
Zelles Zsolt stratégiai igazgató, Kondora István polgármester, Kántás Zoltán fürdőigazgató és Kovács 
Anita értékesítési- és szállodavezető a négy, ötcsillagos minősítést tanúsító oklevéllel

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő négy kategóriában – gyógy-
fürdő, élményfürdő, medical wellness és strand – szerezte meg a 
legmagasabb ötcsillagos besorolást tanúsító nemzeti védjegyet. 
Erről az örömhírről Kántás Zoltán igazgató számolt be Kondo-
ra István polgármesternek, aki ahhoz is gratulálhatott, hogy  
a Sárvárfürdő igazgatója lett a Magyar Fürdőszövetség elnöke. 

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által létrehozott minősítési 
rendszer célja, hogy garanciát 
nyújtson a fürdőszolgáltatás minő-
ségére és a szakmai elvárásoknak 
megfelelő színvonalára.

– Öröm, hogy az ötcsillagos 
város gyógyfürdője is újabb öt 
esztendőre ötcsillagos lett. Kántás 
Zoltán elnökké választása is jelzi a 
Sárvárfürdőn folyó színvonalas és 
eredményes munkát. Az önkor-
mányzat által elfogadott hosszú 
távú fürdőfejlesztések szempont-

jából sem hátrányos Sárvár újabb 
szakmai elismerése – mondta 
Kondora István.

Kántás Zoltánt tölti be a Magyar 
Fürdőszövetség elnöki tisztségét, 
miután elődje, a büki gyógyfürdő 
vezetője lemondott posztjáról. A 
szövetség közgyűlésén jövő év 
közepéig, a korábbi vezetőség 
mandátumának lejártáig, kapott 
megbízást az új elnökség. – A 
turisztikai térségünkben magas 
színvonalú szakmai munka folyik, 
amit jelez, hogy továbbra is egy 

Vas megyei fürdő vezetője kapott 
megbízást a több mint félezer 
hazai fürdő szövetségének irányí-
tására – mondta Kántás Zoltán, 
aki szerint sok fontos feladatot 
kell a vezetésével megoldani. 
Ezek közt szerepel, a szállás- és 
vendéglátáshoz hasonlóan, a 
fürdők esetében is a 27%-os 
ÁFA csökkentése, a fürdők által 
nyújtott gyógyszolgáltatások tár-
sadalombiztosítási finanszírozása, 
továbbá a világjárvány okozta 
károk mérséklésére a fürdők 
likviditási alapjának létrehozása. 
Ez komoly kormányzati lobbite-
vékenységet is jelent. 

Kántás Zoltán arról is szólt, hogy 
az ötcsillagos minősítések még 
színvonalasabb munkára ösztön-
zik a kollégáit.

OLTÁSRA 
BUZDÍTANAK!
Hatmillióhoz közelít az oltot-
tak száma, de közben a ko-
ronavírus-járvány negyedik 
hulláma is érezteti hatását, 
folyamatosan nő a fertőzöt-
tek száma. 

A vírus ellen csak az oltás se-
gít, és az oltatlanok egy súlyos 
betegség kockázatának vannak 
kitéve, ezért fontos, hogy ők is 
éljenek az oltás lehetőségével 
– mondta Orbán Viktor minisz-
terelnök szeptember 24-i reggeli 
rádióinterjújában. Orbán Viktor 
beszámolt továbbá a gazdaság 
újraindításáról, amely eddig 
minden várakozást felülmúló-
an sikerült, így a kormány már 
dolgozik a gyermekes szülők 
adóvisszatérítésének részletsza-
bályain, amit a nemzeti konzul-
táció is megerősített. 

A kormány tárgyal továbbá 
a minimálbér 200 ezer forintra 
emeléséről, és készül a 13. havi 
nyugdíj visszaépítésének foly-
tatására. 

A beoltottak kevesebb mint 
1%-a betegszik meg, és a beteg-
ség lefolyása az oltottaknál álta-
lában jóval enyhébb. A magyar 
lakosság többsége regisztrált 
védőoltásra és már fel is vette 
azt, aki még nem, az továbbra 
is megteheti a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon. A regisztráció 
után a háziorvosnál és az inter-
neten is lehetőség van oltásra 
időpontot foglalni.
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Koszorúzás. Kérjük, hogy a szervezetek koszorúzási szándékukat jelezzék a 95/320-158 telefonszámon vagy az info@sarvarvar.hu e-mail címen.

ÜNNEPI BESZÉDET MOND SZÉLESI ATTILA
igazgató, Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola

MEGEMLÉKEZŐ MŰSORT ADNAK
A SÁRVÁRI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS 

ISKOLA DIÁKJAI (felkészítő tanár: Vörös Krisztina)



A V4-es Partnervárosok és Önkormányzatok Konferenciáját Olo-
moucban szervezték meg, amelyen Sárvár Város Önkormány-
zata képviseletében Szabó Zoltán alpolgármester vett részt. 

A rendezvény résztvevői tájé-
koztatást kaptak a Visegrádi Alap-
ról, a pályázati lehetőségekről, to-
vábbépíthették városdiplomáciai 
kapcsolataikat. Szabó Zoltán a 
konferencián találkozott testvér-
városunk, Uherské Hradiště kép-
viselőivel is, felvette a kapcsolatot 
Boros Miklóssal, hazánk prágai 

nagykövetével.  – Sok újdonságot 
láttunk, hallottunk a „smartcity” 
programról. Bízom abban, hogy 
a konferencián elhangzottak, 
illetve az ott kiépített kapcsola-
tok pozitív hatásai hamarosan 
Sárváron is érzékelhetővé vál-
nak! – mondta el Szabó Zoltán 
alpolgármester.
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2021.09.23. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT 
A GYÓGYHELY KOMPLEX 
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE SÁRVÁRON 
Sárvár Város Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel 
konzorciumi formában benyújtott pályázata a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program keretében 298,97 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesült, melynek segítségével a Sárvári 
Csónakázó-tó környékének további fejlesztése valósult meg.

