
ünnepségére rendhagyó módon került sor. Június elején a veszélyhelyzet miatt nem tudta megszervezni az önkormányzat
az ünnepséget, de ősszel ismét közbeszólt a koronavírus-járvány, és a díjazottak zárt körben vehették át elismeréseiket.
Sárvár Város Önkormányzata a
„Kanizsai Orsolya Érdemérem”
kitüntetést adományozta:
Horváth Erzsébetnek,
a Sárvári Csicsergő Óvoda
óvodapedagógusának óvo
dapedagógusk ént, fejl esz
tőpedagógusként nagy hivatástudattal végzett, kiemelkedő
szakmai munkájának elismeréseként
Janzsóné Erős Beatrixnek,
a Sárvári Vármelléki Óvoda
óvodapedagógusának, nyugdíjba vonulása alkalmából, a
négy évtizeden át végzett magas
színvonalú nevelő-fejlesztő munkájának és a „Játékos gyermektorna” csoport vezetőjeként végzett
kiemelkedő szakmai munkájának
elismeréseként.
A „Gárdonyi Géza Érdemérem” kitüntetést adományozta:
Fülöp Ildikónak, a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola
fizika–kémia szakos tanárának,
a fizika és kémia reáltantárgy meg-

szerettetése, a tehetségek felismerése és eredményes versenyeztetése, valamint a segítségre szorulók
felzárkóztatása elismeréséül.
Germánné Cseszkó Blanka
Annának, a Szent László Katolikus Általános Iskola tanárának, lelkiismeretes, megbízható
és szeretetteljes katolikus tanári
munkájáért, a munkatársait és az
iskolavezetést egyaránt nagyban
segítő pedagógus munkájáért,
nyelvi versenyekre való eredményes felkészítése elismeréseként.
Németh Tamásnak, a Vas
Megyei Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki
Szakképző Iskola oktatójának, gépészmérnök tanárként a
rendkívüli helyzetben nyújtott,
magas szintű tanári és szakmai
alkotóközösséget szervező és
irányító humánus munkájáért. A
város lakossága érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért.
Csejteiné Libricz Henriettnek, a Vas Megyei Szakképzési

Centrum Sárvári Tinódi Gimnázium német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom
szakos középiskolai tanárának,
kimagasló nyelvtanári, magas
színvonalú vizsgáztatói és lelkiismeretes munkaközösség-vezetői
és osztályfőnöki munkájáért,
valamint az Európai Parlament
Nagykövet Iskolája programban
végzett tevékenységéért.
Horváthné Tischler Noéminek, Vas Megyei Szakképzési
Centrum Sárvári Turisztikai
Technikum középiskolai tanárának, oktatójának példamutató pedagógusi hivatástudattal
végzett, kiváló oktató-nevelő,
tehetséggondozó, személyiségfejlesztő, lelkiismeretes osztályfőnöki munkájáért, kiemelkedően
sikeres közép- és emelt szintű
érettségire, illetve közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő
tevékenységéért.
Tóth Margitnak, a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola
magyar nyelv és irodalom, valamint földrajz szakos általános
iskolai tanárának, a magyar
nyelv és irodalom tantárgy tanítása területén szerzett elévülhetetlen érdemeinek, valamint nagy

precizitással, következetességgel,
elhivatottsággal végzett oktatónevelő munkájának elismeréséért.
Pungorné Haraszti Mónikának, a Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola földrajz–testnevelés szakos általános iskolai
tanárának, sport versenyekre
való eredményes felkészítése, példaértékű szakmai elhivatottsága,
felkészültsége elismeréseként.
A „Közszolgálati Érdemérem” kitüntetést adományozta:
Kondor Zoltánnénak, a Sárvári Cseperedő Bölcsőde bölcsődei dajkájának, a Sárvári
Cseperedő Bölcsődében eltöltött
közel 25 éves lelkiismeretes, szorgalmas, odaadó munkavégzésének elismeréséül.
Az alapítvány kuratóriumának döntése alapján „Barabás
György Emlékérem” kitüntetésben részesült:
Bagaméri Sándor, a Koncz
János Alapfokú Művészeti Iskola tanára.
Darázsné Horváth Kornélia,
a Sárvári Vármelléki Óvoda
óvodavezetője.
Kondorné Bujtor Bernadett,
a Szent László Katolikus Általános Iskola tanára.

SEMMELWEIS-NAPI KITÜNTETÉSEK 1. RÉSZ
A Semmelweis-napi kitüntetések átadására is a veszélyhelyzet miatt csak szeptemberben került sor. Sárvár Város Önkormányzata évről évre elismeri az egészségügyben
tevékenykedők munkáját az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignác orvosnak a
születésnapján, amely a magyar egészségügy napja. Az egészségügyi dolgozók is a
járványhelyzet miatt zárt körben vehették át elismeréseiket.
Sárvár Város Önkormányzata a „Szegedi
Kőrös Gáspár Érdemérem” kitüntetést
adományozta:
Dr. Horváth Magdolna házi gyermekorvosnak, kiemelkedő szakmai elhivatottsága,
felkészültsége, empatikus, segítőkész hozzáállása elismeréseként.
Fehérné Pulai Vilma csecsemő- és gyermekápolónak, csecsemő- és gyermekápolóként évtizedeken át kifejtett kiemelkedő
szakmai tevékenysége, felelősségteljes
munkája, hivatásába vetett hite, a gyermekek
iránti szeretete elismeréseként.
Dr. Dráczné Öhlhorn Szilviának, a Szent
László Kórház – Gasztroenterológiai szakrendelés emésztőszervi endoscopos szakasszisztensének a gasztroenterológia és onkológiai
szakellátás területén végzett többéves szakmai

