
A futóversenyen számos sárvári sportszervezet képviseltette magát, így 
például a Sárvári Shotokan Karate Egyesület tagjai is – Rajt előtti pillanatok 
Kondora István polgármesterrel és Ágh Péter országgyűlési képviselővel

Sárvár is részt vett a Futókörök Napja elnevezésű országos 
kilométergyűjtő versenyen. A futókat a Csónakázó-tónál Ha-
raszti Zsolt, a program helyi szervezője köszöntötte, a versenyt 
Kondora István polgármester és Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő nyitották meg, akik egyúttal átadták a Csónakázó-tónál 
lezajlott fejlesztések második ütemét is.

Szeptember 5-én országszerte 
tíz különböző helyszínen zajlott a 
Futókörök Napja. A versenyt a Sza-
badidősport-eseményszervezők 
Országos Szövetsége rendezte.  
A megmérettetésnek Sárváron 
a megújult Csónakázó-tó adott 
otthont.

– A mai napon az összes beruhá-
zásunkat, ami ezen a térségen volt, 
a futók és a sárvári sportolók kezé-
be adtuk – fogalmazott Kondora 
István a megnyitón, őszre ugyanis 

elkészült a Csónakázó-tó felújítá-
sának második üteme is, amelyre 
a sárvári önkormányzat a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel 
konzorciumban közel 300 millió 
forintos kormányzati támogatást 
nyert. A projekt keretében többek 
között megvalósult a KRESZ-park 
teljes felújítása, elkészült a város-
név fotópont, felújításra kerültek a 
Csónakázó-tó melletti sportpályák.

– A városunk fej lődése az 
elmúlt másfél-két évben a pan-

démia ellenére is óriási erővel 
haladt előre, nagyon sok olyan 
beruházásunk volt, ami a je-
lennek és a jövőnek is szól. Ez  
a futókör és a csónakázó-tavi be-
ruházás is a jövőnek, a sárváriak-
nak szól elsősorban – tette hozzá  
a polgármester.

– Sárvár zöld szíve a Csónaká-
zó-tó, amely óriási lehetőségeket 
rejt. Az ide érkezők, de legfőképp 
a sárváriak érdekében fontos 
kötelessége volt a városnak, 
hogy minél komfortosabb körül-
ményeket tudjon itt biztosítani. 
A sárvári Csónakázó-tó környe-
zetének az újjászületését tudjuk 
ma ünnepelni – hangsúlyozta 
Ágh Péter.

Folytatás a 6. oldalon

RENDKÍVÜLI ÜLÉS
a Városházán
Rendkívüli ülést tartott au-
gusztus 31-én a sárvári kép-
viselő-testület a Városházán. 
Több rendeletet is módosítot-
tak, határoztak a Vas Megyei 
Önkormányzattal kötendő 
konzorciumi megállapodásról 
és ajándékként felajánlott 
Gottesmann Alfréd festmé-
nyek elfogadásáról.

Egyperces néma felállással em-
lékezet a sárvári képviselő-testület 
Dr. Szabó Gyula önkormányzati 
képviselőre, a Humán Erőforrás 
Bizottság 2021. augusztus 20-án 
elhunyt elnökére. Kondora István 
polgármester elmondta, hogy  
Dr. Szabó Gyula 1998-ban lett 
egyéni önkormányzati képviselő, 
és mindig elfogultság nélkül 
képviselte a sárváriak ügyes-ba-
jos ügyeit, közmegbecsülésnek 
örvendett orvosként és képvi-
selőként egyaránt, és ezt kellő 
szerénységgel vette tudomásul. 

A testület módosította a közte-
rületi térfigyelőrendszerről szóló 
rendeletet, mivel a Csónaká-
zó-tónál az ott megvalósuló fej-
lesztések során újabb hat darab 
kamerát helyeztek el. A városkép 
védelméről szóló rendelet mó-
dosításával továbbra is a polgár-
mester hatáskörében marad a te-
lepülésképi vélemény kiadásának, 
a településképi bejelentési eljárás 
lefolytatásának a joga.

Folytatás a 3. oldalon

Tisztújítást tartottak a polgárőrök
Tisztújító közgyűlést tartott Sárvár Város Polgárőr Egyesülete, mi-
vel Kovács Ferenc elnök lemondott tisztségéről. Az új elnök Var-
ga Miklós lett, akit egyhangúlag szavazott meg a tagság. Utolsó 
alkalommal tartott közgyűlést Kovács Ferenc a sárvári polgárőr 
egyesület elnökeként, 8 éves szolgálata után ugyanis lemondott 
tisztségéről. A város nevében Kondora István polgármester meg-
köszönte Kovács Ferencnek a Sárvár érdekében, sok éven át vég-
zett áldozatos tevékenységét.

Folytatás a 4. oldalon

Emblémás gyűjtőzsákba tehető a többlethulladék 
Sárváron a kommunális hulladékot szállító szolgáltató arra kéri 
a helyieket, hogy semmiképp ne pakolják túl a kukaedényt, 
annak fedele mindig legyen lecsukható. A többlet kommunális 
hulladék elhelyezésére STKH emblémával ellátott, 110 literes 
zsákok vásárolhatók. A logóval jelölt zsákokat külön bejelentés 
nélkül, az ürítési napokon az ingatlanok elől elszállítják. Egy 
alkalommal több, logóval ellátott zsák is kihelyezhető. Az STKH 
logóval ellátott zsákokat árusító boltok listáját a szolgáltató 
weboldalán tette közzé.
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SÁRVÁRI    HÍRLAP
Újabb honfitársunk tette le az állampolgársági esküt a sárvári városházán 
Kondora István polgármester és Kovácsné Németh Júlia, az önkormányzati 
hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa előtt.  A kárpátaljai 
Munkácsról érkezett határon túli magyar honfitársunk már egy éve Sárvá-
ron él, és most lehetővé vált számára a magyar állampolgárság felvétele.

Drága Barátunk, Munkatársunk! 
Kedves Tanár Úr! Tisztelt Osztály-
főnök, Igazgatóhelyettes Úr!

„Mert látod nem vigyáztál, 
álmodban elaludtál, halálodban 
maradtál, minket magunkra 
hagytál!”  (Kiss Tamás)

Minden nyárnak vége van 
egyszer, de ez a nyárutó mérhe-
tetlenül fájdalmas lett számunk-
ra. Az államalapítás ünnepét 
követő napon itt hagytál ben-
nünket. Ez az augusztus nélkü-
led egészen más. Az iskolaveze-
tés tagjaként ilyenkor a tanévek 
előkészítésén dolgoztunk hosz-
szú éveken keresztül. A belőled 
áradó nyugalom, bölcsesség és 
derű segítette munkánkat. Jó 
volt veled! Megkezdődött az új 
tanév és mi képtelenek vagyunk 
megbékélni, hogy többet nem 
lépsz be az iskola kapuján, a 
tanári szoba ajtaján. Az eltűnt 
idő nyomában felidézzük alako-
dat, a sok programot, az ezernyi 
emléket, a meghitt ünnepeket, 
amelyeket együtt éltünk meg.

Tanár Úr! A személyed mindig 
nyugalmat, tudást, segítőkész-
séget sugározott. Gépészmér-
nökként kerültél iskolánkba, 
de a változó képzési kínálatnak 

megfelelően folyamatosan bő-
vítetted ismereteidet. Bátorság, 
nyíltság, hatalmas szabadság-
szeretet, széleskörű ismereta-
nyag jellemzett. 