A projekt célja, hogy a gyógyhely részét képező, turisztikai szempontból 
jelentős vonzerővel bíró szabadidő- és pihenőpark, valamint a Csónakázó 
tavak területe, illetve e területek nyújtotta szolgáltatások olyan attrakciók-
kal bővüljenek, melyek hozzájárulnak a négy évszakos kihasználtsághoz, 
a szezonalitás jelentette problémák, hatások csökkentéséhez. 

A projekt a gyógyhelyi, sport és rekreációs övezet kialakítására, fejlesz-
tésére irányult, amely szorosan illeszkedik a már meglévő gyógy- és 
wellness, illetve egyéb egészségturisztikai infrastruktúrához és országos, 
nemzetközi attrakciókhoz. 

A manapság oly népszerű gyaloglás feltételeit teremtik meg a projektben 
kialakított nordic walking útvonalak, melyhez a természeti környezetet 
a Csónakázó-tó és környéke biztosítja. Az aktív turisztikai élményeket 
kipihenni kívánók számára napozó- és pihenőpadok kerültek telepítésre 
a Csónakázó-tó partján. A projekt részeként családbarát turisztikai attrak-
cióként a KRESZ park teljes felújítása valósult meg, mely a szülők és a 
gyermekek aktív kikapcsolódását, a közlekedési szabályok élményszerű 
elsajátítása révén a szabadidő hasznos eltöltését biztosítja. Sor került 
kültéri sportpályák teljes körű felújítására, ennek keretében megújult 
egy kültéri kosárlabda-, egy lábtenisz pálya, és egy új teqball pálya került 
kialakításra. A Csónakázó-tó partján fotópont létesült.

Projekt azonosító száma:GINOP-7.1.9-17-2020-00040

A projektről további információ kérhető:

Hangonyi Zoltán projekt menedzser
tel.: +36 30 996-4246 • hangonyizoltán1971@gmail.com
Dr. Kulcsár László • kulcsar.laszlo@sarvar.hu 

VIGYÁZZÁK A VÁROS BIZTONSÁGÁT!
Városőrök, polgárőrök és rendőrök is vigyázzák a rendet 
városunkban, ez a figyelem a turisztikai szezon végével is 
megmarad.

Június elején kezdték meg a munkájukat a sárvári önkormányzat 
megbízásából a városőrök Sárváron, akik folyamatosan járőröznek 
az utcákon, ügyelnek a város rendjére. A nyár folyamán, hétvégen-
ként, éjszaka egy másik járőrszolgálat is ügyelt a város rendjére, 
a vendéglátóegységek, a nagy létszámú közösségi helyszínek, a 
parkok, a játszóterek környékén járőröztek.

Sárvár Város Önkormányzata szorosan együttműködik a rend-
őrséggel és a polgárőrséggel is a bűnmegelőzés érdekében, és 
támogatja a munkájukat. A Sárvári Rendőrkapitányság járőrei és 
Sárvár Város Polgárőr Egyesületének tagjai is folyamatosan ellen-
őrzik a város közterületeit. 

A sárvári polgárőrök új elnökük, Varga Miklós vezetésével meg 
kívánnak újulni, ezért toborzás céljával készítettek egy rövid ani-
mációs videót, hogy így talán kedvet kapnak a fiatalok is a csatla-
kozáshoz. Polgárőr Peti időről időre mesél majd a munkájukról a 
sárvári polgárőrök Facebook-oldalán.

Tegyünk közösen városunk biztonságáért!

Elhunyt Pup Vil-
mos nyugalmazott 
vízügyi mérnök. Tag-
ja volt az 1990-ben 
létrejött első sárvári 
önkormányzati kép-
viselő-testületnek a 
Szabad Demokraták 
Szövetsége színei-
ben mandátumot 
szerezve.

Pup Vilmos 1948-ban szü-
letett. 1976. január 20-án 28 
évesen a Büki Gyógyfürdő 
Vállalat főmérnökének nevez-
ték ki. Később vízellátási és 
víztechnológiai szakmérnöki 
képesítést is szerzett. Egyetlen 
munkahelyén tevékenykedett 
aktív mérnöki pályafutása so-
rán. 2007-ben a jogutód in-
tézménytől, a Büki Gyógyfürdő 
Zrt.-től vonult nyugdíjba.

A vízügy terü-
letén országos 
h í r ne vet  sze -
rez ve  többek 
közt a Magyar 
Fürdőszövetség 
műszaki szakbi-
zottságának is az 
elnöke volt 1993 
és 2000 között. A 
Magyar Hidroló-

giai Társaság szakmai elisme-
rését, a Pro Aqua emlékérmet 
2001 májusában vehette át.

Nyugdíjba vonulása után 
a szakmai téren is alkalma-
zott fotózás vált egyik kedves 
hobbijává. Többször szerepelt 
sikerrel a Sárváron meghirde-
tett, a várost ábrázoló fotó-
pályázatokon. Emellett önálló 
kiállításon is bemutatkozott 
fényképfelvételeivel.

TOVÁBB BŐVÜLHETNEK SÁRVÁR 
városdiplomáciai lehetőségei! 
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A Business Traveller és a Turizmus.com által szervezett Business 
Excellence eseményen és a marketing szakma egyik legrango-
sabb hazai fórumának számító Marketing Summit rendezvény 
keretében megtartott Városmarketing Díjátadón is elismerték 
a Sárvár Tourist és TDM Nonprofit Kft. marketingmunkáját.

A Business Traveller Hungary 
szerkesztősége által alapított Busi-
ness Excellence 2021 díjak idén 
olyan cégekhez kerültek, amelyek 
rugalmassággal, innovációval és a 
hatékonyság növelésével kerültek 
ki győztesen az elmúlt másfél év 
nehéz időszakából. A  „Legjobb bel-
földi desztinációs marketingmun-
káért” a díjat a Sárvár Tourist & TDM 
Nonprofit Kft. nyerte a szakmai 

zsűri, az üzleti utazóközönség és a 
Business Traveller Hungary maga-
zin olvasóinak szavazatai alapján.