munkájáért, elhivatottságáért, hivatásának
magas fokon történő műveléséért.
Takácsné Krajczár Eszternek, a Szent
László Kórház – Szemészeti szakrendelés
szemészeti szakasszisztensének, a szemészeti szakellátás területén végzett 27 éves
szakasszisztensi munkájáért, elhivatottságáért,
hivatása magas fokon történő műveléséért.
Békefi Henriettának, a Szent László
Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
– Terápiás Egység gyógytornászának a
rehabilitáció területén végzett közel 20 éves
kitartó, lelkiismeretes szakmai munkájának,
elhivatottságának elismeréseként, valamint
a terápiás egység szakdolgozói karának
kifogástalan szakmai irányításáért.
Dr. Bogáth Csabának, a Szent László
Kórház – Járóbeteg Szakellátás – Trauma-

tológiai és Sebészeti Szakrendelés traumatológus-, sebész szakorvosának az
emberek gyógyulása érdekében végzett
magas szakmai színvonalú, segítőkész és
humánus orvosi, valamint az egészségügy
területén kifejtett többéves etikus, korrekt és
következetes szakmai munkájáért.
Joóné Dr. Tangl Mártának, a Szent László Kórház – Járóbeteg Szakellátás – Szemészeti Szakrendelés szemész szakorvosának
az emberek gyógyulása érdekében végzett
magas szakmai színvonalú, segítőkész és
humánus orvosi, valamint az egészségügy
területén kifejtett többéves etikus, korrekt és
következetes szakmai munkájáért.
Nagy Ferencnének, a Szent László Kórház – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
szakápolójának a betegellátás, szakápolás
területén végzett 34 éves ápolási munkájáért,
elhivatottságáért, az ápolói hivatás magas
fokon történő műveléséért.
Következő lapszámunkban folytatjuk
a kitüntettek ismertetését!
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Két első osztállyal indult a katolikus iskola

indokkal lehet belépni, így sajnos a szülők az utcán kell, hogy
megvárják a gyereküket. A maszk
viselését a folyosón előírtan, az
udvaron akkor, ha nem tudják
a távolságot tartani egymástól,
a tanórákon viszont nem kötelező feltenni. A délutáni szakköreinket is megválogattuk, a sportköröket és az énekkart elhagyjuk,
mert ott több évfolyamból gyűlnek össze gyerekek. A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások továbbra is a szokott
rend szerint folynak – részletezte
a szabályokat az igazgató.
A tanévkezdésre visszatekintve elmondta, az intézményben
tizenöt osztály számára kezdődött meg a tanítás szeptember
1-jén, 36 elsős iratkozott be az
egyházi iskolába.

– Kettő első osztályt indítottunk 36 tanulóval. Az 1.A osztálynak Bíró Kinga az osztályfőnöke, őt Tomorné Heni tanárnő
segíti, az 1.B osztályosoknak
Tallós Ágnes az osztályfőnöke,
őt pedig Csóka Zsoltné Tündi
néni segíti. Az első és ötödik osztályban felmenő rendszerben
elindult a 2020-as NAT. Mondhatom azt, hogy zökkenőmentesen sikerült nekünk is átállni
rá, a tanmeneteket a kollégák

elkészítették – tájékoztatott
Ördög Tibor.
Végezetül hozzátette, a vírushelyzet ellenére szeretnének
minél tovább a hagyományos,
osztálytermi keretben működni
a 2020/2021-es tanévben. Ezért
is fontos, hogy az óvintézkedéseket mindenki betartsa. A szabályokat a szülők és a gyerekek
többnyire megértően fogadták,
az iskolavezetés továbbra is kéri
az együttműködést.
sii

CSOPORT

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:

Hoya multifokális lencsék

Hűtőraktáros

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

40% kedvezménnyel a

Baromfi-feldolgozó segédmunkás

élőállat függesztő munkakör, kiemelt bérezéssel!
(hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

Látás Hónapja alkalmából!

Hoya
Hoya multifokális
multifokális lencsék
lencsék
Hoya
multifokális
lencsék
40%
a
40% kedvezménnyel
kedvezménnyel
a
40%
a
Látás
Hónapja
Látás kedvezménnyel
Hónapja alkalmából!
alkalmából!
Látás
Az
akcióban résztvevőHónapja
termékek: Balansis, Daynamicalkalmából!

kézi csomagoló és termelési munkatárs

(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től)
alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásba is várjuk
jelentkezését.

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

Az akcióban résztvevő termékek: Balansis, Daynamic
Az akcióban résztvevő termékek: Balansis, Daynamic
Akció időtartama: 2020: 10.01. – 10.31.
Akció
időtartama:
2020:termékek:
10.01. – 10.31.
Az akcióban
résztvevő
Balansis, Daynamic

Akció időtartama: 2020: 10.01. – 10.31.

Akció időtartama: 2020: 10.01. – 10.31.

2020_Latas_honapja_okt_A2.indd 1
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Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Amit kínálunk:

Saját állományú munka
visz
magyar tulajdonú csa ony
vállalkozásban. Dolgo ládi
zói vásárlás
termékeinkből. 100%-b
an térí
Volán busz vagy vonatb tett
érlet.
Céges buszjáratok: Vas
várról,
Jánosházáról és Celldö
mölkről.

Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén
Tel.: 06 70/938-8711

E-mail: hr@taravis.hu
2020. 09. 17. 16:43:13

2020. 09. 17. 16:43:13

2020. 09. 17. 16:43:13

2020. 09. 17. 16:43:13

@amicsirkenk.gallus

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

629882

Ördög Tibor iskolaigazgató
érdeklődésünkre elmondta, a
10 napos megfigyelés alatt szerencsére senki nem betegedett
meg, így a gyerekek már visszatérhettek az iskolába. Az érintett
időszakban az osztály számára
digitális tanrend szerint folyt az
oktatás.
A 2020/2021-es tanév kezdetén a katolikus iskola is elkészítette és bevezette intézkedési
tervét a járványügyi készenlétnek
megfelelően. Ördög Tibor az
eset után kiemelte, továbbra
is minden járványügyi előírást
szigorúan betartanak.
– A miniszter úr által előírt
intézkedéseket foganatosítjuk mi
is. Reggelente mérjük a belépő
gyerekek hőmérsékletét, az intézmény területére csak alapos

