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HŐSI HALOTTAINKRA
emlékeztek Sárváron

A Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezrede és Kondora
István polgármester az első világháborús katonaáldozatok sírjainál
A két világháború hősi halottaira emlékeztek a Soproni úti
köztemetőben lévő emlékműnél és sírparcellánál október
31-én halottak napja közeledtével. A Magyar Honvédség
katonáihoz Sárvár város képviseletében Kondora István
polgármester csatlakozott.
A Magyar Honvédség 6. Sipos
Gyula Területvédelmi Ezred állományának tagjai mécseseket
gyújtottak a temető első világháborús katonaáldozatainak sírjainál.
Kondora István polgármester és
Babos Sándor őrnagy, az MH 11.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője megkoszorúzta a
háborús emlékkeresztet, valamint
a II. világháborús emlékművet.
Babos Sándor őrnagy emlékező
beszédében úgy fogalmazott,
hogy a nemzet lelkében akkor ér
véget a háború, ha tisztességgel

eltemette a halottait, és van méltó
hely, ahol méltóképpen emlékeznek rájuk.
– A hőstett az adott pillanatban
megtehető legjobb, a közösség
érdekeit a saját fölé emelő cselekedet végrehajtása, mely gyakran
önfeláldozással jár – tette hozzá.
– A mondás szerint az ember
addig él, amíg emlékeznek rá.
Mi és utódaink örökké fogunk
emlékezni azokra, akik az elmúlt
évszázad viharaiban hunytak el –
mondta el Kondora István, idézve
József Attila sorait: „A harcot, ame-

lyet őseink vivtak, békévé oldja az
emlékezés”.
A hősi halált halt katonák felújított hadisírjait és emlékművét
a nagy háború századik évfordulójára újíttatta fel a város a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Centenáriumi Pályázati Igazgatóság
támogatásával. Felújításra kerültek a sírjelek, a műkőbe öntött
tüzérségi lövedékekkel jelzett
parcellaoszlopok és az emlékmű,
a felújított temetőrészt befüvesítették. A világégésnek több mint
kétszázötven sárvári hősi halottja
közül a parcellában ötven katona
nyughelye található. Az elmúlt
időszakban a város összes világháborús emlékműve és emlékhelye
szintén mind felújításra került.

Romlik a
járványhelyzet
A járvány második hullámának meredeken emelkedő
szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a
fertőzöttek száma folyamatosan nő.
Október 31-én 3908 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki
az új koronavírus-fertőzést, ezzel
75 321 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 51 beteg, így az elhunytak
száma 1750 főre emelkedett. Az
aktív fertőzöttek száma 54 539 fő.
Tovább szigorodtak a maszkviselésre vonatkozó szabályok.
Eddig is kötelező volt a maszk
használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett
a mozikban, színházakban, a
bevásárlóközpontok területén,
az egészségügyi és szociális
intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri
rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. November 2-tól
pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken
is kötelező a maszkot viselni.
A rendőrök fokozottan ellenőrzik
a maszkviselést az üzletekben
és bevásárlóközpontokban és
emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható
bírság összege is. A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket
23 óra után be kell zárni.

A parkolás helyzete volt a téma

Simon–Júdás-vásár másképp…

Az októberi képviselő-testületi ülés legnagyobb érdeklődést
kiváltó napirendje a város parkolási helyzetéről szóló tájékoztató
volt, amelyhez szinte valamennyi képviselő hozzászólt. Abban a
kormánypárti és az ellenzéki képviselők is egyetértettek, hogy
az egyik legfontosabb kérdés a város életében a parkolás, és a
megnövekedett gépjárműszám miatt újabb parkolókra lenne
szükség. A napirendről az ülés utáni tájékoztatójában szólt
Kondora István, aki aláhúzta, hogy a parkolás problémájával
nemcsak Sárvár városa küzd.
Folytatás a 3. oldalon

Megszoktuk az elmúlt évtizedekben, hogy több ezer ember hömpölyög Sárvár főutcáján a Simon–Júdás országos kirakodóvásár
napján, előző este pedig a sárváriak veszik birtokba a vendéglátós
standokat. Az idei évben a koronavírus-járvány ennek is átírta
a forgatókönyvét, éppúgy, mint az életünk más területeinek is,
és elmaradt a vásár. A Sárvári Sportfólió Kft. a városi piac helyén
szervezett virág- és koszorúvásárral, a főutcai boltosok pedig
hosszabbított nyitva tartással várták azokat, akik mégis szerettek
volna a vásári hangulatba belekóstolni. 
Írásunk a 7. oldalon
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Elhunyt Kutszegi István
Életének 70. évében hunyt
el a Városi Művelődési Központ
egykori igazgatója. Tizennégy
éven át vezette Sárvár kulturális intézményét. Meghatározó
programok kezdeményezőjeként tette ismertté nevét
nemcsak a városban, hanem a
régióban is.
Amikor visszatekintünk egy
életpályára, sokszor feltűnik
a gyors változások és megállapodások érzékeny ritmusa.
Pista váratlanul lett a vezetője
az akkor még a Korona Szálló
épületében működő Városi
Művelődési Központnak 1974ben. Váratlanul. Átsuhanunk
ezen a kifejezésen, de megélni,
átélni és túlélni nem olyan egyszerű. Találkozni a tapasztalt
munkatársakkal, akik azt sem
tudják, ki vagy, miért pont te
és még számos kérdés.
Így kezdődött egy közel
másfél évtizedes sárvári vezetői
pályafutás. 1988-ban Sárvárról
Szombathelyre ment dolgozni.
Mindennap kisétált a vasútállomásra, majd vonatra szállt és
onnan újra egy kis séta a megyére. Így mondták ezt mindig,
hivatalosan először Vas Megyei
Tanács, majd Vas Megyei Önkormányzat. Itt dolgozott, a
Művelődési Osztályon, majd
a Művelődési és Sport Titkárságon huszonhárom éven át
2011-ig.
A Művelődési Központ fennállásának ötvenedik évfordulóján az intézmény ünnepi
kötetében foglalta össze az itt
töltött éveket. A Korona Szállóból 1978-ban költözhetett
be intézménye a felújított várba. A múzeum a kiállításokat
szervezte, a művház pedig a
programokat. Szinte minden
ötletüket megvalósíthatták.
Szívéhez közel állt a három
évig működő utcaszínház. A
színészek a Színművészeti Főiskoláról érkeztek rendezővel,
míg a hátteret Sárváron biztosították, a színpadot, a járási
fellépéseket és a közönséget.
A sikert jelzi, hogy 1982-ben
1500-2000 ember élvezte a
Liliomfi történetét.

Kiállítások sokasága jelezte,
hogy a vár nagyszerű kiállítóhely, ahová a festők, a szobrászok szívesen hozzák el bemutatni alkotásaikat. Hasonlóképp
örömmel érkeztek az előadóművészek is a nagyszínpadra,
vagy bárhová, ahol a várban
elő lehetett adni műsorukat.
Belakták az új helyet. Visszaemlékezésében elégedetten
és joggal fogalmazta meg: „Az
1978-at követő években azt
hiszem olyan kezdeményezések és olyan szakmai munka
indult meg a művelődési központban, aminek máig ható
eredményei vannak”.
Népzenei találkozók, amiből
kinőtte magát a Nemzetközi
Folklórnapok sorozat, mely
jövőre már a 40. alkalmához közeledik. A Históriás Napok, melyek egy időre leálltak ugyan,
de éppen most indítjuk újra.
De részese lehetett a sitkei Kápolnakoncertek indulásának is.
Nap mint nap a kulturális
életben dolgozni nem mindenki tud. Vannak rutinfeladatok, de ami e szakma szépségét
adja az az innováció. Mindig
szükség van új ötletekre, új
gondolatokra. Számtalan ezek
közül nem valósul meg, az
ötlet elsuhan egy pillanat alatt.
Kis részük valósul csak meg,
de ez adja az örömet, a rutin
felettiséget.
Kutszegi Pista szerencsés
volt, majd minden ötlete, csapatának, a sárvári fiúknak majd
minden elgondolása megvalósulhatott. Hét évtized, ebből öt
évtized a kultúra területén egy
változó időben.
Jó élet volt. Isten Veled!
Takács Zoltán Bálint,
a Nádasdy Kulturális Központ
igazgatója