Míg a turisztikai díjjal kifejezet-
ten Sárvár belföldi marketing-
tevékenységét díjazták, addig a 
városmarketing gyémántokkal 
két konkrét marketingaktivitást 
jutalmaztak. Az egyik a „Sárvári 
Gépelő” névre keresztelt időszaki 
kampány volt. Ebben a felület által 

random generált, a fürdővároshoz 
kapcsolódó szavakat, kifejezé-
seket kellett minél gyorsabban 
legépelnie a játékosoknak. Amit 
természetesen különféle nehezí-
tések tettek kihívássá. Volt, hogy 
a leírandó szó megfordítva jelent 
meg, volt, hogy rezgett a kijelző, 
máskor password módra váltott 
a rendszer. A másik, azaz a Vá-
rosmarketing Díjátadón elismert 
aktivitás Sárvár utazástervező 
segédlete. Ez egy folyamatosan 
elérhető fejlesztés. A lényege, 
hogy a felhasználók a Sárvár.hu-n 
fellelhető hasznos tartalmakat 
a saját tárjukba menthetik. Így a 
nyaralás alatt minden szükséges 
információ pillanatok alatt elérhe-
tő a számukra. Akár nyitva tartás, 
akár menetrend. De elmenthetők 
túraútvonalak és praktikus, a 
nyaraláshoz, a wellness kikapcso-
lódáshoz kapcsolódó tippek is.

A tizenegyedik alkalommal 
megrendezett, üzleti utazáshoz 
kapcsolódó Business Traveller díj-

átadóra a Budavári Palota Főőrség 
Rendezvénytermében került sor, 
míg a Marketing Summit város-
marketing eseménye a budapesti 
Haris Parkban kapott idén helyet.

A szakmai rendezvényeken 
Sárvár turisztikai marketingszer-
vezetét Haller Ferenc, a TDM és 
a tourinform iroda ügyvezetője 
képviselte, aki a díjátadók után 
köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik bármilyen módon segítik 
Sárvár turizmusának a fejlődését.

– A siker közös, a koronaví-
rus-járvány idején is kitartó szál-
lásadóknak és vendéglátóknak 
egyaránt jár az elismerés. Akikkel 
együtt egyébként már több új, 
őszi, téli forgalomélénkítést célzó 
kampány előkészítése is zajlik. 
Illetve van olyan időszaki aktivitás, 
ami most is fut. Egy úgynevezett 
„nyomozós játékban”, valamint 
egy Instagram-kampány kereté-
ben is nyerhető a TDM partnerei 
által felajánlott sárvári wellness pi-
henés – mondta el Haller Ferenc.

Két nap alatt HÁROM MARKETING DÍJ 

Intézményvezetői érte-
kezletet tartottak a Város-
házán. Tavaly a pandémia 
miatt elmaradt a Kondora 
István polgármester által 
szervezett találkozó, így 
most bőven volt mit meg-
beszélni az intézményve-
zetőkkel.

A sárvári nevelési, oktatási, köz-
művelődési, szociális intézmények 
és a Sárvári IGESZ vezetői jöttek 
el, akiket a Sárvári Önkormányzati 
Hivatal vezetőivel együtt köszön-
tött Kondora István polgármester. 
Megtisztelte a rendezvényt jelen-
létével Rozmán László, a Sárvári 
Tankerületi Központ igazgatója és 
Rettegi Attila, a Vas Megyei Szak-
képzési Centrum főigazgatója is. 

– Új vezetőket köszönthettünk 
a körünkben, Talabér Csaba lett a 
Barabás György Műszaki Szakkö-
zépiskola és Szakiskola igazgató-

ja, Szijártó Zsolt pedig a Sárvári 
Nádasdy Tamás Általános Iskola 
vezetője. De ebben a körben most 
köszönthettük először a Sárvári 
Tinódi Gimnázium igazgatójaként 
Némethné Rádl Krisztinát, a Sárvári 
Turisztikai Technikum igazgató-
jaként pedig Hevér Mihálynét. 
Szeptember 1-jétől a Szombathelyi 
Egyházmegye fenntartásába ke-
rült Petőfi úti óvoda vezetőjének 
személye nem változott, de az 
intézmény Szent Piroska Katolikus 
Óvoda néven folytatja működését 
– sorolta a változásokat Kondora 
István polgármester. 

A találkozón szó esett a digitális 
oktatás tapasztalatairól, az intéz-
ményi és városi fejlesztésekről. 

– Nagyon sok pozitív hozadéka 
volt a digitális oktatásnak, de na-
gyon sok napi problémát is felve-
tett, például az eszközök kérdése 
kapcsán vagy a személyes találko-
zások hiánya miatt. Egyeztettünk 

az intézményi felújításokról is, így 
a Gárdonyi iskola és a gimnázium 
esetében, illetve szó esett a bölcső-
de bővítéséről is. A gondozási 
központban a pandémia miatt a 
meglévő ellátottak gondozása és 
az új gondozottak megjelenése új 
kihívások elé állította a dolgozókat. 
Számba vettük az intézmények 
anyagi kondícióit is. Ezzel kapcso-
latban elmondható, hogy stabilan 
és biztonságban működnek a váro-
si intézmények, ha szükségük van 

segítségre, akkor mögöttük áll az 
önkormányzat. Nagyon szűkösen, 
de ezt az évet is végig tudjuk vinni, 
minden eltervezett és minden 
váratlan tervünket, kiadásunkat 
meg tudunk valósítani Sárváron – 
mondta el Kondora István. 