Kiváló emberi kapcsolataid 
vittek utadon, melynek soha 
nem a könnyebb oldalán ha-
ladtál. 

Nem felejtjük a közös kirán-
dulásokat, gyalogtúrákat. Ke-
rékpároztunk az Írottkőnél, a 
Balaton körül, a Zalai-dombsá-
gon. Neked nem okozott gon-
dot a távok teljesítése. Mennyi 
élményt adtál tanítványaidnak 
tanórai és szabadidős progra-
mok megvalósítása közben. 
Meséltél a tengerészként megélt 
élményeidről. Élvezted a hide-
get, a havas lejtőkön száguldva 
csodáltuk kitartásodat. A süvítő 
hóviharban vacogtunk mellet-
ted, Te csak elmosolyodtál és 
megjegyezted, hogy mi ez egy 
tengeri viharhoz képest. A vizet 
imádtad. Számtalan kenutúrán 
ereszkedtünk le a Rábán. Veled 
mindig biztonságban éreztük 
magunkat.

Drága Laci! Az elengedés a 
világ legnehezebb dolga. Fáj a 
szívünk. A búcsú nagyon fontos. 
Különösen azoknak, akik itt ma-
radnak. Köszönjük neked, hogy 

megtanítottad hogyan lehetünk 
még jobbak hivatásunkban, ho-
gyan tudjuk ismereteinket átadni 
tanítványainknak, hogyan kelt-
sük fel kíváncsiságukat. Példát 
mutattál az emberek iránti tiszte-
letről, egymás megbecsüléséről.

Azon kivételes személyek 
közé tartoztál, aki soha nem 
bántott meg senkit. Odafigyeltél 
mindenkire, érdekelt, amit az 
emberek mondtak. Egyetemen 
tanultál, tanfolyamokon vettél 
részt, vezetőképzőt végeztél. 
Mindenre nyitott voltál. Sok 
társadalmi munkát végeztél. Épí-
tőtáborokban a diákokkal együtt 
dolgoztál, jól táncoltál, szépen 
énekeltél. Nagy kitartással oldot-
tad meg a feladatokat. Közösségi 
és közösségért tevő ember vol-
tál. Az iskolában, a városban, de 
még Vas megyében is ismerték 
nevedet, érettségi elnökként 
humánus egyéniségedet. 

Köszönjük, hogy feltétel nélkül 
szerettél, hogy igaz ember-
ként éltél és dolgoztál. Hálával 
tartozunk, hogy osztályfőnök-
ként diákjaidat megtanítottad 
különbséget tenni fontos és 
jelentéktelen dolgok között. 
Igazgatóhelyettesként az egész 
iskolára figyeltél, soha nem voltál 
ideges, türelmetlen senkivel. 
Kiváló informatikai tudásodat 
nyugdíjasként is megirigyelhet-
ték tanítványaid. 

Nagypapaként boldog éveket, 
csodálatos élményekkel teli, 
feledhetetlen napokat töltöttél 
unokáiddal. Társát szerető férj, 
csodálatos apa, nagypapa voltál! 

Buzás Laci! Felfoghatatlan, 
hogy többé nem találkozunk. 
Családodat, barátaidat, mun-
katársaidat, a városi sportéletet 
hatalmas veszteség érte.

„Csak semmi Istenhozzád!” 
– mondanád, és hozzátennéd, 
hogy távolból látod még az 
Adriai-tenger kék vizét, amin 
vitorláshajóval nemrég szelted a 
habokat a családoddal. Ugye tu-
dod, hogy itt vagy a szívünkben, 
ami azt jelenti, hogy nem lehetsz 
tőlünk távol soha. Gyászolunk. 
Emlékedet kegyelettel őrizzük. 
Nyugodj békében Püspökmol-
nári temetőjében!

VMSZC Barabás György 
Műszaki Szakképző Iskola 

Vezetősége 

Legvégső búcsú Buzás Lászlótól 
(Ózd, 1951. december 4. – Sárvár, 2021. augusztus 21.)

FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS!  
Sárvár északi városrészén egy második ipari zóna van kialaku-

lóban, ahol a sárvári önkormányzat elkezdte a szennyvízhálózat 
kiépítését. A kivitelezési munkálatok miatt a következő hetekben 
félpályás útlezárásra kell számítani az Ipartelep utca külterületi 
szakaszán, az Axiál Kft. melletti, 88-as főútra kivezető útszakaszon! 
A Sárvár északi városrészén kialakuló második ipari zóna magánbe-
ruházások segítségével a következő években folyamatos fejlődéssel 
lehetőséget ad új, betelepülő vállalkozások telephely létesítéséhez, 
bővítéséhez. A sárvári önkormányzat, hogy elősegítse ennek a te-
rületnek a fejlődését, egy 100 millió forintos beruházás keretében 
kezdte el itt a szennyvízhálózat kiépítését.
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Dr. Dénes Tibort, Sárvár 
nyugalmazott polgármes-
terét 85. születésnapja 
alkalmából Kondora István 
polgármester, dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző 
és Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester köszöntötte.

Dr. Dénes Tibor 1994. év végéig 
körzeti állatorvosként dolgozott 
Sárváron és a városkörnyéki köz-
ségekben. A helyi politikai életbe 
a rendszerváltáskor kapcsolódott 
be. Az 1990. évi önkormányzati 
választásokon Sárvár város alpol-
gármesterévé választotta a képvi-
selő-testület. Ettől kezdve állator-
vosi munkája mellett társadalmi 
megbízatású alpolgármesterként 
vett részt a város irányításában, 
több mint egy évig ellátva a pol-

gármesteri feladatokat is az akkori 
polgármester távolléte alatt. 

1994 decemberében az első 
közvetlen polgármester-válasz-
tásokon a FIDESZ, FKGP, MDF, 
KDNP és több társadalmi szer-
vezet támogatásával a város 
lakossága Sárvár polgármeste-
révé választotta. Sárvár polgárai 
1998-ban, 2002-ben és 2006-ban 
az önkormányzati választáso-
kon szavazataikkal ismételten 
elismerték és megköszönték  
Dr. Dénes Tibor Sárvár érdekében, 
a város fejlesztésében végzett 
lelkiismeretes és eredményes 
munkáját, és meghatározó, 60% 
feletti szavazattöbbséggel a város 
polgármesterévé választották. 
Polgármesteri tisztsége mellett 
négy ciklusban tagja volt a Vas 
Megyei Közgyűlésnek.

Dr. Dénes Tibor nyugalma-
zott polgármester Sárvár város 
közéletének mintegy két évtize-
den át első számú vezetőjeként 
példaadó érdemeket szerzett a 
város fejlődésében, érdekeinek 
érvényesítésében, értékeinek 
megőrzésében, átörökítésében 

és gyarapításában, jó hírnevének 
terjesztésében, kapcsolatainak 
ápolásában.

„Isten éltesse sokáig, további 
jó egészséget kívánunk neki és 
kedves feleségének is!” – olvas-
ható Kondora István közösségi 
oldalán. 

DR. DÉNES TIBORT köszöntötték 85. születésnapján

A TINÓDI GIMNÁZIUM KÉT VOLT TANÁRA ÉRDEMRENDET KAPOTT! 
Augusztus 20-a alkalmából 
Kásler Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
mának vezetője kitünte-
téseket adott át a Pesti 
Vigadóban Rétvári Bencé-
vel, az Emmi parlamenti 
államtitkárával.

A Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje polgári tagozata 
elismerést vehetett át több 
évtizedes, példaértékű életpá-
lyája során mély hivatástudattal 
és k iemelkedő szakértelem-

mel végzett pedagógusi, vala-
mint kollégiumvezetői munkája 
elismeréseként Bogár Rózsa 

pedagógus, a Sárvári Tinódi 
Gimnázium volt tanára, kollé-
giumvezetője. (Az elismerést 

Hevér Mihályné, a Sárvári Tu-
risztikai Technikum igazgatója 
vette át Bogár Rózsa helyett, aki 
az öregdiákok találkozóján veszi 
át ünnepélyesen a kitüntetést.)

A Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje polgári tagozata elisme-
résben részesült több évtizedes, 
a történelmi ismeretek mellett a 
magyar kulturális értékek átadá-
sára is nagy hangsúlyt fektető, 
példaértékű pedagógusi pályája 
elismeréseként Dr. Dobozy Imre 
pedagógus, a Sárvári Tinódi Gim-
názium volt tanára.

Folytatás az 1. oldalról
Módosította a testület a Sárvári 

Tankerületi Központtal a Dózsa 
utca 14. szám alatti ingatlanra 
kötött vagyonkezelési szerződést, 
ugyanis – Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester tájékoztatása szerint 
– júliusban onnan a tankerületi 
központ munkatársai kiköltöztek, 
szeptembertől pedig a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola 
képzőművészeti, grafika és festé-
szet tanszakát helyezik itt el.

Sikeresen pályázott a sárvári 
önkormányzat belterületi csapa-
dékvíz-elvezetésével megvaló-

suló infrastrukturális fejlesztésre. 
Kondora István polgármester 
elmondta, hogy a Fekete híd ut-
cában, a Gyöngyös-patak partján 
egy átemelő létesülhet, amely-
nek a segítségével a Gárdonyi 
utcából és környékéről sikerül 
majd elvezetni a csapadékvizet. 
Az ülésen jóváhagyták a projekt 
megvalósítására irányuló konzor-
ciumi megállapodást, amelyet a 
Vas Megyei Önkormányzattal köt 
a sárvári önkormányzat.

Döntöttek az ülésen arról is, 
hogy – a Nádasdy múzeum tér-
képgyűjteményét adományozó, 

közelmúltban elhunyt – Gróf 
László özvegye által felajánlott 
Gottesmann Alfréd festményeket 

elfogadja a sárvári önkormányzat, 
és méltó helyen állítja ki.  

-fr-

RENDKÍVÜLI ÜLÉST tartottak a Városházán

Dr. Szabó Gyula képviselőért égett 
a gyertyaláng a testületi ülésen

Kásler Miklós adta át Dr. Dobozy Imrének a lovagkeresztet
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TOVÁBBRA IS A TÉRSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT dolgoznak

TISZTÚJÍTÁST tartottak a polgárőrök
Folytatás az 1. oldalról

Kovács Ferenc leköszönő elnök 
28 éve tagja a polgárőrségnek, 
amelytől ezután sem fog elsza-
kadni, továbbra is vezetőségi 
tag lesz, és segíti az egyesület 
munkáját.

A közgyűlésen Kovács Ferenc 
még beszámolt a 2020-as eszten-
dő eseményeiről, statisztikáiról. 
Elmondta, hogy a tavalyi évben 
1554 óra szolgálatot teljesítettek 
a sárvári polgárőrök. 

– A 2020-as esztendő a vírus-
helyzet miatt egy kicsit rontott a 
munkánkon. Megvolt határozva 
az, hogy a 65 év feletti polgárőrök 
nem mehetnek szolgálatra, és volt 
olyan is, aki félt kimenni a köz-
területre, ezért ritkábban vállalt 
szolgálatot. Így 660 órával keve-
sebbet értünk el, mint 2019-ben. 
A feladatokat tekintve nem volt 

visszaesés, a vírushelyzet adott 
nekünk munkát. Ellenőriztük a 
szabályok betartását, a lezárt 
parkokat, segítettünk az állampol-
gároknak. A visszajelzések alapján 
jól végeztük a munkánkat, az 
állampolgárok számíthattak ránk 
– értékelt Kovács Ferenc.

Az eseményen új elnököt vá-
lasztottak a polgárőrök, a tagság 

egyhangúlag – egy tartózkodás 
mellett – szavazott bizalmat Varga 
Miklósnak. Az új elnök legfonto-
sabb feladatának a tagtoborzást, 
a fiatalok megszólítását nevezte.

– 2017-ben kerültem a pol-
gárőrök közé, ez egy nagy család, 
nagyon jó tagtársaink vannak. Az 
elmúlt időszakban az ember úgy 
gondolom, hogy tett azért, hogy 

jó polgárőr legyen, és úgy veszem 
észre, hogy a tagtársak ezt el is 
ismerik, talán ennek köszönhető 
az is, hogy most elnök lehettem. 
A legfontosabb cél a tagtoborzás. 
Amit elkezdtünk 2020 elején, azt 
szeretnénk folytatni, a középisko-
lákat mindenképp meg szeret-
nénk szólítani, de meg szeretnénk 
szólítani most már az általános 
iskolákat is. 30 éves a polgárőrség, 
ideje most már a lakosságnak 
tudni, hogy mi civilek vagyunk, 
mi őértük vagyunk, próbálunk se-
gíteni mindenben – fogalmazott 
Varga Miklós.

A közgyűlésen elismerések 
átadására is sor került. Jubileumi 
kitűzőt nyújtottak át a 15 és 20 éve 
szolgáló polgárőröknek, továbbá 
a kiváló munkát végző polgárőrök 
jutalmat vehettek át.

sii

Sárváron és Észak-Vas me-
gye több pontján is elin-
dult a Fidesz „Stop, Gyur-
csány! Stop, Karácsony!” 
elnevezésű aláírásgyűj-
tése. A térségben egy hét 
alatt több ezren írták alá a 
kezdeményezést, amely a 
Gyurcsány-korszak vissza-
térése ellen szólal fel.

Az aláírásgyűjtés már Sárvár 
több pontján is elkezdődött, 
szeptember 5-én például a Sárvár 
Aréna előtt, a piacon gyűjtötték a 
támogató aláírásokat a kormány-
párt aktivistái. A petíció céljáról 
Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő, Észak-Vas megye fideszes 

választókerületi elnöke adott 
tájékoztatást.

– Mindannyian emlékszünk 
Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnökségének az időszakára, 
akkor az egekben voltak a re-
zsiárak, egekben volt az önkor-
mányzatoknak és a családoknak 
az adóssága, egekben volt a 
munkanélküliség. Tudjuk azt 
is, hogy milyen módszerekhez 
folyamodtak: szemkilövetés, az 
emberek elleni terror. Azt gon-
dolom, hogy mindannyian le 
akarjuk zárni ezt a korszakot, nem 
akarjuk, hogy visszatérjenek azok, 
akik már egyszer tönkretették 
az országot. Ezért azt mondjuk, 
hogy: Stop, Gyurcsány! Stop, 

Karácsony! – fogalmazott a kép-
viselő, aki hozzátette, hamarosan 
személyesen is felkeresik majd az 
állampolgárokat.

Újabb két évre a Fidesz–Magyar 
Polgári Szövetség Sárvári Szerve-
zete elnökének választotta a párt 

helyi taggyűlése Dr. Máhr Tivadart, 
a város alpolgármesterét. A sárvári 
Fidesz két alelnöke Szabó Zoltán, 
a városi önkormányzat társadalmi 
megbízatású alpolgármestere és 
Savanyú Gábor, a Fidelitas sárvári 
vezetője lett. A taggyűlés a Fidesz 
novemberben sorra kerülő orszá-
gos kongresszusára Varga Dezsőt 
és Németh Róbertet választotta 
meg küldöttnek. Ágh Péter ennek 
kapcsán elmondta, folytatódik az 

együttműködés a régi-új elnök-
séggel.