Meglévő, lakossági vízigényt
kielégítő kutak
fennmaradási engedélyezésével
kapcsolatos tájékoztató
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak
vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges.
A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül
üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az engedélyt.
Az engedély nélkül létesített, lakossági vízigényt kielégítő kutak
fennmaradásának jegyzői engedélyezésére vízgazdálkodási bírság
mentesen ugyan 2023. december 31-ig van lehetőség, azonban
figyelemmel a már meglévő engedély nélküli kutak és a várható
engedélyezési eljárások nagy számára nem célszerű az engedély
iránti kérelmek benyújtásával megvárni a törvényi határidő lejártát.
A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdése
szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges, mivel a vízjogi
engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú
melléklet II. pontja szerinti, a kútra vonatkozó műszaki adatokat
tartalmazó dokumentáció benyújtása szükséges.
A feladattal bármely a megfelelő szakképesítéssel, végzettséggel
rendelkező szakember megbízható, ugyanakkor azon tulajdonosok
számára, akik ilyen szakembert nem ismernek szeretnénk segíteni
azzal, hogy az önkormányzat látókörébe került szakemberek elérhetőségeit megadjuk.
Gerstenkorn András és Ringhofer János a kutak engedélyezése terén szakértelemmel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek 2020. november 27-én és 28-án lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a fennmaradási engedély kérelmek elkészítéséhez szükséges személyes konzultációra, a helyszínek felmérésére sor kerüljön.
Időpontegyeztetésére a 06-20-800-3637 telefonszámon vagy
az info@kutengedelyeztetes.hu e-mail címen van lehetőség,
ahol Ringhofer János várja érdeklődésüket.
A kérelmek műszaki előkészítésének díja magában foglalja a
kutak műszaki felmérését, a kérelem szakszerű hiánytalan kitöltését.
Bolla Zoltán a kutak engedélyezése és létesítése terén szakértelemmel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember folyamatosan a rendelkezésükre áll a fennmaradási engedély kérelmek
elkészítéséhez szükséges személyes konzultáció és a helyszíni
felmérés biztosításában Sárvár, Bögöt, Porpác és Sitke területén.
Időpont egyeztetésére a 06-20-549-0906 telefonszámon van
lehetőség.
A kérelem nyomtatvány megtalálható a www.sarvarvaros.
hu honlapon vagy személyesen is átvehető az önkormányzat
ügyfélfogadó irodájában (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.), érdeklődni
Paulik Eszter ügyintézőnél a 06-95-523-146 telefonszámon vagy
a paulik.eszter@sarvar.hu email címen lehet.
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
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A KÖZÖS EMLÉKEZÉS
az együttműködés alapja

A II. világháború alatt a volt jugoszláviai területről, az akkori
sárvári műselyemgyárba internált közel kétezer szlovén fogoly közül több százan életüket vesztették. Halottak napja
alkalmából közös megemlékezést tartott a szlovén nagykövetség és Sárvár önkormányzata.
Kondora István, Sárvár polgármestere a Városházán fogadta Dr.
Robert Kokaljt, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetét és

Metka Lajnščeket, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulját.
A rövid megbeszélés után a
szlovén delegáció mellett Sárvár

városa nevében Kondora István
polgármester, Dr. Máhr Tivadar
és Szabó Zoltán alpolgármesterek, valamint dr. Bankits László
aljegyző helyezte el az emlékezés
babérjait.
Megkoszorúzták az internáltak
emléktábláját, amelyet nemrég helyeztek vissza a régi tábor
helyén épült, a kandallógyári
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irodaház mellé húzott falrészre,
majd a sárvári köztemetőben lévő
áldozatok emlékművénél rótták le
kegyeletüket.
A megemlékezés után adott
nyilatkozatában Dr. Robert Kokalj
szlovén nagykövet sajnálatát
fejezte ki, hogy a koronavírushelyzet miatt ezúttal nem érkezhettek emlékezők a szomszédos
országból. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki Sárvár lakosságának
és vezetésének, hogy gondozzák
a síremlékeket és erősítik a két
nép európai barátságát. – Ez egy
figyelmeztetés az új generációk
számára, hogy ez soha többé ne
történjen meg. A közös emlékezés
ugyanakkor kifejezi azt a szoros
együttműködést is, amely a két
ország között létrejött – mondta
a nagykövet.
– Az együttműködésre, a múlt
ápolására jó példa a Sárvár és a
szlovéniai Lendva között létrejött
megállapodás – emelte ki Kondora István Sárvár polgármestere. A
szlovén követség és Sárvár vezetése megállapodott, hogy amikor a
járványügyi helyzet lehetővé teszi
Lendváról küldöttség érkezik majd
városunkba.

p-ás

A PARKOLÁS HELYZETE volt a téma az októberi ülésen
Folytatás az 1. oldalról
A parkolás helyzetéről készült
tájékoztató alapvetése az, hogy
a megye más városaitól eltérően
Sárvár Város Önkormányzata
nem kíván kijelölni fizetős parkolási övezetet. A város területén
– hasonlóan más magyarországi
településekhez – az utóbbi években jelentősen megnőtt a forgalomban lévő közúti gépjárművek
száma, 2020 januárjában 7667
db volt. A gépjárműforgalom
növekedéséhez hozzájárul az is,
hogy Sárvár oktatási, igazgatási,
foglalkoztatási és idegenforgalmi
központ.
A közlekedési problémák megoldására szolgáló fejlesztések iránya alapvetően hármas tagolású
Sárváron. Egyrészt fejlesztik az
alternatív közlekedési módokat,
így például a tömegközlekedés
népszerűsítését szolgálja a vasútállomás és az autóbusz-pályaudvar fejlesztése, az új kerékpárutak
építése. Másrészt közlekedés

A Sárvár Aréna mellett
több mint 170 parkolót alakítottak ki
tavaly, amelyeket piacként is használnak
szervezési beruházásokat hajt
végre az önkormányzat, amelyek
növelik a közlekedés biztonságát,
ilyenek például, az utcák egyirányúsítása, a sebességcsökkentő
küszöbök telepítése. A gépjárműközlekedés feltételeinek
javítását szolgálják harmadrészt
az útfelújítások és -építések, a
parkolófelújítások és -építések.
A sárvári önkormányzat minden évben gondot fordít a város

közúthálózatának karbantartására, felújtására és fejlesztésére.
Évente 20-25 millió forint értékben valósulnak meg kátyúzási,
padkázási munkálatok, e mellett
járda- és útfelújításra évente

legalább 100 millió forintot
költ az önkormányzat. Ezeken
túl valósulnak meg a pályázati
forrásból készülő útépítések, így
legutóbb az Uzsoki és Vörösmarty utcák, hamarosan pedig
az Eperjes utca.
– Sárváron az elmúlt évtizedben 861 parkolót épített az
önkormányzat, döntően saját
forrásból. Megterveztettünk már
további 757 parkolót, de a vírushelyzet miatt idén egyet sem
tudtunk megépíteni. A városban
kritikus a parkolási helyzet a
szakrendelőintézet előtt, illetve
reggelente az iskolák környékén,
ezen problémák megoldása
előnyt élvez majd – mondta Kondora István polgármester.
-fr-

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE
+3 6-2 0/9 56 -69 99
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(A fotók készítésekor még nem volt kötelező szabadtéri rendezvényen a maszkhasználat)