A jelenlévők egyetértettek ab-
ban, hogy mindannyian bíznak 
abban, hogy a 2021/2022-es tanév 
már a megszokott rend szerint 
folyhat majd a gyerekek, szülők és 
nevelők megelégedésére.  -fr-

INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉRTEKEZLETEN találkoztak az igazgatók

Egy év kihagyás után találkoz-
hattak újra a város és az intéz-
mények vezetői a Városházán

A Sárvár TDM munkatársai, Holpert Krisztina, 
Haller Ferenc és Németh Fanni a díjakkal

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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Sárvár Város Önkormányzata szeptember 18-án tartotta a 
„Virágos Sárvárért!” környezetszépítő verseny díjátadóját. 
A 2021-es esztendőben is három kategóriában adtak át 
elismerést, díjazták a legvirágosabb vállalkozásokat, a leg-
virágosabb erkélyeket és a legvirágosabb házakat. Emellett 
több különdíj és egy közönségdíj is kiosztásra került.

A Hild parkban Dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző, a virá-
gosítási mozgalom ötletgazdája 
üdvözölte a díjazottakat. Köszöne-
tet mondott minden sárvári pol-
gárnak, aki a saját lakókörnyezetét 
gondozva támogatja a város-
szépítő munkát. Elmondta, hogy 
2021-ben 30 ingatlan nevezett a 
versenyre, a Sárvár Lendületben 
oldalon indított közönségsza-
vazásra pedig több mint ötezer 
szavazat érkezett.

A zsűri a hagyományokhoz 
híven értékes díjakkal jutalmazta 
a lakosság városépítő munkáját. 
A díjátadón a zsűri tagjai mellett 
közreműködtek az önkormányzati 
képviselők és a díjakat felajánló 
cégek, szervezetek képviselői.

A legvirágosabb vállalkozás díját 
2021-ben Szele Csabáné és Szele 
Csaba vehette át, apartmanházu-
kat 20 éves muskátlik díszítik. A 
legvirágosabb ház díját Mórocz 
Gáborné és Mórocz Gábor nyerte 

el, a házaspárnak 101 rózsa virágzik 
az udvarában. A legvirágosabb er-
kély címét 2021-ben Pócza Imréné 
vihette haza, akinek petúniák teszik 
még otthonosabbá harmadik eme-
leti lakását. 2021-ben a zsűri és a kö-
zönség véleménye megegyezett, a 
közönségszavazás nyertese is Pócza 
Imréné lett, 460 szavazatot kapott a 
Sárvár Lendületben oldalon.

– Én azt látom, hogy ez a meg-
mérettetés nagyon szépen bele-
épült a város életébe. Szerintem 
egy jó évadot zártunk, és készek 
vagyunk arra, hogy a következő 
évben is folytassuk – szögezte le 
az ünnepségen Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, a zsűri elnöke.

Több vállalkozás is jelezte, hogy 
felajánlásával támogatná a ren-

dezvényt, így a zsűri az idei évben 
hét különdíjat is kioszthatott.

– Jó azt látni, hogy a felajánlá-
sok száma is növekszik. Nagyon 
jó érzékelni, hogy vannak olyan 
sárvári vállalkozók, akik ezt fon-
tosnak gondolják, és így tud 
egyre inkább terjedni ez a moz-
galom – mondta ennek kapcsán 
az alpolgármester.

Dr. Máhr Tivadar a rendezvé-
nyen megköszönte dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző szerve-
zőmunkáját és a város szépítésé-
ért tett erőfeszítéseit.

Az ünnepség végén csoport-
kép készült a díjazottakról, majd a 
meghívott vendégeket az önkor-
mányzat egy kis fogadásra várta.

sii

A díjazottak, a város vezetői és a díjak felajánlói az eredményhirdetésen

KIHIRDETTÉK A VIRÁGOSÍTÁSI VERSENY eredményét

Legvirágosabb vállalkozás

 I. Csallóköz u. 16/A. 
  Szele Csabáné és Szele Csaba  
 II. Tizenháromváros u. 1.
  Várpark Panzió – Kovács Andrásné
 III. Világos u. 20.
  Judit Masszázs – Nagy Judit

Legvirágosabb ház 

 I. Szatmár u. 12.  
  Mórocz Gáborné és Mórocz Gábor
 II. Március 15. u. 1. 
  Gacs Alexandra 
 II. Rábasömjéni u. 91/B. 
  Tamics Ibolya 
 III. Fekete-híd u. 11. 
  Biró Andrásné és Biró András 
      
Legvirágosabb erkély  

 I. Dévai B. M. u. 9. 3/2. 
  Pócza Imréné  

 II. Alkotmány u. 67. 4/12. 
  Horváth Szilvia 
 III. Petőfi u. 28. fszt. 2. 
  Fehér Istvánné

Legvirágosabb ház különdíj 
Szatmár u. 56.
  Németh Judit és Czinege Róbert 
Kazinczy u. 50. 
  Mentes Károlyné 
Kiss J. altb. u. 22. 
  Lantos Attiláné és Lantos Attila 
Tölgyfa u. 76.              
  Horváth Zsuzsanna és Takács Ferenc
 Hársfa u. 21.
  Fülöp-Barta Katalin és Fülöp Árpád
Kertekalja u. 31. 
  Károlyi Ferencné és Károlyi Ferenc
Szatmár u. 25. 3. ajtó 
  Husz Anita és Németh Zsolt  
      
Közönségdíj
Dévai B. M. u. 9. 3/2. – Pócza Imréné 
 

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK ÉS 
MINDEN PÁLYÁZÓNAK!

A „VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT!” VERSENY DÍJAZOTTJAI:
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Mintegy félezren szórakoz-
tak együtt az Őszi Hacacáré 
rendezvénysorozat sárvári 
koncertjein. A fellépők 
sorát a Lóci játszik zenekar 
nyitotta, majd a Margaret 
Island lépett színpadra. 

A közösségi élet újraindulásá-
val az augusztus végétől október 

végéig tartó kilenc hetes időszak-
ban ingyenes, országos koncert-
sorozatot indított a kormány. 
A nagyszabású, mintegy 130 
állomásos rendezvénysorozat 
egyik első helyszíne volt Sárvár, 
ahol először a Lóci játszik zenekar 
lépett fel, majd a Margaret Island 
koncertezett. A rendezvényre 
kilátogatott Ágh Péter országy-

gyűlési képviselő, Kondora István 
polgármester és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester is.