Fotó: CSZ

Szeptember elsején rendben elindult az oktatás a Szent László
Katolikus Általános Iskolában, majd szeptember 21-én az egyik
pedagógusról beigazolódott, hogy koronavírus-fertőzött lett.
Két, vele közvetlen kapcsolatban álló kollégája és a pedagógus
osztálya járványügyi megfigyelés alá került.
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Szent László
Szent László
Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Október a Szűzanyának szentelt
hónap. Mindkét sárvári templomban
minden nap este imádkozzuk a
rózsafüzért az esti szentmisék előtt
fél órával gyermekek és a plébániai
csoportok előimádkozásával. Szent
László-templomban 18.30 órától, a
Sári templomban 18 órától.
● Szentmisék a Szent László-templomban: hétköznaponként 8 órakor
és nyári óraálláskor 19.00 órakor – téli
óraálláskor 18.00 órakor.
● Szombaton nyári óraálláskor
előeste 19.00 órakor, téli óraálláskor
előeste 18.00 órakor. Vasárnap 7.00
és 9.00 órakor városi diákmise, 11.00
órakor plébániai nagymise – 19.00,
illetve téli óraálláskor 18.00 órakor.

SÁRVÁRI HÍRLAP
● Szentmisék a Sári templomban:
hétköznaponként 18.30, illetve télen
17.30 órakor. Szombaton előeste
18.30 illetve télen 17.30 órakor. Vasárnap 8.00 órakor és 10.00 órakor
plébániai nagymise.
● Minden pénteken 20 órára
várjuk a katolikus fiatalokat közösségbe a plébániára. Szeretnénk, ha
hasonló értékrendet és hitet valló
fiatalok erős és példaadó közösséget
alkotnának.
● Minden szerdán az esti szentmise után 19.15 órakor a Sári plébánia
közösségi termében, csütörtökön
19.30 órakor a nagytemplom sekrestye feletti hittantermében felnőtt
katekézist tartunk.
● A plébánia részletes programjait, szentmise szándékokat a www.
sarvarsari és www.ladislas.hu honlapon olvashatják.
● Október 11-én, vasárnap a 9
órás diákmisén járulnak első szentáldozáshoz a Gárdonyi iskolába járó
4. osztályosok. A Nádasdy iskolába
járók október 18-án, vasárnap 9 órakor ünneplik első szentáldozásukat.

Sárvár főutcáján 71 m2-es
üzlethelyiség hosszútávra kiadó.
Sárvár, Batthyány utca 43.
Érd.:+3630 3853890

● Október 18-án a vasárnapi
szentmiséken országos gyűjtés lesz a
missziók javára.
● Október 18-án, vasárnap 9.30
órakor lesz szentmise a hegyi kálvária
kápolnában.
● Október 19-én, hétfőn a Szent
László-templom őszi szentségimádási napja lesz. 8.00 órakor ünnepi
szentség kitételi szentmise, 15.00
órakor ünnepi szentóra és 19.00
órakor ünnepi szentség eltételi
szentmise.
● Október 22-én, csütörtökön a
katolikus iskola tantestülete és munkatársai Pannonhalmára zarándokolnak tanulmányútra.
● Október 23-án, pénteken a
19.00 órakor kezdődő szentmisén a
forradalom Hőseiről és Abai Imre egykori plébánosról is megemlékezünk a
Szent László-templomban.

Evangélikus
Egyházközség
● Október 11-én, vasárnap a 9.30kor kezdődő istentisztelettel párhuzamosan gyerekfoglalkozást tartunk
a gyülekezeti teremben, 15 órakor
pedig családi istentiszteletre hívjuk a
hittanos gyerekeket.
● Október 13-án, kedden 17 órakor
rendezzük Nőegyletünk havi összejövetelét, amire szeretettel hívjuk az
érdeklődőket.

● Október 18-án, vasárnap 15 órakor rövidített istentiszteletet tartunk
templomunkban, majd a presbitereket várjuk csapatépítő délutánra.
● Énekkarunk próbái csütörtök
esténként 18 órakor kezdődnek a
templomban.
● Októbertől a 9.30-as főistentisztelet mellett minden vasárnap 15 órakor is tartunk istentiszteleti alkalmakat
templomunkban.
● Egyházközségünk főbb híreiről
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● A járványhelyzetre tekintettel –
egyelőre – október végéig a 10 órás
istentisztelet mellett vasárnaponként
reggel 8 órai kezdettel is tartunk
istentiszteletet. Mindazokat, akik
elővigyázatosságból a nagyobb létszámú közösséget elkerülni szeretnék,
erre az alkalomra várjuk szeretettel. A
gyermek-istentiszteletet továbbra is
a 10 órás istentisztelettel egy időben
tartunk.
● Minden páros héten szerda este
hat órától bibliaórára várunk minden
érdeklődőt.
● Gyülekezetünk a Sárvári Református Egyházközség Facebook-oldalon is elérhető. Telefonos elérhetőség:
95/830067, 30/6786645.

2020. október 9.

Készült Magyarország Kormánya
megbízásából.

SÁRVÁRI HÍRLAP

Védd a magyar munkahelyeket!

Válaszd
a hazait!

MK_valaszd_a_hazait_mozaikos_188x270mm.indd 1
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A SÁRVÁRI MÉHÉSZNAP hiánypótló volt a régióban
A megszokottnál kissé szűkebb programmal, de
megtartásra került a 12. Sárvári Méhésznap a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület szervezésében.

– Ez a régió egyetlen olyan rendezvénye idén, ahol méhészeszközöket és más berendezéseket
árusítók is jelen vannak – szólt a
vírusveszély miatt nehezen ös�szeállított rendezvényről Makrai
Attila, az egyesület elnöke.
A program előestéjén a sárvári
méhészek Csöngén megkoszorúzták az ország egyik első akácfájaként számon tartott Tessedik-

akác emlékére emelt kopjafát.
Szombaton kora reggeltől szakmai
előadások zajlottak a várban. Többek közt Páprádi Anna Bíborka,
Magyarország Mézkirálynője szólt
a járvány alatti piacépítés lehetőségeiről. – A fagyok, majd a szárazság
is nehézzé tette idén a méhészek
munkáját. Azonban a magyar méz
továbbra is bizalmi termék – hangsúlyozta a Mézkirálynő.