PÉLDÁT MUTATTAK a magyarok ’56-ban a világnak

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
64. évfordulója alkalmából a
városi megemlékezés a járványhelyzetre való tekintettel elmaradt.
A város vezetői Sárvár több emlékhelyén is lerótták tiszteletüket.
Az Ady Endre utcai ’56-os
emléktáblánál és Abai Imre
mártírplébános emléktáblájánál
Kondora István polgármester,
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterek, valamint dr.
Szijártó Valéria címzetes főjegyző
és dr. Bankits László aljegyző helyezte el az emlékezés koszorúit.
A város vezetői a Soproni úti temetőben is lerótták tiszteletüket.
Először a megemlékezés résztvevői fejet hajtottak Török István,
1956-os mártír sírjánál, ahol
egykori vádlott-társa, Büki Lajos

forradalmár sírjára és a megtorlás
idején Sárvár környékén menekülő és agyonlőtt diákok, Sándor
Béla és Bognár Gábor sírjára is.
– 1956 olyan maradandó értéket teremtett, amely évtizedek
múltán is emlékeztet a magyar
nép összetartására és arra, hogy
a diktatúrának hosszú távon
nincsen esélye. Legfontosabb
üzenete a szabadság! – mondta
el az ünnep kapcsán Kondora
István polgármester.
Mivel elmaradt a városi megemlékezés, ezért Németh Ernő, a
Némerh Ernő
igazgató ünnepi
beszédében arról
szólt, hogy a magyar történelem
talán legkiemelkedőbb 20 napja
zajlott 1956-ban
Magyarországon

is jelen volt, valamint a Magyar
Nemzetőrség Török István nevét
viselő Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének képviseletében dr. Czapáry-Martincsevics
András. Egy-egy koszorú került
Mezőfi Géza rendőrtiszt, '56-os

Sárvári Gárdonyi Géza Általános
Iskola igazgatója – Sárvár polgármesterének felkérésére – a
Sárvári Televízióban mondta el
ünnepi beszédét.
Németh Ernő arról szólt, hogy
mindössze 20 nap, de a magyar

történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban
Magyarországon. Egy aprócska,
de elszánt nemzet felemelte
fejét, nemet mondott az elnyo-

Magyarországon 1956 után
még harminchárom évig kommunista diktatúra volt. A diktatúrák rideg mindennapjai általában
megnyírbálják az emberi méltóságot, bukásuk után is üresség,
megcsappant életerő és kisszerűség szokott maradni. Ettől menekültünk meg mi, magyarok, ettől
mentettek meg bennünket az
ötvenhatos szabadságharcosok.
Nem az emberi gyengeséget,
nem a meghasonlást, hanem a
bátorság, a hősiesség és a nagyság példáját kaptuk útravalónak.
Csak így volt lehetséges, hogy
mi, magyarok még a kommunista
elnyomás alatt is büszkék lehessünk a hazánkra.
Majd félszáz év szovjet megszállás és kommunista elnyomás
után visszaszereztük a szabadságunkat.
Minden évvel, mellyel távolodunk 1956-tól, egyre kevesebben
vannak azok, akik részesei vagy
tanúi voltak azoknak a napoknak.
A magyarok azt akarták, ami
minden emberi élet méltó
ságához hozzátartozik. Vissza

Tisztelgés Török István, ’56-os mártír sírjánál (Fotó: MM)

másra és a diktatúrára, szembeszállt a világ akkori legnagyobb
birodalmával.
„Szerte a világban nagy vissz
hangja volt a forradalomnak,
több ország elítélte a Szovjetuniót, a lengyelek ruhákat, élelmet
küldtek. Még Elvis Presley is
felszólalt a magyarok érdekében,
a Time magazin pedig az év
emberének a „magyar szabadságharcost” választotta.

akarták kapni a saját sorsukat.
Vissza akarták kapni a saját jövőjük feletti döntés szabadságát.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcot az akkori világ legnagyobb katonai hatalma verte
le. Csak a túlerő tudott győzni a
magyar hazafiság felett. Emlékezzünk hőseinkre, akik a legtöbbet
áldozták a magyar szabadságért!”
– zárta ünnepi gondolatait Németh Ernő igazgató.
-fr-
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Több év kell a TURISZTIKAI piac VISSZAÉPÜLÉSÉHEZ
A Park Inn Hotelben ülésezett a Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetségének nyugati régiója, melynek vezetője, a tisztújító
ülésen újraválasztott Tölli Bálint, a rendezvénynek otthont adó
szálloda igazgatója, aki 2020-ban Vas megye Turizmusáért
Díjban is részesült. Sárvár a gyógyvíz mellett látnivalói és
programjai révén továbbra is vonzó célpont.
A több mint ötven éve, az
ország hét régiójában működő
szövetség a magyar turizmus és
vendéglátás egyik meghatározó
szakmai szervezete, a hazai hotelkapacitás hatvan százalékát
képviselik. A régiós közgyűlést
Szabó Zoltán, Sárvár alpolgármestere köszöntötte. Kiemelte,
hogy ezek az összejövetelek is
segítik a járványhelyzetből való
kilábalást az összefogással és a
kreatív ötletek megosztásával. –
Erre jó példa Sárvár, ahol a város
önkormányzata, szállásadói és
vendéglátói még szorosabban
együttműködnek a covidos időszakban – tette hozzá.
Az összejövetelen szóba került
a szakmai szervezet országos
szállodapiaci felmérése, amely-

nek a COVID-19 járványhelyzet
hatásai álltak a középpontban.
Eszerint látványos különbségek
mutatkoznak a budapesti és
vidéki szállodások kilátásai
között, több évig eltarthat a
piac visszaépülése. Az ágazat
megmentéséhez létfontosságú
lenne az állami segítségnyújtás.
A felmérés rávilágított arra,
hogy a 2020-as bevételkiesés,
a tavalyihoz képest az elérhető
üzemi eredményszint tekintetében Budapesten a szállodák
többségénél várhatóan 70%
fölötti lesz, míg vidéken 2040%-os csökkenést várnak. A
vidéki hotelek hamarabb talpra
állhatnak, mint a fővárosiak. A
korábbi eredményszint Budapesten 2023–2024-re, míg vidéken

ONLINE ÉS TELEFONOS
FOGADÓÓRA

DR. MÁHR TIVADAR,
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE
2020. NOVEMBER 9-ÉN (HÉTFŐN) 14–15 ÓRÁIG
FOGADÓÓRÁT TART.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel
Dr. Máhr Tivadart
megkereshetik ezen időtartamban
telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben,
az alpolgarmester@sarvar.hu címen
és alpolgármesteri
Facebook-oldalán üzenetben!

Újraválasztották Tölli Bálintot, aki 2018 óta tölti be a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének nyugati régiójának vezetői tisztségét

2021–2022-re érhető el a turisztikai szakemberek szerint.
A tisztújító ülésen újraválasztották Tölli Bálintot, aki 2018 óta
tölti be a tisztséget. Sárvár a
nyári hónapok során a vendégszám szempontjából nagyon
jól teljesített adottságai és
lehetőségei révén. Ha azonban
továbbra is csak a belföldi vendégekre lehet számítani, nem lesz
egyszerű a turizmus szereplőinek

a helyzete. Márpedig a jelenlegi
járványügyi adatok nem adnak
okot bizakodásra, sőt egy nagyon
nehéz évzárást vetítenek előre.
– A kiemelt turisztikai térség a
jövőben hozhat fejlesztési támogatásokat Sárvár számára, amely
az újrakezdés szempontjából is
nagyon fontos lehet – mondta
Tölli Bálint, a szállodaszövetség
nyugati régió vezetője.
P-ÁS
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Országos KÖNYVTÁRI NAPOK a várban