– A kormány oltási kampánya 
révén szabad nyarunk volt, és ez 
alkalmat adott az együtt töltött 
pillanatokra. Sárváron is számos 
olyan rendezvény volt, amely 
egyfajta közösségi élményt tu-
dott nyújtani a város lakóinak és 
az ide látogató vendégeknek is. 
A kormány nagyon fontosnak 
tartja, hogy ennek az együttlétnek 
az örömét minél többször meg 
tudjuk tapasztalni itt Sárváron 
és szerte az országban is, ezért 
Őszi Hacacáré címmel egy ren-
dezvénysorozatot indított, amely 
révén számos helyen koncertet 
tudnak megvalósítani. Sárváron 
is két zenekar lépett fel, mindez 
állami támogatásból válhatott 
valóra. A járvány azonban nem ért 

véget, a negyedik hullám támad, 
elsősorban azokat veszélyezteti, 
akik még nincsenek beoltva. Ezért 
nagyon fontos, hogy mindazok él-
jenek az oltás lehetőségével, akik 
még ezt nem tették meg, illetve, 
akik szükségét érzik, azok vegyék 
fel a harmadik oltást, hiszen ez 
is biztosított Magyarországon – 
mondta el Ágh Péter.

Kondora István polgármester 
is örömének adott hangot, hogy 
nemcsak most, de a kulturális 
központ és a helyi civilek szerve-
zetek jóvoltából a nyár folyamán is 
számos fesztiválon, rendezvényen 
vehettek részt a sárváriak.

Az Őszi Hacacáré további kon-
certjeiről az oszihacacare.hu web-
oldalon tájékozódhatnak, hogy 
ősszel se maradjanak programok 
nélkül. 

-fr-

Sárváron is megállót tartott a jubileumi 15. Coop Rally.  
A 2021-es rendezvénysorozat negyedik állomása a 
Sága Foods Zrt. üzeme volt, ahol immár harmadszor 
látták vendégül az eseményt. A minőségi, hazai élel-
miszer-előállítást és termékeket középpontba állító 
rally rendezői a sárvári házigazda Sága telephelyén is 
beszámoltak a programról és a baromfitermelés agrá-
riumban betöltött kiemelkedő szerepéről.

A Coop Rallyt a Coca-Cola 
csapata nyerte, míg az Agrármi-
nisztérium különdíját a Sole-Mizo 
csapata kapta meg. A szakmai 
program alkalmával a több mint 
105 autóból álló mezőny – három 
médiabusz kíséretében – nyolc 
állomást látogatott meg, több 
mint 800 kilométert autózva 
Magyarország nyugati tájain. A 
versenyen kétszázötvenen vettek 
részt, akik hazai élelmiszeripari, 
kiskereskedelmi, szolgáltató és 
médiacégeket képviseltek.

A Coop Rally sárvári eseményén 
a rendezvénysátorban a szervezők 
sajtótájékoztatót tartottak az or-
szágjáró autóstúráról. A versenyt 
a sárvári önkormányzat nevében 
Kondora István polgármester kö-
szöntötte. Kiemelte a Master Good 
révén tavaly újra magyar tulajdon-
ba került Sága vezetése és a város 
között kialakult jó kapcsolatot.

A közel száz autóból álló rallyn 

több ismert személyiség 
is részt vett, köztük Cseh 
László sokszoros világ- 
és Európa-bajnok úszó. 
A tokiói olimpia után 
visszavonult sportoló 
jó levezetésnek tartja 
az autós karavánt. A jövőjét az 
úszóbajnok a medencétől minél 
távolabb kívánja eltervezni, ám a 
verseny alatt Sárváron is csak a ki-
kapcsolódásra gondolt, és élvezte 
a szabadságot. 

A sárvári sajtótájékoztatón Erdős 
Norbert élelmiszerlánc-felügyele-
tért felelős államtitkár arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a magyar 
termelők által készített termékek 
remek minőségűek. Az államtitkár 
az eseményen azt is hangsúlyozta: 
a magyar élelmiszertermékeknek 
elsőbbséget biztosítanak vásárlá-
saikban a hazai vevők. 

A Master Good cégcsoport 
révén tavaly újra magyar tulaj-

donba került a Sága Foods Zrt.  
A tulajdonosváltás volt a biz-
tosítéka annak, hogy a magas 
minőségű termékek előállítása a 
jövőben is folytatódjon. – Építeni 
jöttünk Sárvárra, és az elmúlt más-
fél évben nagyon megszerettük 
ezt a várost és az itt élő embere-
ket. Ezért határoztunk úgy, hogy a 
jövőben minden fejlesztésünket 
itt fogjuk végrehajtani – számolt 
be Bárány László, a Sága vezér-
igazgatója.

A Sága Foods Zrt. tulajdonosa 
a 84-es számú főút melletti új, 
északi ipari övezet területén egy 
élelmiszeripari beruházást tervez, 
amely több száz fő foglalkoztatá-

sát tenné lehetővé. A Sága 2022 
év elején szeretné elkezdeni az 
új üzemcsarnok építését. Az új 
sárvári élelmiszeripari gyár kivi-
telezési költségei meghaladják a 
húszmilliárd forintot.

A legfrissebb felmérés szerint 
az emberek 85 százaléka a ma-
gyar árut veszi le a polcról, ha az 
azonos árban van a külföldivel. 
Ráadásul egy részük még egy 
kicsivel többet is ad érte. – A ma-
gyar emberek gondolkodjanak 
magyarul, vásároljanak magyar 
terméket, így lehet az akár egy 
füstli virsli is – ajánlotta Erdős 
Norbert államtitkár a sárvári Sá-
gában.  p-ás

A MAGYAR EMBEREK magyar terméket vásároljanak!