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

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

ÜZLETEK

LOTTÓZÓ

Soproni 0,5 l .........
Steffl 0,5 l .............
Arany Fácán 0,5 l ..
Kőbányai 0,5 l .......
Dreher 0,5 l ..........
Arany Ászok 0,5 l ..
Kozel 0,5 l .............

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00 • Vasárnap ZÁRVA

232 Ft/db 222

Ft/db
232 Ft/db 210 Ft/db
209 Ft/db 194 Ft/db
217 Ft/db 208 Ft/db
246 Ft/db 238 Ft/db
227 Ft/db 220 Ft/db
263 Ft/db 250 Ft/db

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

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Perté kávé, Lottó, Sorsjegy

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

A méhésznapon a Sárvári
Apiarius Mézlovagrend mellett
Jászberény, Kaposvár, Söjtör,
Székesfehér vár
és a Dél-Balaton
mézlovagrendjei
képviseltették magukat, és vettek
részt a látványos
felvonuláson. Kelemen Balázs, a
Sárvári Apiarius
Mézlovagrend
krónikása köszöntötte a méhészek vonulását. A menet a Nádasdy-várból a Kossuth
tér érintésével az Ady utcához ért,
itt megkoszorúzták annak az épületnek a falán elhelyezett emléktáblát, ahol 1924-ben megalakult
a méhészegyesület. Ezt követően
a mézlovagrendek tagjai dobos
felvezetéssel átvonultak az Arborétumba a méhészeti kiállítóhelyen, a Mézesház mellett felállított,

az elhunyt méhésztársaik neveit
tartalmazó Emlékezés fájához.
A hivatalos megnyitóra a vár
udvarán került sor, ahol a tiszteletbeli méhésszé avatott Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. – A méhészek
nemcsak szakmai szervezetet
alkotnak, hanem egy kiterjedt
baráti kört is képviselnek. A nagy
múltú egyesület aktív városi jelenléte egyfajta inspirációt adhat
a mostani nehéz időszakban a
kitartáshoz – szólt a rendezvényen
Dr. Máhr Tivadar.
A megnyitón részt vett Páprádi
Anna Bíborka, Magyarország Mézkirálynője I. Udvarhölgye Busi Adriána, és II. Udvarhölgye Szemerits
Eszter is. Délután a meghirdetett
rajzverseny eredményhirdetése,
majd közös torna volt a Mézkirálynővel. Ezután Magyarország
Mézkirálynője és udvarhölgyei a
Sárvárfürdőre látogattak, és a fogyasztást is népszerűsítve mézet
osztottak a közönségnek.
p-ás

SÁRVÁRI HÍRLAP
Egynaposra zsugorodott
ez évben, de megtartásra
került a Sár vári Szüret.
Délelőtt a hagyományos
portékák vására kezdődött
a Nádasdy-várban. A főutcai körforgalomtól a várig
a jelmezes felvonulás volt,
majd szüreti műsor a vár
udvarán.
Az elmaradt folklórnapok hangulatát idézte a Batthyány utcán
zajlott jelmezes szüreti felvonulás. A menetet a Sárvári Nádasdy
Bandérium tagjai vezették kardcsörgetéssel és puskaropogtatással. Őket a zalaegerszegi
Bibrics Táncegyüttes ifjú táncosai
követték, majd a győri Regös
Táncegyüttes csoportja következett, a város főutcáján tartott
rövid fellépések sorát a Sárvári
Néptánckör zárta. A felvonuláson borral kínálták a fő utcán az
összegyűlt nézőket.

2020. október 9.
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SÁRVÁRI SZÜRET

kicsit másképp
A várudvar színpadán a szüreti műsor t Kondora István
polgármester nyitotta meg.
– Az már biztos, hogy a Simon–
Júdás vásárt idén nem tartják
meg, és a jövő évi rendezvények sorsa bizonytalan. Ám
mindezek árnyékában mégis
sikerült a korábbi évek szüreti

rendezvényeinek jó hangulatát
ezúttal is megidézni – mondta
el Kondora István.
A színpadon összesen 15
folklór produkció volt látható.
– A járványügyi helyzet nehezítette, a szakmai kapcsolatok
azonban idén még inkább segítették a Sárvári Szüret tartalmas

megrendezését – nyilatkozta Hámori Balázs főszervező, a Sárvári
Néptánckör művészeti vezetője.
A hagyományos szüreti rendezvénnyel lezárult az idei, a
koronavírus-járvány miatt kissé
csonkára sikeredett fesztiválidőszak Sárváron.
p-ás

ŐSZI PROGRAMOK a Nádasdy-várban
Nádasdy Príma Vista címmel új programsorozat
alapjait tette le a Nádasdy
Kulturális Központ, a Köszönjük, Magyarország
program keretein belül.
A Köszönjük, Magyarország
országos program célja, hogy a
kulturális intézmények ne álljanak
le színes programkínálatukkal. A
koronavírus miatt most különösen
fontos minden lehetőség kihasználása. A járványügyi szabályok

figyelembevétele mellett várják
négy vasárnap délután mindazokat a Nádasdy-várba, akik néhány
órára biztonságos körülmények

között szeretnének kikapcsolódni,
nevetni, táncolni és tegyük hozzá,
tanulni.
A Nádasdy Príma Vista első délutánján a várudvar középső része
adta a színpadot. A fák alatt bábjáték előadást nézhettünk meg
és egy koncertet hallgathattunk
meg. Vékony Brigitta és Németh
Viktória a kút elé varázsolta a színpadot. A Csornáról érkezett Garabonciás Együttes pedig lassan
három évtizede hozza közelebb
hozzánk a kortárs költészetet.