A Nőszemközt plusz beszélgetős est tizedik vendége Molnár Zoltán,
a sárvári könyvtár nyugalmazott igazgatója volt, akivek Bődi Piroska
beszélgetett (Fotó: TRG)
Az Országos Könyvtári Napokhoz az idei évben is csatlakozott a városi könyvtár színes programjaival, a járványhelyzet
miatt csendesebben, visszafogottabban, azonban a lényeg
mégsem változott, egy hétig újra a könyvtár és az olvasás
állt a középpontban.
A sárvári könyvtár életében
fontos szerepet játszik október
első hete, amikor immár 15. éve
a könyvtárakat és az olvasást
ünneplik országszerte. A járványügyi szabályok betartása mellett

szervezték meg színes programjaikat. A rendezvénysorozat
Az elmúlt 15 év című kiállítás
megnyitójával vette kezdetét.
Az Országos Könyvtári Napokhoz
kapcsolódó rendezvényeikről ké-

szült fotókkal, cikkekkel, különböző tárgyakkal idézték fel az elmúlt
évek jeles előadóit, eseményeit.
A sárvári könyvtári napok alkalmából került sor a Detektívsarok című játék ünnepélyes
eredményhirdetésére. A több
hónapon át tartó játékot és a
mesterdetektív címet az I. helyezett sárvári Kőkacsák elnevezésű
csapat nyerte, melynek tagjai:
Páli Dávid, Pónácz Liza és Povázsai Lilla. A könyvtár 2010 óta
hirdeti meg a Detektívsarok című
játékot. A tanéven átívelő programsorozat játékos formában, a
könyvtár és a modern technika
lehetőségeit is felhasználva ösztönzi nyomozásra a csapatokat.
Útjára indult az új, immár tizedik
Detektívsarok játék is.
A szerdai estén a zenei klub
összejövetelével folytatódott a

programsorozat, Paukovics László az előadást a hegedűcsalád
bemutatásának szentelte. A hét
leginkább várt programjaira
csütörtökön került sor, mikor
átadásra került a Könyvtárpártolók díja. Ezt az elismerést az idei
évben hárman érdemelték ki: dr.
Tömböly Margit, Orbán István
kanonok és Salamon István. Ezt
követően a Nőszemközt plusz
beszélgetős est következett, ahol
az évad tizedik vendége Molnár
Zoltán, a sárvári könyvtár nyugalmazott igazgatója volt. Pénteken
és szombaton könyvtárbejárásra
invitálták az érdeklődőket.
Aki lemaradt a 2020. évi Könyvtári Napok rendezvényeiről, ne
csüggedjen, a könyvtár továbbra
is várja olvasóit a Nádasdy-vár
falai között.
TRG

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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Színek és gesztusok a FOLYOSÓ GALÉRIÁN
Színek és gesztusok címmel új kiállítás várja az érdeklődőket a Nádasdy-vár
Folyosó Galériáján. Kovács
Tibor alkotásain minden
alak él nemcsak színeiben,
de mozdulataiban is. A
kiállítás november végéig
tekinthető meg a vár nyitvatartási idejében.
Kovács Tibor Színek és gesztusok című tárlata 2020. október
9-étől várja az érdeklődőket a
Nádasdy-vár Folyosó Galériáján.
A kiállítást, felesége Kovácsné
Tóth Erika nyitotta meg, ami számára az első alkalom volt, hogy
férje munkáit a közönségnek bemutassa. Megnyitóját Kosztolányi
Dezső: Mostan színes tintákról

álmodom című versével kezdte,
utalva arra, hogy férje képein a
színek fontos szerepet töltenek
be. A kiállított alkotásokon az
alapszínek különböző színárnyalatait kihasználva mutatja be
azokat az érzelmeket, melyeket
át szeretne adni a nézők számára.
Kovács Tibor festményei nagy
részét portrék és sajátos tájképek alkotják, arculatát egyéni,
szubjektív érzelmek formálják.
A művészt a téma inspirálja,
amelyhez keresi a színeket és a
formákat, melyek kifejezése az
épp aktuális hangulatától függ. A
kiállított képek esetében megállapítható, hogy a színek erőteljes
használata feltűnő, melyeket
ponttechnikával jelenít meg a
vásznon. Kovács Tibor pontfes-

Kovács Tibor festményei nagy részét
portrék és sajátos
tájképek alkotják
(Fotó: TRG)

tészete nem színelméleti kérdés,
az ő munkáin színfoltok jelennek
meg, melyek felépítik az alkotást.
A színek mellett a gesztusok is
fontos szerepet kapnak a kiállított alkotásokon, annak ellenére,
hogy az alakok arctalanok, mégis

rengeteg mozdulatot és érzelmet
árasztanak magukból.
Kovács Tibor munkáit november végéig tekinthetik meg a
Nádasdy-vár Folyosó Galériáján a
vár nyitvatartási idejében.
TRG

ÖSSZEFOGTAK a helyi vállalkozások
A több tízezer embert vonzó Simon–Júdás-napi országos
vásárt a koronavírus-járvány miatt nem szervezte meg idén
az önkormányzat. Azonban a helyi üzlettulajdonosok ös�szefogtak, hogy hűen a hagyományokhoz, mégiscsak egy
kis vásári hangulatot teremtsenek a városban, akciókkal és
hosszabbított nyitvatartással a vásár napján.
Kiss István, a Brick Bisztró
tulajdonosa vásári étkekkel
várta a helyieket

A kínálatban mindenféle árucikk szerepelt a ruhaneműktől a vásárfiáig, az
étel- és italkínálat sem maradt el. A vásárnapi akció
ötletgazdája Timárné Nagy
Csilla, a Kolibri Cipőbolt
tulajdonosa volt. A vásár
gasztronómiai élményeit a
Hild parkban a Brick Bisztró
elé telepített kemence
idézte meg, csülökkel,
hurkával és forralt borral.
A nyalóka és a törökméz
sem hiányzott a vásári

Góczánné Bukovics Ildikó,
a Tinódi Panzió és Étterem
tulajdonosa szerint ezekben
a nehéz időkben még fontosabb, hogy a helyiek helyi
szolgáltatásokat vegyenek
igénybe

hangulathoz, erről az Édes Mosoly
Édességbolt gondoskodott.
A vásári akcióhoz a Tinódi Panzió és Étterem is csatlakozott. – A helyi áruk
vásárlásával nem csak
az akciós napon támogathatják a sárvári vállalkozásokat a helyiek, hanem egyéb alkalmakkor
is, mert ebben a nehéz
időszakban több üzlet
is bezárhat – emlékeztetett a helyi összefogás
fontosságára Góczánné
Bukovics Ildikó étteremtulajdonos.
Remélhetően jövőre
már ismét lesz Simon–Júdás-napi országos kirakodóvásár, de hagyományt

teremthet a sárvári vállalkozók
összefogása is, a főutcai akciók
napja.
p-ás

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 267 59 27

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház alatt)
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Szent László
Szent László
Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● November 7-én, szombaton
9 órakor a Szent László-templom
sekrestye feletti hittantermében
várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2021-ben a Szent
László- vagy a Szent Miklós-Sári
templomban akarnak házasságot
kötni. Ezen alkalommal várjuk felkészítésre azokat is, akik bármely ok
miatt nem voltak megkeresztelve,
vagy nem voltak elsőáldozók és
bérmálkozók.
● Minden pénteken 19 órakor
várjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe, a városi plébániára.
● November 11-én, szerdán
Szent Márton püspökre, Egyházmegyénk fővédőszentjére emlékezünk
a szentmiséken.
● A Szent László Plébánián
hétfőtől péntekig délelőtt 9-12 óra
és délután 16.30-17.30 óra között
előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat élőkért és holtakért.