ŐSZI HACACÁRÉ sztárfellépőkkel

Ágh Péter, Kondora István és Dr. Máhr 
Tivadar a Lóci játszik zenekar tagjaival

Kondora István, Bárány László, Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott és Erdős Norbert államtitkár
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Tizennegyedik alkalommal szervezte meg a Sárvári Környe-
zetvédő és Természetbarát Egyesület a Környezetvédelmi Na-
pot. A szeptember 18-i rendezvény fókuszában a klímaválság, 
az autómentesség állt. Előadásokkal, interaktív programokkal 
szólították meg az érdeklődőket.

A XIV. Környezetvédelmi Napot 
Szabó Zoltán alpolgármester 
nyitotta meg Bokorné Csonka 
Judit elnök társaságában a Sárvári 
Tinódi Gimnáziumban. Az alpol-
gármester elmondta, hogy közel 
száz civil szervezet van Sárváron, 
közülük is az egyik legaktívabb a 
környezetvédő egyesület.

– A legmagasabb szintű in-
tézkedéseknek is csak akkor van 
értelme, ha a mikrokörnyeze-
tünkben is környezettudatosak 
vagyunk. Ebben jelent óriási sze-
repet a természetbarát egyesület 
– hangsúlyozta Szabó Zoltán.

A megnyitón az egyesület 
tiszteletbeli tagjává választotta és 
támogatói oklevelet adott át dr. 
Kulcsár Lászlónak, az önkormány-
zati hivatal környezetvédelmi 
referensének, a városszépítő 
egyesület elnökének, aki évek 
óta segíti a környezetvédők 
munkáját.

A délelőtt szakmai előadásokkal 
folytatódott, melyek középpontjá-
ban a klímaválság állt. A program 
az önkormányzat európai uniós 
projektje, a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás kere-
tében valósult meg. A klíma- és a 

természetvédelemről Dr. Borovics 
Attila, Pőcze Vilmos és Pék Tibor 
tartottak előadást.

– A mostani változás az erdők 
szempontjából körülbelül tíz, de 
lehet, hogy százszoros sebességű 
ahhoz képest, amivel eddig a 
fafajaink találkoztak. Ez azt jelenti, 
hogy tennünk kell valamit. Nem 
dőlhetünk hátra, hogy majd a ter-
mészet megoldja – fogalmazott 
Dr. Borovics Attila, az Erdészeti 
Tudományos Intézet főigazgatója.

A délutáni program az au-
tómentesség jegyében telt, a 

környezetvédők felvonulást tar-
tottak, majd a Posta téren szakmai 
kiállítók, kezes-lábas játszóház, 
kerékpáros ügyességi verseny, 
klímavédő vetélkedő várta az 
érdeklődőket.

– Az előadások teli voltak ér-
deklődőkkel, ezt bátran el tudom 
mondani. Fél háromkor volt egy 
felvonulásunk, amire szintén na-
gyon sokan jöttek el. Iskolások és 
felnőttek is csatlakoztak kerékpár-
ral, gyalog vagy rollerrel. A Posta 
téren interaktív programokkal, 
játszva próbáltuk megszólítani 
az érdeklődőket – értékelte az 
eseményt Bokorné Csonka Judit.

Vígh Viktor, az egyesület kör-
nyezetvédelmi szakreferense 
elmondta, a klímaváltozás hatásait 
már a gyerekek is érzik. Az egye-

sület igyekszik egy környezettuda-
tosabb életmód felé terelni őket 
ezekkel a programokkal.

A XIV. Környezetvédelmi Nap 
filmvetítéssel zárult a Kabos László 
Filmszínházban. sii

KÖRNYEZETÉDELMI NAP interaktív programokkal

Sárváron zajlott a 44. Kár-
pát-medencei Középisko-
lás Irodalmi Pályázat tá-
bora. Az Írók Alapítványa, 
az Írók Szakszervezete, a 
Sárvári Tinódi Gimnázium 
és Sár vár Város Önkor-
mányzata által meghirde-
tett irodalmi pályázatra 
vers, próza és tanulmány 
kategóriákban vár ták a 
diákok alkotásait. 

A tábor résztvevői a hagyomá-
nyok szerint megkoszorúzták a 
Tinódi-emlékművet a várparkban 
Kondora István polgármester és 
Dr. Máhr Tivadar társaságában. 
Kondora István köszöntőjében 
örömének adott hangot, hogy 

még mindig vannak olyan fiatalok, 
akik szívesen megosztják a nagy-
világgal alkotásaikat.

– A globalizálódó világban el-
tűnnek azok a népek, amelyeknek 
nincs irodalma, ahol nem szület-
nek a kor kihívásaira reflektáló 

alkotások – fogalmazott meg-
nyitóbeszédében Mezey Katalin 
Kossuth-díjas író, a zsűri elnöke.

A 26 legjobb pályázat szerzője 
kapott meghívót a sárvári irodalmi 
táborba, ahol a műhelymunka 
során neves írókból, költőkből álló 

zsűri értékelte az írásokat, akik innét 
indultak, azok ma már a magyar 
irodalmi élet derékhadát adják. 

 – A tábor a művészi útra nem 
tud felkészíteni, de a nagy múltú 
irodalmi pályázat fontos eleme a 
tehetség fellelésének és gondo-
zásának – számolt be a pandémia 
után ismét megrendezhetett iro-
dalmi táborról Papp Márió költő, 
a zsűri tagja. 

A tábor záróünnepségét a sár-
vári gimnázium dísztermében tar-
tották, ahol a pályázók felolvasták 
műveiket és sor került a díjátadóra 
is. Az ünnepségen Sárvár Város 
Díját Szabó Zoltán alpolgármester 
adta át a tanulmány kategóriában 
induló győri Verestóy Brigittának. 

p-ás

A tábor résztvevői a várparkban nyitották meg a találkozót

Az egyesület tiszteletbeli tagjává választotta dr. Kulcsár Lászlót, 
az önkormányzati hivatal környezetvédelmi referensét (Fotó: CSz)

A Posta térre sokan kilátogattak, hogy 
kipróbálják az interaktív játékokat

DIÁKÍRÓK, KÖLTŐK találkoztak Sárváron
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13. alkalommal rendezte 
meg a Sárvár és Vidéke 
Méhész Egyesület a Mé-
hésznapot. A Szent László- 
templomban a mézlo-
vagrendek részvételével 
zajlott a szentmise, majd 
a mézlovagok felvonultak 
Sárvár belvárosában. 