– Nagy lendülettel bíró Fi-
desz-elnökség volt eddig is, és 
ugyanez az elnökség mandátu-
mot kapott arra, hogy a munká-
ját folytassa. A célunk az kettős: 

Sárvár, illetve Észak-Vas megye 
településeinek a boldogulásáért, 
fejlődéséért és gyarapodásáért 
dolgozunk, és emellett persze az 
is feladatunk, hogy Magyarország 
számára egy olyan jövőt építsünk, 
amit büszkén tudunk majd az 
utódainkra ráhagyni. Ennek érde-
kében pedig szükséges a nemzeti 
kormányzásnak a folytatása – szö-
gezte le a képviselő.

sii

Varga Miklóst egyhangú dön-
téssel választották új elnöknek 
a sárvári polgárőrök (Fotó: CSZ)

Kondora István és Ágh Péter az arénánál gyűjtötte a 
Gyurcsány-korszak visszatérése ellen szóló aláírásokat

Együtt Sárvárért! – Dr. Dénes Tibor, Dr. Máhr 
Tivadar, Ágh Péter és Kondora István
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2021-ben Sárvár volt a 
házigazdája a Vas Me -
gyei Mentők Napjának. Az 
idén a Sárvári Mentőállo-
más 50 éves jubileuma, a 
70 éves sárvári szervezett 
életmentés és a 30 éves 
Vas Megyei Mentésügyi 
Alapítvány alkalmából 
került megrendezésre a 
Sárvár melletti Farkas-er-
dőben lévő Káld-Hideg-
kúton a Vas Megyei Men-
tők Napja.

A hidegkúti kápolna előtt tar-
tott ünnepség három jubileumra 
emlékezett: fél évszázados a 
mentőállomás és 70 éves az 
életmentés Sárváron, továbbá 
30 éves a Vas Megyei Mentés-
ügyi Alapítvány. A megyében 
tíz mentőállomáson 250 mun-
katárs tevékenykedik a nap 24 
órájában. A szervezett magyar 
mentéstörténetben egyedülálló 
módon csapatzászlót avattak a 
vasi mentők. Az egész napos ese-
mény e köré szerveződött. A régi 
mentőautóktól, az ugrálóváron 
át a vadpörköltből főzött ebédig, 
számos kísérőprogram gazdagí-
totta a mentők napját.

Harangozó Bertalan kormány-
megbízott, a Vas Megyei Védel-
mi Bizottság elnöke köszönetét 
fejezte ki a mentőknek és az 
egészségügyi dolgozóknak az 
embert próbáló elmúlt másfél év 
erőfeszítéseiért. Mint fogalmazott: 
a mentők mindennapi tevékeny-
sége példamutató, hűséggel, 
elkötelezettséggel, eltökéltséggel 
gyakorolt hivatásukra büszkék 
lehetünk. 

Kondora István, Sárvár polgár-
mestere is a város köszönetét 
hozta el a mentőknek. Felidézte: 
nem véletlenül vették be a vá-
rosvezetők közé Szabó Zoltánt, a 
Sárvári Mentőállomás vezetőjét. 

Dr. Lórántfy Mária, az OMSZ 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Mentőszervezetének regionális 
igazgatója kifejtette: a 134 éves 
magyarországi mentés és a 73 
éves Országos Mentőszolgálat 
örökösei a mai mentők, akik a jár-
vány idején rengeteget dolgoztak, 
és erőn felüli terheket viseltek. 
Ezért köszönetet mondott a men-

tőknek és családjaiknak 
a támogatásért.

Sárváron hetven éve 
a Rákóczi utca 25. szám 
alatt, egy magánház ud-
varán működött a helyi 
mentés. Egy kétkerekű 
ponyvás tolókocsival 
futottak Sárvár utcáin 
az önkéntes mentők, 
ha  baleset  tör tént . 
Ötven évvel később,  
1971-ben avatták az 
önálló mentőállomás 
épületét. Jelenleg világszínvona-
lú mentéstechnikai eszközökkel 
dolgoznak, és 70 millió forintot 
várnak energetikai felújításra. 

– Tíz éve nálunk volt először 36 
órán keresztül újraélesztés, ami 
Guinness-rekord lett – idézte fel 
a szervezett sárvári életmentés 
történetét Szabó Zoltán, a sárvári 

mentőállomás vezetője. Hoz-
zátéve, hogy a hivatásos sárvári 
mentők munkáját a városban és 
a környékén nagyon sokan segí-

tik. A mentőállomás épületének 
felújítása során háromszáz vállal-
kozás és magánszemély nyújtott 
segítséget, amiért mindenkit 
köszönet illet.

Az ünnepségen került sor a 
Vas Megyei Mentők zászlójának 
avatására, melyet Császár István 
püspöki helynök és Böjti Balázs 
sárvári káplán szentelt fel, amelyre 
pedig avatási szalagokat kötöttek. 
Szijártó László képviselő a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke nevé-
ben, Kovács Ferenc, a Vas Megyei 
Mentésügyi Alapítvány elnöke, dr. 
Bognár Balázs, a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója és Fekete Géza, a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság nevében 
kötött szalagot. Az ünnepségen 
emléklapokat és ajándékcsomagot 
is átadtak a támogatóknak és a vasi 
mentőállomások vezetőinek.

A vasi mentők csapatzászlója 
a bajtársi tisztelet jelképe: egy-
másra figyelve, fegyelmezetten 
dolgozva igyekeznek megadni a 
gyógyulás, a túlélés esélyét min-
den esetben, ahova hívják őket.

p-ás

A VAS MEGYEI MENTŐKET ünnepelték
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Szervező: 
 Változó Világért Alapítvány 
 www.valtozovilagert.hu 
  

 

BÖRZE 
 

2021. szeptember 23. 
csütörtök - 8.30 - 12.00 

Művelődési Központ 
 

2021. szeptember 27. 
hétfő - 8.30 - 12.00 

Színház aula 

2021. szeptember 30. 
csütörtök - 8.30 - 12.00 
Városháza Nagyterem 

 

 

 

Helybe jönnek a munkáltatók és 
több száz betölthető állást 

kínálnak! 
 

Szolgáltatások a börze ideje alatt: 
- tájékoztatás munkaerő-piaci 

lehetőségekről; 
- munkavállalási tanácsadás. 
 

 
 

Jöjjön el személyesen, 
kérdezzen, válogasson! 

 
 Egy helyen érdeklődhet a helyi és 
a környező térségekben működő, 

munkáltatók álláskínálatáról! 

 
Részletekért keresse Facebook oldalunkat:  

www.facebook.com/valtozo.vilagert  

 

 

FIGYELEM! A rendezvényeken 
való részvétel COVID 
igazolvánnyal lehetséges! 

Szabó Zoltán, a Sárvári Mentőállomás vezetője köszönetet mondott 
azért, hogy a hivatásos sárvári mentők munkáját a városban és  
a környékén nagyon sokan segítik

Az ünnepségen került sor a Vas Megyei Mentők zász-
lójának avatására, melyet Császár István püspöki 
helynök és Böjti Balázs sárvári káplán szentelt fel
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WIEDER SÁNDOR örökbefogadott pillanatai
A Nádasdy-vár őszi kiállítási programját Wieder Sándor sárvári 
születésű amatőr fotós kiállítása nyitotta szeptember 3-án a 
Folyosógalériában. A Sárvári Fotóklub tagjának ez az első 
önálló bemutatkozása, a tárlat egész szeptemberben várja 
a látogatókat.