Október 4-én folytatódott
a Nádasdy Príma Vista programja, mikor is a néptánc és
népzene került a középpontba,
ezen belül is a dél-alföldi régió
világa, ezt követően a Kákics
zenekar lépett a vár nagytermének színpadára.
Október 11-én 18 órakor Sas
Dániel zongoraművész előadásában Liszt, Kodály és Bartók
dallamait hallgathatjuk meg a
Nádasdy-vár dísztermében.
(TRG)

NOSZTALGIA KLUB zenével és tánccal
Nosztalgia klubot szervezne a több mint ötven éve a pályán lévő
sárvári zenész, Kovács Lajos. A sárvári ZeneHázában tartott első
összejövetel végén még táncra is perdült a közönség a felszolgáláshoz és fogyasztáshoz is alkalmassá tett nézőtéren.
Ábrándos szép napok címmel
adott közel háromórás nagy sikerű
közös nosztalgia műsort a korábban dobosként is ismert, most
énekesként bemutatkozó Kovács
Lajos „Luji” és Kun Anita énekesnő.
A Hangcsapda projekt keretében
sorra került vendéglátós-zenés est
Kovács Lajos régóta dédelgetett
álma volt. A Sárváron tervezett

nosztalgia klub rendszeres ös�szejövetelein az eltelt évtizedeket
végigkísérő dalok segítségével
idéznék fel a fiatalságot,.
– Az eddigi zenekaraimmal,
ahol játszottam mindig a régi
magyar dalokat kérték, hogy
azokat játsszuk. Ezzel a kezdeményezéssel egy klubot szeretnék
létrehozni, elsősorban a saját

korosztályomnak, akik a 60-as,
70-es, 80-as években született
számokat (Metró, Illés, Omega)
hallgatják szívesen – mesélte

zenés kezdeményezéséről Kovács
Lajos. A tervek szerint a következő
estre október 29-én kerül sor a
ZeneHázában. 
p-ás
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Erdőjárás, nagyon másképp
Igazi erdőfürdőt kínálnak Sárvár parkjai
A fák és az emberek között ősidők
óta bensőséges kapcsolat él, gondoljunk csak a néphagyományokra, a mitológiára vagy a világvallásokra. A fa a növényvilág koronás
királya, hihetetlen energiákat
mozgat gyökerei és lombja között,
minden részecskéjén át. Jelenlétével tanít, erőterének rezgésével
szelíden segít és gyógyít. Ha szeretnénk ezeket az immunerősítő,
stresszoldó és egészségmegőrző
gyógyhatásokat javunkra fordítani – ami valljuk csak be, manapság
kiemelt fontosságú –, akkor meg
kell tanulnunk erdőfürdőzni.
Mi is valójában az erdőfürdő? Vízzel telt dézsában fürdőzés
egy erdő közepén? Meditáció vagy
természetismereti terepgyakorlat?
Netán elvonulás a világtól? Nos, az
erdőfürdő egy különleges, nagyon
tudatos, végtelenül lassú és telje-

sen csendes séta a fák között – legyenek azok egy erdőben vagy egy
parkban –, amin az érzékszerveink
vezetnek minket. Cél a látásból,
hallásból, tapintásból, szaglásból
és ízlelésből keletkező, örömmel,
áhítattal, rácsodálkozással való

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés Sárváron!
Újra a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
A higiéniai szabályok betartására továbbra is figyelünk!
Nálunk az ügyfél az első!
» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «
» Olajcsere «
» Autómosás «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

?
s
á
t
í
v
a
j
a
Sürgős
goldjuk!*
lül me
24 órán be

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.

kapcsolódás az erdőhöz, a fákhoz.
Miközben szelíden szemlélődünk
és hallgatagon – telefon lenémítva! – sétálunk, folyamatosan és
tudatosan lélegzünk, előbb-utóbb
lelassulunk, elcsendesedünk, figyelmünk a minket körülvevő fákra
fordul. Megmerítkezünk az erdő
esszenciális erejében, a fák által
kibocsátott esszenciális illóolajok, a
fitoncidok párájában. Megérezzük
az erdei talaj, a hajnali eső illatát és
az erdei levegőben lévő negatív
töltésű ionok energizáló és frissítő
hatását. Kinyitogatjuk érzékszerveinket az erdő felé, rácsodálkozunk,
gyönyörködve szemlélődünk,
elmélyülten hallgatózunk. Ilyenkor
teljesen jelen vagyunk, kikapcsolunk a hétköznapokból, a természet részévé válunk.
Hogyan gyógyít az erdőfürdő? Japán tudósok az utóbbi
évtizedekben komoly orvosi kutatásokkal bebizonyították, hogy
az erdőfürdő – japán nevén sinrin
yoku – során csökken a vérnyomás,
a stresszhormonok szintje és a
pulzus. A fitoncidok megnövelik a
szervezet immunválaszát a vírusok
és a daganatos megbetegedések

ellen, nő az alvásidő, fokozódik
a szervezet relaxáltsága és növekszik az általános jóllét érzése. Egy
erdei séta nem tűnik rendkívülinek,
ám jótékony hatásai mindenképpen annak számítanak. Fontos
kutatási eredmény, hogy a megfelelően végzett erdőfürdő utáni jótékony hatások hosszabb távra, akár
1-2 hétre is megmaradnak.
Hasznos tippek az erdőfürdőzéshez:
– erdőfürdőzéshez könnyű terepet válasszunk
– tudatosan lélegezzünk, lassan
és mélyen, a légzés a legfontosabb
erdőfürdő gyakorlat
– csigatempóban haladjunk,
óránként 1 km-nél ne tegyünk
meg többet
– gyakran álljunk meg, üljünk
le egy padra, relaxáljunk csukott
szemmel
– a fatörzs érintésével, átölelésével levezethetjük a bennünk
lévő feszültséget, kvázi „földeljük”
magunkat a legtermészetesebb
módon.
– maradjunk csendben, erdőfürdőzés közben felesleges a
beszélgetés, mert elvész a lényeg.
Hol lehet erdőfürdőzni Sárváron?
Sárvár és környéke igazán bővelkedik a szép parkokban és erdőkben, gondoljunk csak az arborétumra, a Várparkra, a Farkas-erdőre,
a Kiránduló-erdőre, Bajtira vagy
a Szatmár-erdőre. Bármelyikben
megtalálhatjuk kedvenc erdőfürdő
terepünket. A legjobb, ha egy már
jól ismert parkot vagy erdőrészt
választunk, ahol saját tempónkban
és az előbb-utóbb a gyakorlatban
kialakuló saját erdőfürdős módszereinkkel merítkezünk meg az erdő
immunerősítő, egészségmegőrző
erejében.
Mészáros Marianna