Az útvonal érintette az Ady 
Endre utcát, az egyesület meg-
alakulási helyénél elhelyezett em-
léktáblát, az Arborétumban lévő 
Mézesházat és az Elmúlás fáját. 
A Nádasdy-vár udvarán tartották 
a hivatalos megnyitót, amelyen 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, 

Ozsváth Laura Magyar Mézkirály-
nő és Bross Péter, az Országos 
Magyar Méhész Egyesület elnöke 
mondott köszöntőt.

– A sárvári méhészek egye-
sülete kapocs a természet és 
a helyi modern társadalom 
között. Az önkormányzat 
számára is fontosak az egy-
séges, tettre kész civil egye-
sületek – hangsúlyozta Dr. 
Máhr Tivadar. 

– A megválasztott Méz-
királynő feladata, hogy egy 
éven át népszerűsítse a méz-
fogyasztást és segítse a ma-
gyar méhészek munkáját 
egyesületi és országos szin-
ten is – mondta Ozsváth Laura.

– Ez az esemény is a termelői 
méz népszerűsítését tűzte ki célul. 
A méhészek tapasztalata az, hogy 

egyre inkább keresik a vásárlók a 
magyar mézet – mondta el Bross 
Péter. Az OMME elnöke beszámolt 
arról is, hogy 2010 óta hazánkban 

a tudatos vásárlói szokások elter-
jedésével már duplájára nőtt a 
mézfogyasztás. Jelenleg kilencven 
dekagramm az évi egy főre jutó 
mézmennyiség átlaga, de ennek 
a tendenciának folytatódnia kell 
ahhoz, hogy a magyarok is elérjék 
az 1,7 kilogrammos éves uniós 
átlagot.

Hazánkban több mint 20 ezer 
család megélhetéséhez járul hoz-
zá a méhészet. Az idei szezon sem 
volt jobb az elmúlt évek gyen-
ge mézhozamú időszakai után.  
A klimatikus tényezők, mint a tél 
eltűnte és a késő tavaszi fagyok 
erősen befolyásolják a méhészek 
életét. Sok méhészgazda csupán 
a szakmai elkötelezettség miatt 
nem számolta még fel a kaptárait. 
Pedig, ha tovább emelkedne a 
hazai mézfogyasztás, a nehéz 
körülmények közt is megtermelt 

magyar nektár kielégítené a bel-
földi igényeket, és gazdaságossá 
tehetné az ágazatot.

Az ünnepség végén az Or-
szágos Magyar Méhész Egye-
sület elnöke elismerő oklevél-
lel jutalmazta Őri József sárvári 
méhészt sok évtizedes méhész 
munkájáért. A Mézkirálynő em-
lékszalagokat kötött a részt vevő 
nyolc mézlovagrend – Sárvári 
Apiarius Mézlovagrend, Bajai 
Szent Ambrus Mézlovagrend, 
Zselici Mézlovagrend, Söjtöri 
Ambrózia Mézlovagrend, Gyulai 
Göndöcs Benedek Mézlovagrend, 
Dél-Balatoni Mézlovagrend, Janus 
Pannonius Mézlovagrend, Szé-
kesfehérvári Szent István Mézlo-
vagrend, Jászsági Mézlovagrend 
–  zászlóira. Ezt követően szakmai 
előadások és termékvásár volt  
a sárvári Méhésznapon.

Pajor András AFIAP fo-
tóművész alkotása is látha-
tó az eucharisztikus kong-
resszushoz kapcsolódó 
budapesti kiállításon.

A MANK Magyar Alkotóművé-
szeti Közhasznú Nonprofit Kft. és 
a Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum  Vendég-
ségben az Úrnál címmel hirde-
tett képzőművészeti pályázatot 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszushoz kapcsolódóan. 
A pályázatra 200 hazai és ha-
táron túli alkotótól érkeztek a 
Biblia világából ihletet merítő 
képző-, ipar- és fotóművészeti al-
kotások. Öttagú zsűri választotta 
ki azokat a munkákat, amelyek 

reprodukcióit a múzeum 
homlokzatán mutatják be. 
A szeptember 21-én nyílt 
budapesti kiállításon Pajor 
András AFIAP fotóművész, a 
Sárvári Média Kft. munkatár-
sa Oldozd meg a bilincseket 
című fotója is látható. 

– A kereszt bizonyosságát 
elvesztő korpusz idejét éljük. 
A szabadon lebegés illúzi-
ója mögött számos függés 
áll. A teremtett világban 
most lakó egyének közös-
ségi tudata, lelki-szellemi 
élete teljesen megváltozott, 
a múltból hozott istenhit 
átalakult önhitté. A szimbó-
lumok válságát szenvedjük 
a függő függetlenségben. 

A Mennyei Atyával való 
találkozás döntés Ég és 
Föld között – mondja 
alkotásáról Pajor András, 
aki hozzátette, a kép szü-
letését és címét Babits 
Mihály: Eucharistia című 
versének sorai ihlették. 

A szabadtéri kiállítás-
sal minél többek számá-
ra szeretnék láthatóvá 
tenni, hogyan inspirálja 
az eucharisztia szentsé-
ge művészeti alkotások 
megszületését. A kültéri 
tárlat a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipa-
ri Múzeum falán egész 
nap megtekinthető ok-
tóber 24-ig. 