Az Örökbefogadott pillanatok 
című kiállítás megnyitóján az érdek-
lődőket Takács Zoltán Bálint köszön-

tötte. A Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója kiemelte, az intézmény 
továbbra is bemutatkozási lehető-

séget biztosít a helyi kiállítóknak, mi 
több, már a fotók kinyomtatásával is 
támogatja az alkotókat.

Wieder Sándor kiállítását Pajor 
András AFIAP fotóművész, a Sár-
vári Fotóklub vezetője nyitotta 
meg.  Az eseményen közremű-
ködött Vlasits György harmonikás.

– A Sárvári Fotóklub többek 
közt azzal a céllal jött létre, hogy az 
alkotóknak, a tagoknak az egyéni 
művészi útját is támogassuk, 

segítsük. Úgy tűnik, hogy Wieder 
Sándor esetében a klub jól mű-
ködött, hiszen egy olyan tízéves 
alkotói folyamatnak ért most a 
jelenlegi csúcspontjára, amely a 
klubnak is egy nagy öröm, hiszen 
a munkánk gyümölcse látható 
ezeken a falakon – fogalmazott 
Pajor András, méltatva a fotóst és 
a fotóklub közösségét is.

Wieder Sándor mindig is ér-
deklődött a művészetek iránt. 

Gyermekkorában még szénkrétás 
rajzokat, metszeteket készített. 
2013-ban nevezett először fotó-
jával egy városi pályázatra, ahol 
második lett, ez indította el igazán 
a fotózás útján.

– Az elmúlt években éreztem 
azt, hogy megérkeztem valahova, 
hogy kezd egy stílus kialakulni, 
és ez látszódik a képeimen is. 
Április óta erre a kiállításra ké-
szültem. Kaptam egy felkérést, 

amit elfogadtam, és szerettem 
volna maximálisan megmutatni, 
ami most én vagyok – mondta  
a sárvári fotós.

A Folyosógalériába betérőket 
az egyik falon fekete-fehér, a 
másikon színes képek fogadják.  
És túlzás nélkül állítható, hogy 
még a fogason is fényképek 
lógnak. Wieder Sándor kiállítása 
egy hónapig, 2021. október 3-ig 
látogatható. sii

Folytatás az 1. oldalról
A megnyitó után a futóké volt a főszerep. 

A nevezők Sárvár új, 1022 méter hosszú 
rekortán borítású futópályáján 8 órán 
keresztül gyűjthették a kilométereket.  
Az eseményen számos sárvári sportszerve-
zet képviseltette magát, így például a Sárvári 
Kinizsi SE szakosztályai és a Sárvári Shotokan 
Karate Egyesület tagjai is együtt érkeztek a 
megmérettetésre.

Németh Róbert, a karate egyesület elnöke 
elmondta, nagyon szívesen vesznek részt 
a sárvári rendezvényeken, ez lelkiismereti 
kérdés is számukra. Emellett pedig az alapo-
záshoz is jó alkalmat adott a verseny.

A futóversenyen nemcsak sportolók, 
amatőrök is szép számmal vettek részt. 
A kisgyermekektől az idősekig, minden 
korosztály fellelhető volt a kihíváson.  
10 év alatti és 80 év feletti indulók is 
voltak.

A 10 város versenyében 6. helyezett 
lett Sárvár 256 futó által megtett 2176 
kilométerrel. A legeredményesebb fu-
tónk Szakos Péter lett 49 körrel, 49 ezer 
megtett méterrel, a második helyen 
Mészáros Veronika végzett 45 körrel, a 
harmadik helyezett Darics Dávid lett, 
aki 42 alkalommal haladt el az érzé-
kelőkapu előtt. sii

FUTÓKÖRÖK NAPJA a Csónakázó-tónál

Ágh Péter és Kondora István sikeres együttműkö-
désével újabb fejlesztések indulhatnak a városban

Castrum Ferreum Kft.
Pajor András, Wieder Sándor és Takács 
Zoltán Bálint a megnyitón (Fotó: CSZ)
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A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Cso-
port tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat. 
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén

Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!

Miért bennünket válassz?
• saját állományú munkaviszony 

egy stabil, folyamatosan 
fejlődő, magyar, családi 
tulajdonban lévő vállalatnál

• dolgozói vásárlás 
termékeinkből

• 100%-ban térített busz- vagy 
vonatbérlet

• céges buszjáratok: Vasvárról, 
Jánosházáról és Celldömölkről

• Hosszútávú munkalehetőséget 
ajánlunk és teljeskörű 
betanítást biztosítunk.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb feladatkört!

Dinamikusan fejlődő csapatunkba új munkatársakat keresünk teljes körű betanítással az alábbi munkakörökbe:

HŰTŐRAKTÁROS
• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40-kor
• alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromfis rekeszek leszedése,
• baromfi függesztése
• rekeszek tisztára mosása

HŰTŐRAKTÁROS
• elõny targoncás jogosítvány
• hétfõtõl péntekig, többmûszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelõ vagy elektromûszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfõtõl péntekig, állandó délelõttös munkarendben
• munkaidõ kezdete: 5:40
• nyugdíjasok jelentkezését is várjuk rugalmas foglalkoztatásban,
  akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy mûszakos munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Kiemelt fi zetés: minimum bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Feladatok: • tehergépkocsik fogadása, • baromfi s rekeszek leszedése,
 • baromfi  függesztése • rekeszek tisztára mosása
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A Szent László-templomban 
zajlott hálaadó szentmise 
után tartott ünnepségen 
áldotta meg Dr. Székely Já-
nos megyéspüspök az újra 
birtokba vett és felújított 
plébániaépületet, valamint 
az annuciáta nővérek új szer-
zetes rendházát a Széchenyi 
utcában. Ezzel a város szí-
vében létrejött egy egyházi 
központ. 

A sárvári katolikus iskola kétmil-
liárd forintos iskolabővítése és a 
Szent László-templom teljes belső 
felújítása után sor került a plébá-
niaépület és a nővérek zárdájának 
szentelésére.

A szentmisére zsúfolásig meg-
telt templomban Dr. Székely 
János külön köszöntötte a kolos-
torszentelésre Sárvárra érkezett 
női szerzetesrendek képviselőit, 
és ismertette a magyar alapítá-
sú annunciáta rend történetét.  

A kommunista hatalom 1950-ben 
tiltotta be őket, így került köz-
pontjuk Brazíliába, ahová először 
lepramisszióra indultak a rend 
önkéntesei az 1930-as években. 
A rend feloszlatásáig leányotthont 
tartott fenn Szombathelyen és 
Celldömölkön. 

Az annunciáták sajátos célja 
szolgálni az egyházat az apostoli 
élet különféle tevékenységeiben, 
korunk adottságai és szükségletei 
szerint. A Vas megyéből elüldözött 
női szerzetesrend sárvári visszaté-
rése az egyház fontos eseménye. 
A szerzetesrend Mikes János 
szombathelyi megyéspüspök 
kezdeményezésére alakult meg.  
A rendszerváltást követően érkez-

tek vissza a nővérek Szombathely-
re. Alapításuk századik évfordulóját 
már a sárvári Szent László-temp-

lomban ünnepelte az Annunciáta 
Nővérek Kongregációja.