SÁRVÁRI HÍRLAP
Családi bajok megoldásáért a
Segítő Szűzanyához, egészségért
a Betegek Gyógyítójához, hálából
házassági jubileumok idején s
végül halottainkért. Ne tegyenek
tisztítótűzben szenvedő halott
rokonaink szemrehányást egyikünknek sem a gyászének szavával:
„nincs hűség az emberekben, ha
koporsónk zárva van...” Meddő,
érzelgős nosztalgiázás sem élőnek, sem holtnak nem tesz jót. A
megemlékező szentmise viszont a
hűséges szeretet erényét erősíti az
élőben, a holtak számára pedig az
üdvösség elősegítése: „a mennyország kapuja”. „Szent és üdvös dolog
a halottakért imádkozni, hogy
megszabaduljanak bűneiktől”.
(2Makk 12,46) Ezért is buzdítunk,
hogy mondassanak szentmisét.
● A felnőtt katekézisekre várjuk
minden héten a kedves Testvéreket.
A Sári plébánia közösségi termében
szerdánként 18.15 órára, a Szent
László-templom sekrestye feletti
hittantermében csütörtökönként
18.30 órára.
● November 19-én, csütörtökön
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe
lesz.
● November 22-én, a vasárnapi
szentmiséken Szent Erzsébet se-

gítőszeretetét követve a Karitász
Szeretetszolgálat javára lesz országos gyűjtés.
● Minden csütörtökön, az esti
szentmise előtt mindkét templomban papokért, papi és szerzetesi hivatásokért továbbra is imádkozzuk
a rózsafüzért.
● A Szent Mónika Közösség a Sári
templomban kéthetente hétfőn az
esti szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt imádkozik a gyermekekért. A közösséghez bármikor
csatlakozhatnak az édesanyák.
● A plébániák részletes programjai, szentmisék szándékai, ünnepi eseményekről fotógaléria,
heti templomi hirdetések a www.
ladislas.hu és a www.sarvarsari.hu
internetes oldalakon olvashatók.
● A Mária Rádió értéket közvetítő
műsorait FM.95.2 az érdeklődők
szerető figyelmébe ajánlom.

Evangélikus
Egyházközség
● November 8-án, vasárnap a
9.30-kor kezdődő istentisztelettel
párhuzamosan gyerekfoglalkozást
tartunk a gyülekezeti teremben,

15 órakor pedig családi istentiszteletre hívjuk hittanosainkat és
családjukat.
● November 10-én, kedden
17 órától Nőegyletünk tartja havi
összejövetelét.
● November 17-én, kedden 18
órakor Házaspáros Körünkbe hívjuk
az érdeklődő párokat.
● November hónapban a 9.30as főistentisztelet mellett minden
vasárnap 15 órakor rövidített istentiszteletet tartunk templomunkban.
● Egyházközségünk főbb híreiről
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Minden páros héten szerdán
este hat órakor Bibliaórát tartunk,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
● Gyülekezetünk a Sárvári Református Egyházközség Facebookoldalon is elérhető. Telefonos elérhetőség: 95/830067, 30/6786645.
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐKET kapott a Gárdonyi
60 darab új szelektív hulladékgyűjtő edényt és lebomló bio
szemeteszsákokat adományozott a Sárvári Környezetvédő és
Természetbarát Egyesület a Gárdonyi Géza Általános Iskola
számára. Az egyesület a Flex Foundation támogatásával, 220
ezer forint értékben vásárolt szelektív gyűjtőedényeket.
Az ünnepélyes átadásra a járványügyi szabályok miatt nem az
iskolaépületben, hanem a Posta
téren került sor. Az egyesület
képviseletében Vígh Viktor környezetvédelmi szakreferens és
Bokorné Csonka Judit elnök, a Flex
képviseletében Kulman Tamás, a
cég társadalmi felelősségvállalás
programokért felelős munkatársa
nyújtotta át az adományt Németh
Ernő iskolaigazgató, valamint a
megjelent diákság számára.
Vígh Viktor kiemelte, az egyesületnek fontos küldetése a környezettudatosságra való nevelés.

Ennek szellemében két éve a Tinódi gimnáziumnak adományoztak szelektív kukákat, a mostani
akcióval pedig a fiatalabb korosztályokat sikerül megszólítaniuk.
Németh Ernő igazgató emlékeztetett, a Gárdonyi iskola a
környezetbarát törekvéseinek
köszönhetően 2018-ban kiérdemelte az „Örökös Ökoiskola”
címet. Szeretnék, ha a növendékeik számára természetessé
válna az egészség- és környezettudatos életmód, ennek pedig
fontos része a szelektív hulladékgyűjtés is.

Németh Ernő igazgató és Vígh Viktor környezetvédelmi szakreferens
szólt a gyerekekhez az átadón (Fotó: CSZ)

– Az épületben eddig három
helyen volt kirakva szelektív hulladékgyűjtő edény. Az épület
nagy, 3000 négyzetméteres, és

most szinte minden pontján
tudunk kihelyezni szelektív tárolókat – fogalmazott az igazgató,
megköszönve a támogatást. sii

Befőtteket adományoztak a SÁRVÁRI NAGYCSALÁDOSOK
fel, és készült egy fotó is. Jó hangulatban, sok jó ötlet született.

Öröm volt együtt lenni – mondta
Sándor Katalin.

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés Sárváron!

Az új egyesületi pólóban a taggyűlés résztvevői
A Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete is részt vett a Dinnyésen
megrendezett A szeretet ízei program átadóünnepségén.
Saját készítésű befőtteket és savanyúságot ajánlottak fel,
amelyek rászoruló családokhoz kerültek. Néhány nappal
később taggyűlést tartottak.
A programot első alkalommal
szervezte meg a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, hagyományteremtő szándékkal. A NOE
felhívására az ország minden
szeglete összefogott. Dinnyésen
mintegy 1200 üvegnyi szeretetet
tudtak átadni kispesti, soroksári és
józsefvárosi nagycsaládoknak. 50
tagszervezet tett felajánlást, köztük a sárvári. A szervezők emléklappal köszönték meg nekik a segítséget. – Igazán nagy öröm volt
számunkra, hogy ott lehettünk.
S újra érezhettük: hogy adni jó!
– fogalmazott élménybeszámolójában a Sárvári Nagycsaládosok
Egyesülete elnöke, Sándor Katalin.

Néhány nappal később tag
gyűlést tartott a Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete. Sándor
Katalin, az egyesület vezetője évértékelést tartott, majd beszélt az
idei programokról. Sajnos, az idén
kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk, amely elég rosszul érinti
az egyesületet. – A vírushelyzet
miatt bizonytalan minden, de
ezzel együtt kell tudni élnünk és
tervekre ebben a helyzetben is
szükség van – hangsúlyozta az
egyesület elnöke.
Az egyesület életében először
készült egyesületi póló, amelyeket a taggyűlésen osztottak
ki. – Mindenki örömmel vette

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
A higiéniai szabályok betartására figyelünk!
Nálunk az ügyfél az első!
» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 12.800

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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(A fotó készítésekor még nem volt kötelező szabadtéri rendezvényen a maszkhasználat) (Fotó: MM)

EREDMÉNYEK ÉS TERVEK A Sárvári Fotóklubban

A Sárvári Fotóklub tisztújítással és piknikkel indította az őszt. Ha a járványügyi szabályok
engedik, akkor pedig a Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítóterében november 22-én megnyitják a fotóklub tagjainak – talán már megszokott – témafüggetlen kiállítását.