Ideiglenesen bezár a kisposta
2020. október 1-től Sárvár 2 postán (Sárvár, Hunyadi u. 56.)
a postai szolgáltatás a járványhelyzet miatt ideiglenesen szünetel.
A postai szolgáltatásokat az ügyfelek Sárvár 1 postán (Sárvár, Várkerület utca 32.) az alábbi nyitvatartási időben tudják igénybe venni:
• Hétfő-péntek: 08:00-18:00 óra • Szombat: 08:00-12:00 óra • Vasárnap zárva.
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kedvenc zenészeid koncertjei
#vigyazzunkegymasra

2020. október 9.
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raktarkoncert.hu

#2020

BALÁZS FECÓ TÓTH GABI TÓTH VERA EDDA MŰVEK
NEOTON CHARLIE RADICS GIGI MAGNA CUM LAUDE
HOOLIGANS RÚZSA MAGDI

LD_TMU_Raktarkoncert_KV_188x270.indd 1
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Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
SZEPTEMBER
25. P

10. Szo

11.OKTÓBER
V

26. Szo

1. 12.
Cs H

27. V

2. 13.
P

28. H

K

14. Sze

29. K

3. 15.
SzoCs

30. Sze

4. 16.
V

P

17. Szo

OKTÓBER

ELADÓ

5. 18.
H

V

6. 19.
K

H

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék

vegyes csomag
16. P azon utcákban, ahol aSzennyeződésmentes,
kommunális hulladék gyűjtése
17. SzoHÉTFŐI napon történik.azon utcákban, ahol a kommunális hu
vegyes csomagolási
hulladék
napon történik.
18. V Szennyeződésmentes,HÉTFŐI

azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése

19. H KEDDI napon történik. Szennyeződésmentes, vegyes csomag

vegyes
csomagolási
hulladék
20. K Szennyeződésmentes,azon
utcákban,
ahol
a kommunális hu
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése

KEDDI
napon
történik.
21. SzeCSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
napon
történik.

22. Cs Növényi eredetű hulladék
a közszolgáltató által vegyes csomag
Szennyeződésmentes,

1.

Cs

2.

P

3.

Szo

7. 21.
SzeSze

4.

V

5.

H

8. 22.
Cs Cs

23. P ahol a kommunális hulladék
azon utcákban,
ahol a kommunális hu
szállítása KEDDI,
napon történik.
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI napon törté
24. SzoCSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI

6.

K

9. 24.
P

7.

Sze

10. 25.
SzoV

a közszolgáltató által
25. V Növényi eredetű hulladék
Növényi eredetű hulladék a közszolgá

8.

Cs

9.

P

11. 26.
V

20. K

23. P

BURGONYA!
130 Ft/kg

Szo
H

27. K

12. 28.
H

Sze

13. 29.
K

Cs

rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból

rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból

26. H ahol a kommunális hulladék
szállítása HÉTFŐI
napon
rendszeresített
zsákból,
vagy edénybő
27. K

történik.

ahol a kommunális hulladék szállítása K

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális

CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI napon törté
28. Szehulladék gyűjtése HÉTFŐI
napon történik.
29. Cs Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális

a közszolgá
rendszeresített zsákból, vagy edénybő
3
/háztartás/év; Kemény
15. Cs
31. SzoÉpítési törmelék maximum
ahol1m
a kommunális
hulladék szállítása H
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra
történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
OKTÓBER
16.ügyfelek
P
között
Sárvári lakossági
részére
azon utcákban, ahol
kommunális
gyűjtése
1. Cs elektronikai hulladék
17. Szolerakására
Üvega gyűjtés
azon hulladék
utcákban,
ahol a k
biztosítunk lehetőséget. E-hulladék:
DR. GOMBAY CSONGOR
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
személyes
HÉTFŐI
napon
történik.
2. P „minden, ami 18.
V
A
házhoz
menő
lomtalanítás
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történ
valaha árammal,
ügyfélszolgálatunk
működik.
figyelelemmel, akkumulátorral
működött”.
A
INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász
Tájékoztatjuk
hogy 2020.Felhívjuk
június 25-től a
előzetes
egyeztetést
követően ügyfeleinket,
3. Szo
19.
H
Üvegismét
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol a k
gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. címen
müket,
hogy
az ügyintézés
során
a szájmaszk
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
személyes
ügyfélszolgálatunk
működik.
Felhívjuk
az idei évre az
alábbi
figyelmüket,
hogy az ügyintézés során a szájmaszk viselése
viselése
kötelező.
INSUMED TERÁPIÁS ZSÍRLEÉPÍTÉS IZOMTÖMEGE MEGŐRZÉSÉVEL
4. V az STKH Nonprofit
20.Kft.K telephelyén
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
történik, 2020. október 3-án
szombaton kérhető:
6időpontokra
november kedd: 10:00-17:00, csütörtök
kötelező.
Nyitva tartás:
kedd:
Nyitvatartás:
08:00• ajánljuk szépészeti célú alakformázásban,
a
napon utca
történik.
10:00-17:00,
csütörtök
08:00-14:00
címünk: Sárvár,
KEDDI
napon
történik.
5. H13 óra között. Elektronikai
21. Sze hulladékot
10.,
11.,
24.,
25.
14:00.
Címünk:
Sárvár,
Szatmár
45.
Telefonszám:
• cukorbeteg vagy túlsúlyos terheseknek és szoptató anyáknak,
kihelyezett konténerekben csak Sárvári
Szatmár utca 45.
telefonszám: 95/200-240
95/200-240.
Telefonos ügyfélfogadás:
hétfő,08:00-14:00;
szerda, 3
6. K lakcímmel rendelkező
22. Cs lakossági
Telefonos
ügyfélfogadás:Építési
hétfő,vegyes
szerda,
csütörtök
• PCOS-ban, változó korban jelentkező súlygyarapodásban,
törmelék
maximum
1m /háztar
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék
csütörtök
08:00-14:00; kedd 10:00-17:00.
ügyfelek helyezhetnek el. A
kedd
10:00-17:00
• inzulin rezisztenciában, 2-es típusú cukorbetegségben,
7. Szejogosultságot lakcímkártyával
23. P
István
utca 1. elé kihelyezett
konténerb
azon utcákban, ahol
a kommunális
hulladék gyűjtése
kell
• szív-és érbetegségekben, kóros zsíranyagcserében.
igazolni. Kizárólag ép, megbontás
között
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
8.
Cs
24.
Szo
Gumiabroncs
gyűjtést
végzünk
INSUMED TERMÉKEINK túlsúlyosoknak, túlsúlyos diabéteszeseknek,nélküli elektromos eszközök és
2020.
17-énaszombaton
hiányos tápláltságúaknak, sportolóknak!
9. Pberendezések adhatóak
25. V le, lakossági
Növényioktóber
eredetű hulladék
közszolgáltató által