– Nagy ritkaság egy plébánia, 
de az egyházmegye életében is, 
hogy együtt áldhatunk meg egy 
új kolostort és egy megújított 
plébániaépületet. A mai világban, 
amikor sokszor felejtjük és veszít-
jük el a legalapvetőbb értékeinket, 
a hitet, a hazánk iráni szeretetet, 
a család értékét, a plébánia és a 
kolostor olyan hely, ahol ezeket a 
kincseket őrizzük és továbbadjuk 
– jelentette ki Dr. Székely János 
megyéspüspök a város szívében 
létrejött egyházi központról.

A szertartás után az egyház 
képviselői és a hívek a Széchenyi 
utcai épületek elé vonultak, ahol 

a megyéspüspök megáldotta a 
plébániát és a rendházat. A felújí-
tott épület korábban mindig is a 
katolikus egyház tulajdona volt, 
amíg az állam annak idején ki 
nem sajátította. Ezúttal két másik 
ingatlant adott az egyház cserébe 
a városnak a plébániaépületért. A 
munkálatok költségeit az egyház-
megye, a sárvári hívek adományai 
és az önkormányzat támogatása 
fedezte.

– Sárvár együttműködésének 
az egyházzal lelki alapja van, 
hiszen egy város fejlődésében 
fontos a pénz, de legalább ennyire 
fontos a lelki fejlődés és megújulás 
is. A város lelki élete kiteljesedik 
azzal, hogy az egyházi iskola után 
elindult az egyházi óvoda, és nö-
vekszik az igény az egyházi lelki 
szolgáltatások iránt is – mondta 

el Kondora István polgármester 
utalva arra, hogy szeptembertől a 
katolikus egyház működtetésébe 
került a Petőfi utcai Csicsergő 
óvoda, amely Szent Piroska Ka-
tolikus Óvoda néven folytatja 
működését.

– A kolostor az imádság háza, a 
plébánia a közösségek háza. Nem 
a papoké és a kedvesnővéreké 
mindez, ami körülvesz bennünket, 
hanem a sárvári katolikus népé. 

Aki ezekre az épületekre tekint, 
akár a templommal vagy a kolos-
torral, a plébániaházzal együtt, az 
ezt jóérzéssel teheti, mert Sárvár 
gazdagodott ezáltal – mondta el 
Wimmer Roland városi plébános 
az ünnepségen, amely a plébánia 
udvarán adott szerény vendég-
séggel zárult.

p-ás

Dr. Székely János megyéspüspök megáldotta 
a plébániát és a rendházat

Az új plébánia és rendház, mögöttük 
a Szent László-templom

Nővérek a Szent László-templomban 
tartott szentmisén

EGYHÁZI ÉPÜLETEKKEL gazdagodott Sárvár
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Szeptember 5-én nyílt meg 
a Nádasdy-vár Galeria Arcis 
kiállítótermében a Sárvá-
ri Fotóklub Képről képre 
2021 című kiállítása, melyet 
nemrég elhunyt tagjuknak, 
Simon Miklósnak ajánlottak. 
A kiállítás szeptember 28-áig 
tekinthető meg.

A Sárvári Fotóklub tavalyi év-
ben elmaradt kiállítását pótolta 
a megnyílt kiállítással, mellyel 
elmondhatjuk, hogy a sárvári 
fotósok bevették a Nádasdy-vár 
galériáit. Szeptember hónapban a 
Galeria Arcisban a Sárvári Fotóklub 
tagjainak tárlatát, míg a Folyosóga-
lérián Wieder Sándor első, önálló 
fotókiállítását láthatja a közönség. 
A szeptember 5-ei megnyitón 
elsőként, Nagy György, a Regős 
Együttes alapító tagja varázsol-
ta el a kiállítás látogatóit duda 
játékával. A vendégeket Kondor 
János galériavezető után Pajor 
András, a Sárvári Fotóklub elnöke, 
AFIAP fotóművész köszöntötte, aki 

nagyon büszke arra, hogy a helyi 
fotósok megmutathatják tudásu-
kat a Nádasdy-várban. A pandémia 
ugyan megakadályozta, hogy 
2020-ban a Fotóklub kiállítson, de 
a lelkesedésük nem hanyatlott, 
ma is folyamatosan készítik a sze-
met gyönyörködtető felvételeket.  
Pajor András megemlítette, hogy 
a nyári nagyrendezvények után a 
helyi civilek veszik birtokba az ősi 
falakat. A fotókon láthatunk tájké-
peket, portrékat, művészi felvéte-

leket is. Minden egyes kép más és 
más szempontból világítja meg 
számunkra a világot, legyen az 
egy óra, vagy a Csónakázó-tó, vagy 
éppen a száradó fehérneműk.

A kiállítást Jene Sándor EFIAP 
fotóművész nyitotta meg, aki 
szívből gratulált a tárlathoz, külön 
kiemelte a nagyszámú hölgy kiál-
lítót és a szívéhez közel álló feke-
te-fehér fotográfiákat. Elmondta, 
hogy a sok kiállító miatt igazán 
változatos a kiállítás, ami nem 

verseny, hanem a ta-
gok bemutatója. Külön 
nagy öröm volt számá-
ra, hogy a pandémia 
ellenére fennmaradt a 
klubélet Sárváron, és fo-
lyamatosan dolgoznak 
az újabb tervek megva-
lósításán. Jene Sándort 
a fekete-fehér fotózás 
indította el a fotózás 
útján, véleménye sze-
rint egy jó fekete-fehér 
fénykép megmutatja a 
színek mellett a lelkisé-

get is. Kitért arra, hogy a legjobban 
a fiatalokat megfogni a kiállítá-
sokkal lehet, majd ezt követően 
kerülhet sor a fotózás alapjainak 
és mélységeinek elsajátítására.

A Sárvári Fotóklub tagjai sze-
retettel invitálnak minden érdek-
lődőt kiállításaik megtekintésére 
szeptember hónapban a Nádas-
dy-vár kiállítótereibe. Támogassuk 
érdeklődésünkkel a sárvári civil 
egyesületek munkáját! 

TRG

A HELYI FOTÓSOK bevették a vár kiállítótereit

EGY ÜZLET AZOKNAK, 
AKIK FOLYAMATOSAN MOZGÁSBAN VANNAK,

AKTÍV KÖZÖSSÉGI ÉLETET ÉLNEK,                                            

AKIK ELVETIK A SZTEREOTÍPIÁKAT,

LAZÁN ÉS KÉNYELMESEN AKARNAK ÖLTÖZKÖDNI. 

HAMAROSAN…      HAMAROSAN…      

Az új megjelenésedhez 
i� ó́  tökéletes ruhák. 