DR. GOMBAY CSONGOR

INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász
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 TERMÉKEINK túlsúlyosoknak, túlsúlyos diabéteszeseknek,
hiányos tápláltságúaknak, sportolóknak!
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/

Lejárt az elnökség ötéves vezetőségi mandátuma. A korábbi
elnök, Benkő Sándor nem indult
újra, a tagság Pajor Andrást választotta meg a klub vezetőjévé.
A vezetőség tagjai lettek Dr.
Kereszty Gábor, Auer Gábor és
Wieder Sándor. A Sárvári Fotóklub Benkő Sándort tiszteletbeli
elnökévé választotta.
A fotós társaság célja a fényképezés népszerűsítése, a város
társadalmi eseményeinek dokumentálása, a természeti és
épített környezet megörökítése,
a fotográfiai ismeretek oktatása,

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Traﬁk – Lottózó

Laktanya u. 2.
Hétfőtől szombatig 6.00–20.00
Vasárnap: 7.00–12.00

Tinódi u. 34.
Hétfőtől vasárnapig: 7:00–17.00
Szombaton: 7.00–14.00
Vasárnap zárva

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó

Alkotmány u. 4.
Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!

a klubtagok alkotói tevékenységének segítése.
A város fotóséletét mára
szervező alkotóközösség
igényét a Sárvári Média
Kft. által elindított évente
ismétlődő fotópályázat
mutatta meg. Itt több sárvári fotós is rendszeresen
jelentkezett műveivel.
A digitális képalkotás is
előhozta a fényképezési
ismeretek oktatásának-elsajátításának szükségszerűségét. A klub alapításának
hírére több mint húsz sárvári és környékbeli fotográfus jelentkezett. A fotóklub
2015-től egyesületként
folytatta tevékenységét
már közel negyven taggal.
Az egyesület az elmúlt öt
esztendőben több vasi városban tartott közös kiállításokat,
és szervezett fotótanfolyamot.
Az elmúlt év is mozgalmas
volt a fotóklub számára, hisz az
I. világháború centenáriuma
kapcsán a klub tagjai többéves
munkával végigfotózták a megye világháborús emlékhelyeit.
A fotóanyag felhasználásával
impozáns kiadvány készült „Kőbe
vésett emlékezet” címmel, amely
tavaly jelent meg.
A Sárvári Fotóklub 2019-ben,
a Magyar Fotográfia napja alkalmából megrendezte az I. Sárvári
Fotószüretet. A ZeneHázában
tartott kétnapos rendezvényen
szakmai bemutatók és előadások
mellett került sor a város által
kiírt első országos fotópályázat
eredményhirdetésére és kiállításmegnyitójára is, amelynek a
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
volt a védnöke.
– Az idei esztendő terveit a koronavírus-járvány némiképp átírta,
mert időre még a civil társasággá
alakulást sem tudtuk megszervezni. A nagyobb rendezvényeink is
elmaradtak eddig, ha a szabályok
engedik, akkor a Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítóterében november 22-én megnyitjuk a fotóklub
tagjainak, talán már megszokott,
témafüggetlen kiállítását – számolt be Pajor András, a Sárvári
Fotóklub vezetője.

SÁRVÁRI HÍRLAP
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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.

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:

munkaerőt keres!

Pozíció: Gépkocsivezető,
Elvárások:

HŰTŐRAKTÁROS
– targonca jogosítvánnyal
Hűtőraktáros

– Nehézgépkezelői vizsga
– CE kategóriás
jogosítvány
– GKI kártya

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

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ

élőállat függesztő munkakör, kiemelt
bérezéssel!
– kiemelt
bérezéssel!
(hétfőtől
péntekig
egy
munkarend,
munkakezdés:
hétfőtől
péntekig
egyműszakos
műszakos munkarend,
munkakezdés:
3:403:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS

Darukezelő

Amit nyújtani
tudunk:
– Kiemelt bérezés
– Hosszú távú
munkalehetőség
– Mobiltelefon

Jelentkezni a voros.tuzep@vorosestarsa.hu e-mail címen
vagy +36 30 937 6131 telefonszámon lehet!

Készletkisöprés!

hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től

és egyszerűsített,
alkalmi foglalkoztatásban
is!
kézialkalmazottként
csomagoló
és termelési
munkatárs

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

ÜZEMI TAKARÍTÓ

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.
Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén
Tel.: 06 70/933-7925

Minden készleten lévő Ravak termékből
30% kedvezményt biztosítunk!
Zuhanykabinok, zuhanytálcák, csaptelepek,
szaniteráru, stb. A készletek végesek!
A termékeket megtekintheti telephelyünkön.

E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

2020. november 6.

Sárvár, Szombathelyi utca 1-3.

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

URALD A TEREPET
FORD RANGER
ÉVI 1,9%-OS FIX KAMATTAL,

NHP FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN!
KÉSZLETRŐL AZONNAL ELVIHETŐ!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A kép illusztráció. További részletek márkakereskedésünkben.
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19. Cs

6. P
28. Sze2020. november20.

29. Cs

21. Szo

30. P

22. V

31. Szo

23. H

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

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által
rendszeresített
Éves szelektív naptár 2020
Sárvárzsákból, vagy edényből, azon utcákból
24. K
ahol a kommunális hulladék
szállítása KEDDI,
Az eredetileg a Városháza
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
NOVEMBER
25.
Sze
NOVEMBER
OKTÓBER
nagytermébe
tervezett
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
közgyűlését
a
koronavírus22. Cs
14.
Szo
1. V
26. Cs
Növényi eredetű hulladék
a közszolgáltató
által
veszély
miatt a NádasdyHÉTFŐI
23. P
15.
V
2. H
27.
P napon történik.
rendszeresített zsákból, vár
vagyudvarán
edényből,
azon utcákból
tartotta
meg
24. Szo
3. K16. H
28.
Szo
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék
a Sárvári
Kinizsi
Horgász
ahol a kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
Egyesület.
25. V
17. K
azonV utcákban, ahol a kommunális
hulladék gyűjtése
történik.
4. Sze
29.
KEDDI
26. H
18. Sze
Üveg gyűjtés azon utcákban,
ahol a kommunális
5. Cs
30.
H napon történik.
Az egyesület tagsága gyaraphulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
27. K
6. P19. Cs
31.
K
szik, és elérte
a maximálishoz
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék

28. Sze

20. P
7. Szo

29. Cs

8. V21. Szo

30. P

9. H22. V

31. Szo

10. K23. H
11. Sze
24. K

JÓ GAZDÁK a horgászok

meggy, nyír, kőris, éger és hársfát
ültetett el a Téglagyári tó mellett.
A sárvári horgászok sem használhatják néhány hétig a munkaterületté vált Csónakázó-tavat. A
jobb körülményeket hozó újra
nyitásig sem tétlenkedik a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület.
A horgászok a közgyűlésükön
úgy döntöttek, hogy újabb öt
közeli
háromszáz
főt.
Jól
gazdálévre megpályázzák a tavak halÜveg
gyűjtés
azon utcákban, ahol a kommunális
azon utcákban, ahol a kommunális
hulladék
gyűjtése
kodtak az elmúlt időszakban, száz gazdálkodási-kezelői jogát az
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI naponhulladék
történik. gyűjtése KEDDI,
mázsa halat telepíthettek a város önkormányzattól, hiszen másfél
napon történik.
tórendszerébe. A ponty nagyon évtizede már ők a tavak gazdái.
Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által
népszerű
a telepítés és aKemény
fogás Vállalták a vízkészlet-járulék foÉpítésiazon
törmelék
1m 3/háztartás/év;
rendszeresített zsákból, vagy edényből,
utcákból maximum
szempontjából, emellett rablóha- lyamatos megfizetését, az évenIstván
utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra
ahol a kommunális hulladék szállítása
KEDDI,
lak is kerültek a tavakba.
kénti kétszeri vízminőség vizs-

CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI naponközött
történik.
NOVEMBER 12. Cs
25. Sze
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
13. PNOVEMBER
ER
1. V
26. Cs
Növényi
hulladék ahol
a közszolgáltató
által hulladék gyűjtése
azoneredetű
utcákban,
a kommunális
14. Szo
2. H
27. P
rendszeresített
zsákból, vagy
edényből, azon utcákból
HÉTFŐI napon
történik.
15. V
3. K
28. Szo
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI napon
16. H
A házhoz menő lomtalanítás
Szennyeződésmentes,Ügyfélszolgálat
vegyes csomagolási
Sárvár hulladék
Tájékoztatjuk
történik.követően az
4. Sze
29. V
17. K előzetes egyeztetést
hogy
a személyes
ügyintézés során a szájmaszk
azon utcákban, aholügyfeleinket,
a kommunális
hulladék
gyűjtése
időpontokra
ÜvegKEDDI
gyűjtésnapon
azon utcákban,
ahol
a kommunális
5. Cs
30. H idei évre az alábbi
viselése
kötelező.
Nyitva tartás:
történik.
18. Sze
kérhető: november
24.,
25.
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon kedd:
történik.10:00-17:00, csütörtök 08:00-14:00
címünk: Sárvár,
6. P
31.
K
19. Cs