INSUMED SÁRVÁR, Rákóczi Ferenc u. 10. (Lidl-parkoló felől) 10. Szo
11. V
Rendelési idő: pénteken 14:00-16:00

Bejelentkezés: +36-20/512-2052, +36-20/323-1040,
12. H
E-mail: rendelak@gmail.com • Honlap: https://meduniv.hu/insumed-sarvar/
13. K
Facebook: https://www.facebook.com/medunivbt/

30. P

14. 31.
SzeSzo

Növényi
eredetű
hulladék gyűjtése KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagyhulladék
PÉNTEKI

30. P napon történik.

mennyiségben.

6 és
13 óra között
a Szatmár
utca 45.
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből,
azon utcákból
szám
alatti
telephelyünkön.
K Gumiabroncs gyűjtést
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
végzünk
Tájékoztatjukdb
ügyfeleinket,
hogy személy
Háztartásonként
ép,
CSÜTÖRTÖKI
történik.
Sze
2020. október 17-én szombaton
6 és vagy PÉNTEKI8napon
ügyfélszolgálatunk
működik.
felni nélküli személyautó gumiab- Felhívjuk fig
Cs 13 óra között a Szatmár utca 45.
során
a szájmaszkáltal
viselése köt
Növényi
eredetű ügyintézés
hulladék
közszolgáltató
roncs lerakására
lesz alehetőség.
szám alatti telephelyünkön.
Nyitva
tartás:
kedd:
10:00-17:00,
csütörtök
P
rendszeresített
vagy edényből, azon utcákból
Háztartásonként 8db ép,
felni
nélküli zsákból,bemutatása
Lakcímkártya
címünk:
Sárvár,
Szatmár
utca
45.
Szo személyautó gumiabroncs
ahol a kommunális
hulladék szállítása HÉTFŐI napon
szükséges.
telefonszám: 95/200-240

26. H
27.
28.
29.

14. Sze

30.

15. Cs

31.

történik.
lerakására lesz lehetőség.
ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08
A házhoz
menő
Lakcímkártya
bemutatása
Üveg
gyűjtéslomtalanítás
azon10:00-17:00
utcákban, ahol a kommunális
szükséges.hulladék
előzetes
egyeztetést
A házhoz menő lomtalanítás
gyűjtésekövetően
HÉTFŐI napon történik.

azkövetően
idei évre az alábbi időpontokra kérhető:
előzetes egyeztetést
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
az idei évre az alábbi
november
10., 11., 24., 25.
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
időpontokra kérhető: november
napon történik.
10., 11., 24., 25.

október 15-én és 22-én,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Építési törmelék maximum 1m /háztartás/év; Kemény
ÁZ1. eléKkihelyezett
Hutca
EZEkonténerben
S
A
István
S
LÉS 10-16 óra
T ÁR
3

között

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

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

www.ritmo.hu

Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
személyes
Közös
képviseleti,
pénzügyi,
jogi hogy
és műszaki
2020. október 17-én
szombaton
6 és
ügyfélszolgálatunk működik. Felhívjuk figyelmüket, hogy az
13 óra közöttháttérrel
a Szatmár utca
45.
vállalja
cégünk
Társasházak kezelését.
ügyintézés során a szájmaszk viselése kötelező.
szám alatti telephelyünkön.
Nyitva tartás: kedd: 10:00-17:00, csütörtök 08:00-14:00
Háztartásonként 8db ép, felni nélküli
címünk: Sárvár, Szatmár utca 45.
személyautó gumiabroncs
telefonszám: 95/200-240
Telefonos
9600
lerakására lesz
lehetőség.Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00; kedd
Lakcímkártya bemutatása
Mobil: 10:00-17:00
06-20/936-1574
szükséges.

Vocelka Invest Kft.