Hiszünk benne, hogy a divat az egyik leghatásosabb önkifejezési mód.
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Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Soproni sör 0,5 l  .........................234 Ft/db  468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................200 Ft/db  400 Ft/l
Kőbányai Sör 0,5 l  ......................219 Ft/db  438 Ft/l
Heineken sör 0,5 l  .......................309 Ft/db  618 Ft/l
Steffl  sör 0,5 l  .............................229 Ft/db  458 Ft/l
Miller sör 0,33 l  ......................... 295 Ft/db 885 Ft/l
Cannabis energiaital 0,33 l  ........ 890 Ft/db 2670 Ft/l
Prince sör 0,5 l  .......................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l  ............... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Tutti juice 0,25 l  ......................... 195 Ft/db  780 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  ............ 350 Ft/db  700 Ft/l
Szentkirályi extra Dús 1,5 l  ........ 115 Ft/db  76,6 Ft/l
Naturaqua 1,5 l  .......................... 120 Ft/db  80 Ft/l

Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital 
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso 

• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera

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

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

www.pontittuzletek.hu • www.facebook.com/pontittuzletek

ÜZLETEK

SÁRVÁRI

2021. szeptember   17. 
 SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR

 18.00 

VALÓDI. TISZTA. FOLKLÓR.
Közreműködnek:

• Kiss Judit és zenekara
• Németh Dénes és zenekara
• Vitnyédi, gencsapáti és zalai  

hagyományőrző táncosok

 20.00 
Táncház – Zalai tánctanítással

Támogatók: 

• Sárvár Város Önkormányzata
• Néptánckör Kulturális Egyesület
• Népművészeti Alapítvány
• Nemzetközi Népművészeti Szövetség (IOV)
• Csoóri Sándor Alap

2021. szeptember   18. 
 SÁRVÁR ARÉNA PARKOLÓJA

 14.00 
Hagyományos Portékák Vására,  
kézműves bemutatók

 17.00 

VALÓDI. TISZTA. FOLKLÓR.
Folklórműsor – közreműködnek:

Karád Táncegyüttes • Lashe Purnenge
Kutyakölykök • Mitiszika zenekar
Néptánckör • Herpenyő zenekar 

 20.00 
Times New Román koncert

 21.00 
Táncház moldvai csángó muzsikával  
és táncokkal

A belépés 

DÍJTALAN!Valódi. Tiszta. Folklór.

Szüret 2021

szeptember 20-25.
Szeptember 20., hétfő 
18:00 Evangélikus templom 

A zenés áhítaton Pethő-Udvardi Andrea és 
Pethő Attila lelkészek végzik 

az igehirdetés szolgálatát, 
hegedűn közreműködik Rábai Benedek

Szeptember 21., kedd 
18:00 Református templom 

Zenés áhítat a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárainak és 

növendékeinek közreműködésével, 
köszöntőt mond Szentgyörgyi László lelkész

Szeptember 22., szerda 
19:00  Szent Miklós Plébániatemplom, 

Közösségi terem 
Majlát Tihamér diakónus személyes 

élménybeszámolója a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusról

Szeptember 23., csütörtök 
19:30 Szent László templom 

Böjti Balázs káplán személyes 
élménybeszámolója a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusról

Szeptember 25., szombat 
20:00 Szent László templom 

Az esti szentmise után 
Rákász Gergely 

orgonaművész koncertje

„Mert csak én tudom, 
mi a tervem veletek , békességet 
és nem romlást tervezek, 
és reményteljes jövőt adok nektek.
Ha segítségül hívtok, és állhatatosan 
imádkoztok hozzám, 
akkor meghallgatlak benneteket.
Megtaláltok engem, ha kerestek 
és teljes szívvel folyamodtok hozzám.”

Jeremiás 29:11-13

A szakrális hét minden programjára
a belépés díjtalan.
A rendezvényre a mindenkori 
járványügyi szabályozások érvényesek.
A műsorváltozás jogát 
a rendezők fenntartják.

A program fővédnöke:
Dr. Máhr Tivadar,
Sárvár alpolgármestere

A program szervezője:
Sárvár Tourist &
TDM Nonprofit Kft.

XIV. Környezetvédelmi nap 
Sárvár-Posta tér

2021. szeptember 18. 
Megnyitó: 8.45 Sárvári Tinódi Gimnázium – 
                            Szabó Zoltán alpolgármester
Szakmai előadások a gimnáziumban:
9.00-9.45 Dr. Borovics Attila: 
        Mit tehetünk a klímaszorongás ellen?
10.00-10.45 Pőcze Vilmos: A természet ajándék
11.00-11.45 Pék Tibor: A klímáról - kicsit másképp

Délután folyamatos programok 
a klímavédelem jegyében a Posta téren
– Szakmai kiállítók
– Kezes-lábas játszóház
– Kerékpáros ügyességi verseny
– Felvonulás 14 órától
– Kis klímavédő vetélkedő
– Mozielőadás – Vad víz – Aqua Hungarica 
 (Kabos László Filmszínház)

A programváltozás jogát fenntartjuk.
www.zoldsarvar.hu
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Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod
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10 éves lett a sárvári 7x7 
Saslövő Íjászverseny. Ne-
gyedmilliót meghaladó 
célzott lövést adtak le ed-
dig a várparkban rende-
zett lövészviadalok során.  
Az évfordulós verseny-
re augusztus 21–22-én 
került sor. Az első nap a 
megszokott Nádasdy-vár 
melletti helyszínen, más-
nap viszont a sitkei kastély 
parkjában került sor a lö-
vészetre.

A Sárvári Hagyományőrző és 
Íjász Egyesület által rendezett 
jubileumi íjásztornát Takács Zol-
tán Bálint, a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatója nyitotta meg. 
A különleges versenyforma egy-
re népszerűbb, már nemcsak a 
Magyar Íjász Szövetség hivatalos 
versenyprogramjába, hanem a 
honi íjászok térképére is felkerült 
ez a Sárváron kitalált és csak itt bo-

nyolított, 7 méterenként a lőlaptól 
egyre távolodva lövéseket leadó 
technikájú íjászkodás. Az idei 
verseny kísérleti jelleggel kétna-
pos volt, a második napon Sitkén 
tartottak terepíjász versenyt.

– Ez a nehéz versenyforma ran-
gos megmérettetéssel tiszteleg az 
ősök elit íjászai, a saslövők előtt.  
Az elmúlt tíz év során több mint 
1500 versenyző vett részt a saslö-
vők sárvári versenyén – mondta 
el Rabotka György, a 7x7 saslövő 
íjászat kitalálója. A saslövő verseny 
előtt egy héttel került megren-
dezésre Szekszárdon a 3D-s Íjász 
Világ- és Európa Bajnokság. A sár-
vári versenyen több friss világelső 
is részt vett.

A jubileumi sárvári íjászverse-
nyen a történelmi (favesszős), a 
modern íj és a vadász kategóriák 
díjai mellett az idei saslövő bajnok, 
a pusztaíjjal induló Dugmanits 
Sándor lett.

p-ás

REMEKELNEK a focisták

JUBILÁLT AZ ÍJÁSZVERSENYA Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. szeptember 17. és október 2. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

szeptember 23-án és 30-án, 
csütörtökön 17 órakor

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

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

Bőrgyógyászat Sárváron! 
értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val
értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val

Rabotka György, Takács Zoltán Bálint 
és Tomsics Balázs a megnyitón

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 18., 25. és október 2. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

A Vas megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság első 
fordulóiban magabizto-
san nyert a Sárvár FC és 
vezeti a tabellát. Azonban 
a negyedik forduló előtt 
Haraszti Zsolt vezetőedző a 
kidolgozott helyzetek után 
kihagyott gólhelyzeteket 
kérte számon a csapat já-
tékosain.

Az Egyházasrádóc SE együttese 
látogatott a sárvári bajnokhoz. A 
mérkőzés elejétől a Sárvár dolgo-
zott ki ismét rengeteg helyzetet, 
ám ezekből csak két gólt sike-

rült szerezni az első 45 percben.  
A szünet alatt az öltözőben, ismét 
elhangozhatott az edzői kérés, 
mert a második játékrészben gála-
játékkal további hat gól esett a rá-
dóciak hálójába és lett a vége 8-0. 