7. Szo

8. V

9. H

10. K

11. Sze

12. Cs
BER
13. P

20. P
21. Szo
22. V
23. H
24. K
25. Sze
26. Cs
27. P
28. Szo

A házhoz menő lomtalanítás
29. V
előzetes egyeztetést
követően az
H időpontokra
idei évre30.
az alábbi
kérhető:
24., 25.
31.november
K

Szennyeződésmentes,Szatmár
vegyesutca
csomagolási hulladéktelefonszám: 95/200-240
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol
a kommunális 45.
azon utcákban, aholTelefonos
a kommunális
hulladékhétfő,
gyűjtése
ügyfélfogadás:
szerda, csütörtök 08:00-14:00;
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
napon történik. Tóth Lajos és Dr. Máhr Tivadar (balra és középen) a közgyűlésen
kedd 10:00-17:00
napon történik.
(A fotó készítésekor még szabadtéri rendezvényen nem volt kötelező
Növényi eredetű hulladék
a közszolgáltató által
3
a maszkhasználat)
Építési törmelék maximum 1m /háztartás/év; Kemény
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból
István
utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI,– Ez is segítheti a horgásztu- gálat megrendelését, és a tavak
között
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.rizmus fejlődését – mondta el környezetének karbantartását:
Tóth Lajos, az egyesület elnöke. A

a közszolgáltatómegyei
által horgászszövetséggel jó a
ANövényi
házhozeredetű
menőhulladék
lomtalanítás
rendszeresített
zsákból, vagy edényből, azon
utcákból
munkakapcsolata
a sárvári horelőzetes egyeztetést
gászoknak,
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI
napon de tizenöt éve onnan
követően
Ügyfélszolgálat
Sárvár az idei évre
Tájékoztatjuk
kilépve, önállóan működnek. A
történik.
ügyfeleinket,
hogy
a
személyes
ügyintézés
során
a
szájmaszk
város tórendszere a négyhektáros
az gyűjtés
alábbiazon
időpontokra
Üveg
utcákban, ahol a kommunális
viselése kötelező.
Nyitva tartás: Téglagyári-tóból, valamint a közel
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI napon
történik. kilenchektáros Csónakázó-tóból
kérhető:
november
25.Sárvár,
kedd:
10:00-17:00, csütörtök
08:00-14:00 24.,
címünk:

tevődik össze.
Szatmár
utcagyűjtés
45.
telefonszám: 95/200-240
Üveg
azon utcákban,
ahol a kommunális
Az egyesület már tizenöt éve
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,KEDDI,
szerda, csütörtök
08:00-14:00; vagy PÉNTEKI
hulladék
gyűjtése
CSÜTÖRTÖKI
ISMÉT SZÜNETEL
a
személyes
gondozza a tavak környékét,
keddnapon
10:00-17:00történik.
halasít és ellátja a tórendszerrel
ügyfélfogadás az STKH irodáiban
3
kapcsolatos
Építési törmelék maximum 1m /háztartás/év;
Keményegyéb feladatokat is.
Bizonytalan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás a hulladékA járvány kitörése előtt elvégzett
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra
gazdálkodást ellátó cég ügyfélszolgálati irodáiban, így Sárváron a
munkának köszönhetően a sárvári
Szatmár utca 45. szám alatt között
is. Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit
tórendszer jelenleg is jó állapotKft. közleményben tájékoztatja ügyfeleit, hogy a koronavírus terjeban található. A horgászegyesület
désének megelőzése céljából 2020. november 1-től a személyes
is csatlakozott a városban a faülügyfélfogadás valamennyi ügyfélszolgálati irodájukban bizonytalan
tetéseket szervező civil közösség
ideig szünetel. Bejelentéseket e-mailben, postai úton és telefonon
akciójához és elsőként huszonöt
A házhoz menő
lomtalanítás
is fogadnak.
Ügyfélszolgálat Sárvár
Tájékoztatjuk
zetes egyeztetést
követően az9401 Sopron,
Elérhetőségük:
Pf. 101.,hogy
e-mail
cím: ugyfelszolügyfeleinket,
a személyes
ügyintézés során a szájmaszk
ei évre az alábbi
időpontokratelefonszám:
galat@stkh.hu,
95/200-240.
viselése
kötelező. A sárvári telefonos
Nyitva tartás:
kérhető: november
24., 25. hétfőn, szerdán
ügyfélszolgálat
és
csütörtökön
8:00-14:00;
kedden
kedd: 10:00-17:00, csütörtök
08:00-14:00
címünk: Sárvár,
10:00-17:00 között hívható.Szatmár utca 45.
telefonszám: 95/200-240
Hirdetésfeladás:
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00;
kedd 10:00-17:00

fűnyírást, zsilipek karbantartását,
hulladékgyűjtő edények karbantartását és a szemét rendszeres
gyűjtését.
A közgyűlésen részt vett Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester, aki
a Csónakázó-tó területén zajló
munkálatokról adott tájékoztatást. Hozzátéve, fontos a város
számára az együttműködés a
horgászegyesülettel, mert nagyon
jó gazdának bizonyulnak az általuk
gondozott területek fölött.
– Olyan környezetet teremtenek, ahol a város közössége és az
ide érkező vendég is megtalálhatja a saját kedvtelését, szabadidős
tevékenységét – hangsúlyozta az
alpolgármester.
p-ás

06 30 45 75 035
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. november 6-21. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: November 7., 14. és 21.
(szombat) 19.00. Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik: November 6. (péntek) 19:00 A szomszéd vár/
turisztikai magazin. Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40,
hétfő–csütörtök 19.40

Edzés és TOBORZÁS
A nyugat-dunántúli régió
legtehetségesebb fiatal
íjászainak tart edzéseket és
helyben is új tagok toborzásába kezdett a Sárvári
Íjász és Hagyományőrző
Egyesület.
A Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye legjobb korosztályos
íjásztehetségei vesznek részt. Az
edzéseket a Magyar Íjász Szövetség utánpótlásedzője Ludmány
Péter tartja. A tehetséggondozó,
továbbképző napok célja a feltö-

zajlanak – számolt be Tomsics
Balázs, a sárvári íjászegyesület
edző-versenyzője. Az egyesület
számára is nehéz időszakot jelent
a koronavírus-járvány okozta helyzet. Az íjászok megrendezhették
saját versenyeiket, de a felkészülés
viszont hiába volt a világbajnokságra, mert az végül elmaradt.
Tomsics Balázs elmondta, toborzóakciót hirdetnek: nemcsak
a versenyezni vágyó fiatalokat,
hanem felnőtteket is várnak tagjaik sorába a sárvári íjászok. Szerdánként felnőtt, péntekenként

Fiatal nyugat-dunántúli íjászok edzése Sárváron

T Á R S A SH

ÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft.

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

rekvő, fiatal generáció megtartása
a sportnak. – Ezek a különleges
edzésalkalmak még a legjobbak
számára is tudnak újjal szolgálni
– mondta Horváth Huba, kadet
országos íjászbajnok.
– Sárvár mellett a forgószínpadszerű edzések Sopronban

pedig gyerekedzéseket tartanak
a Batthyány u. 29. szám alatti
edzőtermükben. Az egyesület közösségi oldalán található elérhetőségeken jelentkezhetnek azok,
aki érdeklődnek a tradicionális
magyar sportág, az íjászat iránt.
p-ás

TÁJÉKOZÓDÁSI futás
november 12-én és 19-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Az ország tájfutóiból mintegy ezren neveztek a Zalaegerszegen megrendezett Rövidtávú Országos Bajnokságra, ahol
sárvári siker is született.
A vírus okozta problémák miatt sokan nem tudtak megjelenni,
de így is közel 900 fő indult a város kiemelkedő sportprogramján.
14 fővel a Sárvári Kinizsi versenyzői is részt vettek a megmérettetésen. A délelőtti selejtezőben mindenki sikeresen szerepelt, és
eredményétől függően bekerült a 24-24 fős délutáni A, B, C, vagy
D döntők valamelyikébe. A saját kategóriájának A-döntőjében
versenyezhetett Cseszka László, Takács János, Koncz Dezső és
Gömbös Gyula. Közülük a legeredményesebben Gömbös Gyula
szerepelt, aki az Országos Bajnokság F70-es kategóriájában a
3. helyezést szerezte meg. A B-döntőben hatan vehettek részt,
közülük ketten 4. helyezést értek el, a C- és a D-döntőben kettenketten szerepeltek eredményesen.