SÁRVÁRI HÍRLAP

Sporthírek
A Magyar Kupa 6. fordulójá- csapata. A negyedik fordulóban, az országos sorozat első ban 6:2-es győzelmet arattak a
meccsén az NB II-es Kaposvári sárvári tekézők a Páka TK ellen
Rákóczi FC-t fogadta a Sárvár idegenben. 2467 fával sikerült
FC. A mérkőzést három nullra a legyőzniük az ellenfelet. „KövetKaposvár nyerte meg úgy, hogy kező mérkőzésünk hazai pályán
a sárvári Fider Ádám öngólt is játsszuk majd a Pecöl TK ellen
rúgott. Szeptember 27-én a Vas október 10-én 10 órai kezdettel!
megyei I. osztályú bajnokságban Gyertek el, és harcoljuk ki együtt
a Csepreg otthonában lépett pá- az újabb győzelmet! Legyetek Ti
lyára a Sárvár FC labdarúgócsa- a hetedik ember!” – kérik szurkopata. A sárváriak 4:0-s győzelmet lóikat a tekézők.
arattak a Csepreg felett.
A gólszerzők Nagy Dániel, Horváth Tamás és a
két góllal kapuba találó
Szabó Roland voltak. A
nyolcadik fordulóban a
Sárvár FC 3:0-ra győzte
le a Jánosháza csapatát
hazai pályán, a gólszerzők Csákvári Zsolt, Fider
Ádám és Horváth Kevin
voltak.
* * *
Az NB I nyugati csopor tjában versenyző
Sárvári Kinizsi SE tekecsapata 6:2-es vereséget
szenvedett idegenben
a Bábolna ellen. Több
kimagasló eredmény is
született a hazaiak részéről, így megérdemelten
tartotta otthon a 2 pontot a Bábolna. Október
10-én a Sopron csapatát
Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
fogadják Répcelakon.
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...
* * *
instagram.com/riskrisz
A 2020/21-es NB IIIfb.com/riskriszsarvar
as bajnokság nyugati
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
csoportjában Lentibe
+36 30 267 59 27
utazott a Fülöp Boro9600 Sárvár, Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház alatt)
zó-Zöldfa Italnagyker

Csényében Italbolt eladó!
A vendéglátó egységben
dohánybolt és szerencsejáték
terminál is található.

Az ingatlanhoz földterület tartozik,
ami osztatlan közös tulajdon egy bolttal.
A terasz kb 25 m2.

Ár: 21.500.000 Ft
Érd.: +36 30 3853 890

2020. október 9.
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Nyelvvizsgára
van szükséged?
Megoldás:

a Nyelvvizsga Specialiﬆa
tanácsadás!
s
é
s
é
r
é
lm
e
zintf
• Ingyenes s
i oktatás!
n
é
y
g
e
t
t
o
b
sza
• Személyre
agántanár!
m
a
t
in
m
n
o
• Fele ár
!
időbeosztás
s
a
lm
a
g
u
R
•
a garancia!
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TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553
www.piros-pont.hu
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Nyitási
Nyitási
akciónkkeretében
keretébena anémet
németKömmerling
Kömmerlinggyártmányú
gyártmányúműanyag
műanyagnyílászáróink
nyílászáróink
Őszi akciónk
árából
árából10%
10%KEDVEZMÉNYT
KEDVEZMÉNYTBIZTOSÍTUNK
BIZTOSÍTUNKminden
mindenújújmegrendelőnknek!
megrendelőnknek!

9600
9600Sárvár,
Sárvár,Hunyadi
Hunyadiu.u.9/a
9/a(Kisipari
(Kisipariüzletsor)
üzletsor)20/477-4500
20/477-4500
www.lakihome.hu
www.lakihome.huinfo@lakihome.hu
info@lakihome.hu/
/@lakihomestudio
@lakihomestudio
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www.ekszerszalon.com •

ZOÉ Ékszer

2000-2020

20.

ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!
Ünnepeljük
együtt a

Az, amire 71 éve
nem volt példa,
bekövetkezett, elmarad
az Oktoberfest!

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Tel.: 06 30 974 6655
Nyitvatartás: H.-P.: 9.00–17.00,
SZO.: 9.00–12.00

születésnapunkat!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

Hogy senkinek ne kelljen lemondani
a finom csapolt Paulaner sörröl,
ezért október 8–9–10-én esténként
megrendezzük a mini
Oktoberfestünket a Platánban!
A sör mellé finom
bajor csülök is
dukál a kemencéből,
és egy kis Wurst!
Úgyhogy, mindenkit várunk
szeretettel oder mit liebe
és egy kis Sramli is lesz…
És ne feledjétek:
Platán, semmi flanc,
nur der Geschmack!

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!
Részletek az üzletben!

Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

Érdemes lesz benézni hozzánk!
Ne hagyd otthon a vásárlói kártyádat se!

VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

PIZZÁNKBÓL!
Pizzáinkat már
s,
tejfölös-mustáro
l
pa
ap
és spenótos al
is kérheted!

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

KÖZKÍVÁNATRA
ATÓ
GYROS TÁL KAPH
JOGHURTOS, VAGY
L!
CSÍPŐS ÖNTETTE
l,
-tó
Ft
PIZZÁK 1150
GYROS TÁL, illetve
,
SALÁTÁK 1450 Ft
HAMBURGEREINK
óak.
1150 Ft-ért kaphat

: 12:00-től 22:00-ig
hétfőtől - szombatig
l 22:00-ig
vasárnap: 15:00-tő
TÁS ÉS DOBOZ
INGYENES KISZÁLLÍ
SÁRVÁRON BELÜL!
+36 30 8 876 876
06 95 32 38 32
szanchopizza
szanchopizza.hu

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

…hogy kiszakadjunk a hétköznapokból…
Ajánlataink / programjaink / újdonságaink:
MEGGIE & TOMSA RETRÓ ZENÉS EST
2020. október 17-én 19-23 óráig
Csapatunkat új chef erősíti, így megújult étlappal,
új ízekkel várunk mindenkit!
Ráadásul OKTÓBERI AKCIÓNK keretében:
KEDDI PIZZAPRÓBA:
30% engedményt adunk
minden helyben fogyasztott pizza árából
Érvényes: 2020. október 6–27-ig 15-22 óráig
VÁSÁRI HANGULAT A TINÓDI UDVARÁN
Simon–Júdás idején 2020. 10. 23-án és 24-én
várunk mindenkit: sült kolbászra,
forralt borozásra, egy kis lazulásra…
Pénteken nyitva 18-23 óráig, zenél MC’ARNIE!
Szombaton a kerthelyiség egész nap nyitva,
este zenél CSUTA (18:30-23:00 óráig)
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