Az ötödik fordulóban a Sárvár 
FC vendégeskedett a harmadik 
helyen álló Király SE otthonába, 
ahol 3-3-as döntetlen eredmény 
született. A következő mérkőzés a 
Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa 
3. fordulójában lesz szeptember 
15-én idegenben a Csepreg ellen, 
majd a bajnokságban a Kőszeg 
csapata látogat Sárvárra szeptem-
ber 18-án. 
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MÁSODOSZTÁLYBAN a futsalosok

FELKÉSZÜLÉSI kupa

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAI:
RECEPCIÓS

Elvárások: Szakirányú végzettség, 
min. középfokú angol és német nyelvismeret.

PINCÉR
Elvárások: szakirányú végzettség és szakmai elhivatottság.

HK ASSZISZTENS (6 órás)
Feladatok: a szobák felkészítése 

a szobaasszonyok takarítási munkája elött

SZOBAASSZONY (6 és 8 órás)
Feladatok:

Szobák, fürdőszobák takarítása, szobai textíliák cseréje.

TAKARÍTÓ
Feladatok: az épület belső és külső tereinek tisztán tartása.

KONYHAI MOSOGATÓ
Elvárás: szakmai elhivatottság

Jelentkezéseket a a pozíció megjelölésével 
a job.parkinn.sarvar@parkinn.com e-mail címre várjuk!

További információ  95/530-100-as telefonszámon kérhető.

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a 

(Kisipari üzletsor)  20/477-4500 

 lakihome.hu  info@lakihome.hu 

 / @lakihomestudio

FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

bútorok készítése

nyílászárók 
árnyékolástechnika

beltéri ajtóOTTHONFELÚJÍTÁS 2021

M I B E N  T U D U N K  S E G Í T E N I  Ö N N E K ?

Sárvárfürdő Kupa 2021 
névvel rendezett három 
csapatos felkészülési ké-
zilabdatornát a Sárvári 
Kinizsi SE Kézilabda Szak-
osztálya augusztus 28-án a 
Sárvár Arénában.

 Az első mérkőzésen az NB II 
északnyugati csoportjában leg-
utóbb negyedik Sárvárfürdő Kinizsi, 
a tavalyi ezüstérmes Büki TK-val 
csapott össze. Végig izgalmas, vál-
tozatos mérkőzésen 20–14-es félidő 
után 35–35-ös döntetlen született.

 A felnőtt mérkőzések között, 
amolyan  „betét számként” a Sárvár 
és a Bük ifjúsági együttesei játszot-
tak egymással. Ezúttal mindkét 
ifi mérkőzés magabiztos sárvári 
sikert hozott.

 A második felnőtt meccset a 
Bük és a Szombathelyi Kézilabda 
Klub és Akadémia NB I/B-s gárdája 

játszotta, a Szombathely 40–26-ra 
győzött.

Az utolsó felnőtt összecsapást 
a Sárvárfürdő Kinizsi játszotta az 
SZKKA-val. Az osztálykülönbség 
ellenére a Kinizsi 25 percig teljesen 
egyenrangú ellenfele volt a Szom-
bathelynek. Szünet után azonban 
beigazolódott a papírforma, és 
végül magabiztos, 34–24-es szom-
bathelyi siker született.

A Sárvárfürdő Kupát így az SZK-
KA nyerte két győzelemmel, má-
sodik lett jobb gólkülönbséggel a 
Sárvárfürdő Kinizsi, míg a harmadik 
helyen a Büki TK végzett.

 A torna jól szolgálta minden 
pályára lépett csapat felkészülését 
a szeptemberben kezdődő bajnoki 
szezonra. A Sárvárfürdő Kinizsi  
NB II-es női kézilabdacsapata szep-
tember 19-én a Veszprém Pannon 
SE ellen kezdi meg a bajnokságot 
idegenben.

A másodosztályban foly-
tatja szereplését a Sárvár 
FC futsal csapata, miután 
az Érd visszalépett a baj-
nokságtól. A zöld-fehérek 
utánpótlás toborzásba 
kezdtek, az U18-as kor-
osztályban is csapatot in-
dítanak.

A Sárvár FC futsal csapata jú-
niusban vereséget kapott a Csö-
mörtől a rájátszásban, így nem 
tudott egyenes úton felkerülni 
a másodosztályba. Augusztus 

közepén aztán kiderült, a csapat 
mégis részese lehet az NB II-es 
küzdelmeknek, az Érd visszalé-
pését követően őket kérték fel a 
részvételre. 

– Nagyszerű sikernek köny-
velem el azt, hogy megalakulá-
sunk első évében máris sikerült 
megnyernünk egy bajnokságot 
és kivívnunk a jogot arra, hogy 
egy osztállyal feljebb tudjunk 
szerepelni – mondta Halmos Máté 
szakosztályvezető. Hozzátette, ez 
egy nagyon nagy ugrás a csapat 
számára, stabil, kiegyensúlyozott 
és szerethető játékkal szeretnék 
biztosítani a helyüket az NB II-ben.

A másodosztállyal kötelezett-
ségek is járnak, a szakosztálynak 
utánpótlás csapatokat is kell indí-

tania, ennek érdekében 
tagtoborzásba kezdtek.

– Idén elsőként az 
U18-as csapatot fog-
juk versenyeztetni, így 
folyamatosan várjuk  
a 2004–2006 között 
született környékbeli 
fiatal játékosok jelent-
kezését. Rengeteg lab-
daérintéses edzés vár  
a jelentkezőkre, mely-
ben technikai és taktikai 

felkészültséget is biztosítunk 
számukra – fogalmazott a szak-
osztályvezető, megjegyezve, hogy 
a közeljövőben fiatalabbak tobor-
zását is tervezik.  sii
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Tel.: 06 30 974-6655 
www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
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HELLO OSZ!

Ezüst 
ékszerek

-10%! 

Ezüst 

ékszerek

-10%! 

Karikagyűrű- készítés
-10%! Ékszer- készítés

-10%! 

Arany
ékszerek

-5%! 
Arany-

beszámítás

-10%! 

Folyamatosan megújuló árukészlet!
ÚJ AKCIÓK!

Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu                  

https://www.facebook.com/
platansarvar/

De hiszen ezt már mindenki tudja: 
Platán, semmi flanc 
csak az Íz és az ősz.

Itt van az ősz, itt van újra...
VÁR A PLATÁN MEGÚJULVA! 

Ennél egy jót netán? 
         Téged vár a Platán! 

Új őszi finomságokkal, 
kipihenve, megszépülve állunk 

minden éhes vendégünk 
rendelkezésére szeptember 17-től!

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

vasárnap: 15:00-től 22:00-ig

INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ 

SÁRVÁRON BELÜL!

 06 95 32 38 32  +36 30 8 876 876

 szanchopizza.hu  szanchopizza

VÁLOGASS 
KEDVEDRE 

KÖZEL 60 FÉLE 

PIZZÁNKBÓL!

Pizzáinkat már 

tejfölös-mustáros, 

és spenótos alappal 

is kérheted!

KÖZKÍVÁNATRA 

GYROS TÁL KAPHATÓ

JOGHURTOS, VAGY 

CSÍPŐS ÖNTETTEL!

PIZZÁK 1150 Ft-tól,

GYROS TÁL, illetve 

SALÁTÁK 1450 Ft,

HAMBURGEREINK 

1150 Ft-ért kaphatóak.

PIZZÁK
HAMBURGEREK

SALÁTÁK
GYROS TÁL

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

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» 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 «

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
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