SÁRVÁRI HÍRLAP

Vezeti a tabellát a Sárvár FC!
Öt mérkőzés, négy győzelem, egy döntetlen. Kiválóan menetel a Sárvár FC a
Vas megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban,
és hétvégi meccse után a
tabella élére ugrott.
Október 11-én a Rum csapata
ellen idegenben játszott a Sárvár FC, ahol 0–4-es győzelmet
aratott. A gólokat Horváth Tibor,
Marsai Máté és Csákvári Zsolt
szerezte. Utóbbi kétszer is betalált a rumiak hálójába.
A centerpálya felázott talaja
miatt a sporttelep műfüves
pályáján került sor a Vas megyei
I. osztályú labdarúgó-bajnokság
10. fordulójában a Sárvár FC
Lorry GM Kft. Szarvaskend elleni
mérkőzésére. Szalai Kevin, Marsai
Máté és Horváth Kevin egy-egy
góljával, illetve Csákvári Zsolt és
Czöndör Gergő Zoltán két-két

találatával a magabiztosan játszó
Sárvár FC végül 7–0-ra győzte le
a Szarvaskend csapatát. Kovács
Balázs vezetőedző úgy értékelte
a találkozót, hogy egyre jobban
látszanak a nyáron kezdődött új
csapatépítés első eredményei, a
jó támadó- és csapatjáték.
Október 21-én a Szentgotthárd csapatát fogadta hazai
pályán a Sárvár FC, ahol 3–0-s
győzelmet aratott.
A Vas megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság október 28-i
fordulójában a sárváriak a Kőszegi Lóránt FC ellen játszottak idegenben. A villanyfényes
mérkőzésen a sárvári csapat
5–0-s győzelmet aratott a bajnokságban remekül szereplő
vendéglátókkal szemben.
Október 31-én a Répcelaki SE
ellen 3–3-as döntetlent játszott
a Sárvár, amely a tabella élére
ugrott.

JÓL MENETELNEK kézilabdázóink
Két győzelem, két vereség
a sárvári kézilabdázók
októberi mérkőzéseinek
mérlege. A Sárvárfürdő
Kinizsi, ha nem szól közbe
a járványhelyzet, akkor
november 7-én 18 órától a
Celldömölki VSE-t fogadja
az arénában.
Izgalmas megyei rangadón
győzte le 27–25-re a Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es kézilabdacsapat a Bük csapatát a Sárvár Arénában október 4-én. A
rangadó első találatát ugyan a
Sárvár szerezte, ám egygólosnál
nagyobb előnyre sokáig nem
tudott szert tenni. A második
játékrészben tovább folytatódott a helyenként szikrázóan
kemény küzdelem. A lelkes
közönség támogatását élvező Sárvár a végjátékban még
magasabb sebességfokozatra
kapcsolt, és Jurik Petra kapus
bravúrjainak is köszönhetően,
megszerezte a győzelmet.
Az NB II-es női kézilabdabajnokság október 11-i fordulójában Komáromba utazott
a Sárvárfürdő Kinizsi női ké-

zilabdacsapata. A rangadón
olyan csapattal mérkőzött meg
a Sárvár, amely a bajnokság
első helyére tör. A nehéz mec�csen végül 36-25-ös vereséget
szenvedett a sárvári csapat a
vendéglátójától.
Hazai pályán, a Sárvár Arénában október 17-én rendezett mérkőzésen a Sárvárfürdő
Kinizsi női kézilabdacsapata
22–31-re kikapott a Pénzügyőr
U22-es együttesétől. Az első félidőben még vezetett a Sárvár, a
második játékrészben azonban
már nem bírták tartani a lépést
a fővárosiakkal.
Az NB II-es női kézilabda-bajnokság nyugati csoportjának
6. fordulójában Ajkára utazott
a Sárvárfürdő Kinizsi női kézilabdacsapata. A rangadón az
ötödik Sárvár a tabella második
helyén álló KK Ajka ellen játszott, és 24–28-as győzelmet
aratott. A sárváriaknak az eddig
veretlen Ajkát sikerült idegenben megverniük, amely Csonka
László szakosztályvezető szerint
fontos siker a csapat számára. A
győzelemmel a tabella 4. helyére ugrott a Sárvár.
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TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553
www.piros-pont.hu
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Őszi akciónk keretében a német Kömmerling profilú műanyag nyílászáróink árából
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!
Az akció 2020. november 30-ig leadott rendelés esetén érvényes.

FE L M É R É S | T E R V E Z É S | K I V I T E L E Z É S
 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio
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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

20
éve

www.ekszerszalon.com •

ZOÉ Ékszer

2000-2020

20.

ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!
Ünnepeljük
együtt a

születésnapunkat!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

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

di

Hotel Restaurant

ÚJ CHEF – ÚJ ÉTLAP – ÚJ ÍZEK
KISZÁLLÍTÁSI AKCIÓ!!!
Rendelj új étlapunkról, új pizzáinkból vagy akár
finom napi menüinkből! Gyűjtsd a blokkokat!
10 db napi menü után a 11. ajándék!
10 db pizza után a 11. ajándék!
10.000 Ft a’la carte rendelés után a következő
rendelés összegéből 20%-ot vonunk le.
Ha délelőtt 10 óráig rendel – menüjét
az első körben visszük! Érdemes előre tervezni!
Érvényes: 2020. november 6–30-ig!
November 11–15-ig
Márton-napi Libaságok,
rendeljen előre
sült libacombot
párolt káposztával
További részletek: www.tinodifogado.hu

Részletek az üzletben!

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

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Borbarátok figyelem!

2020. november 6-án, pénteken
18:30 órától kerül megrendezésre
a 54. borgasztronómiai
gálasorozatunk Márkus Béla
felvezetésével!
Márton-napi újbor kóstoló és
az elengedhetetlen liba párosa lesz
a főszereplő!

MÁRTON-NAPI
LIBANAPOK!

November 7-től, szombattól
válogasson Márton-napi
kisétlapunk kínálatából!
Rendeljen tőlünk egyénre szabott
hideg- vagy melegtálaink
kínálatából!
Asztalfoglalás: 95/320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress: 12.00-21.00, tel.: 95/320-475
Ne feledje, szépkártyával vagy
bankkártyával is fizethet kiszállításkor.
Figyelem, pizzáinkra mindenkori 10% kedvezmény!!
Gyűjtse a 10x fizet, 1x ingyen kuponokat a dobozról.

37. éve az Önök szolgálatában

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

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

PLATÁN AZ ÍZES ÉTTEREM ajánlata:
„Forró combok és nagy mellek” várják
november 6-11-ig
a Márton-napi libahéten,
hozzá az elengedhetetlen
idei újborokkal!
November 13-tól indul
a „HALPÉNTEK”,
amikor is péntekenként
szeretnénk népszerűsíteni
a halfogyasztást! Első szereplőnk
a 2020-as Év Hala, a Süllő!
És ugyancsak november 13-16-ig várja
a „Pasta&Vino”,
olasz tészta és borest!
Ne legyen rest,foglaljon
Platán Est...-re!
Mert tudják:

PLATÁN, SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ!
Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