A mézlovagok végigvonultak 
Sárvár belvárosában

A méhészek Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel együtt emlékeztek 
az egyesület megalakulási helyénél elhelyezett emléktáblánál

Pajor András a díja-
zott alkotása előtt 
(Fotó: MM)

MÉHÉSZNAP nyolc mézlovagrend részvételével

SÁRVÁRI ALKOTÓ AZ EUCHARISZTIKUS KIÁLLÍTÁSON
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Szent László

Szent László és

● Október a Szűzanyának szen-
telt hónap. Mindkét sárvári temp-
lomban mindennap este imádkoz-
zuk a rózsafüzért az esti szentmisék 
előtt gyermekek és a plébániai cso-
portok előimádkozásával. A Szent 
László-templomban 18.15 órától, a 
Sári templomban 18 órától. 

● Ebben a tanévben szomba-
tonként a plébániák közösségi 
termeiben tartjuk az elsőáldozásra 
és bérmálásra készülő gyermekek 
számára a felkészítő foglalkozáso-
kat havi egy alkalommal. Október 
2-án, szombaton a nagytemplom-
hoz tartozó katolikus iskolába járó 
3. osztályosok 10 órára, a 8. osztá-
lyosok 11 órára jöjjenek.

● Október 9-én, szombaton a 
Sári templomhoz tartozó mindhá-
rom általános iskolában tanuló 3. 
osztályosok 10 órára, a 8. osztályo-
sok 11 órára jöjjenek a Sári plébánia 
közösségi termébe.

● Október 3-án, vasárnap lesz 
a Kertvárosi kápolna búcsúja és 
az egész napos szentségimádás 
ünnepe. A szentségkitételi búcsúi 
szentmisét 9 órakor imádkozzuk.  
A szentségeltételi litánia 15.30 
órakor kezdődik.

● Október 3-án, a vasárnapi 
szentmiséken tartjuk a hittanos 
diákok befogadását mindhárom 
sárvári templomban. A diákokat 
ezen alkalommal, egy kis ajándék-
kal lepjük meg a Szűzanya hónap-
jához kapcsoltan. 

● Október 7-én Rózsafüzér 
Királynőjének, október 8-án Ma-
gyarok Nagyasszonyának ünnepei 
lesznek.

● Október 8-án Bodajkra és Zirc-
re kirándul a Szent László Katolikus 
Iskola és a Szent Piroska Katolikus 
Óvoda nevelőtestülete a Sárváron 
szolgálatot teljesítő négy lelkipász-
tor és az intézményeinkben szolgá-
ló szerzetes nővérek részvételével.

● Szentmisék a Szent Lász-
ló-templomban: hétköznaponként 
8 órakor és nyári óraálláskor 19.00 
órakor, téli óraálláskor 18.00 órakor. 

Szombaton nyári óraálláskor 
19.00 órakor, téli óraálláskor 18.00 
órakor. Vasárnap 7.00 és 9.00 órakor 

városi diákmise, 11.00 órakor plé-
bániai nagymise, valamint 19.00, 
illetve téli óraálláskor 18.00 órakor.

● Szentmisék a Sári templom-
ban: hétköznaponként 18.30, illet-
ve télen 17.30 órakor. Szombaton 
18.30, illetve télen 17.30 órakor. 
Vasárnap 8.00 és 10.00 órakor plé-
bániai nagymise.

● Minden pénteken 20 órára 
várjuk a katolikus fiatalokat ifjúsági 
közösségbe a városi  plébánia kö-
zösségi termébe. 

● Minden szerdán az esti szent-
mise után 19.15 órakor a Sári 
plébánia közösségi termében, 
csütörtökön 19.30 órakor a városi 
plébánia közösségi termében fel-
nőtt katekézist tartunk. 

● A plébánia részletes prog-
ramjait, szentmise szándékokat a 
www.sarvarsari és www.ladislas.hu 
honlapon olvashatják.

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

● Megkezdődött egyházköz-
ségünkben a konfirmációi oktatás 
18 fiatal részvételével. A felkészítő 
órákat hétfőnként 17 órától tartjuk 
a gyülekezeti teremben. 

● Október 3-án, a 9.30-kor kezdődő 
istentiszteleten az úrvacsora közössé-
gébe hívjuk gyülekezetünk tagjait.

● Október 10-én 15 órakor csa-
ládi istentiszteletet tartunk, ahova 
szeretettel hívjuk a hittanosokat. Az 
alkalmat kötetlen beszélgetés és 
játék követi a gyülekezeti teremben 
és a templomkertben.

● Október 12-én, kedden 17 
órakor tartja Nőegyletünk havi 
találkozóját.

● Egyházközségünk főbb hí-
reiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

● Vasárnaponként 10 órától is-
tentiszteletet és – ezzel egyidőben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk.

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető. 

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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Az 1800-as évek sárvári evan-
gélikus lelkészének Ráhner 
Máténak az életéről meg-
jelent könyv bemutatóját 
tartották a Nádasdy-vár 
dísztermében. A kötet szer-
zője Fónyad Pál az 1848-as 
forradalom idején Sárváron 
tevékenykedő lelkész üku-
nokájaként idézte fel Ráhner 
Máté történetét.

A jelenlévőket Pethő Attila sár-
vári evangélikus lelkész köszöntöt-
te. A bemutatón részt vett Takács 
Zoltán Bálint igazgató házigazda-
ként és Solymár Gábor korábbi 
sárvári evangélikus lelkész, akinek 
kutatásai sokat segítették a könyv 
megjelenését. A könyvbemuta-
tón a Kortárs Keresztény Kórus 
működött közre Vörös Krisztina 
vezetésével.

A szerző betegsége miatt a 
„Ráhner Máté – a rebellis és kon-
szolidált egyházépítő evangélikus 
lelkész” című kötetet, annak szer-
kesztője, V. Molnár Zoltán mutatta 
be. Ráhner Máté – az 1810 és 1877 
között élt sárvári lelkész – szemé-

lyét és életét a sárvári könyvtár 
nyugalmazott igazgatója ismer-
tette, különös tekintettel annak az 
1848–49-es szabadságharc helyi 
eseményeiben játszott szerepére.

– A reformáció, az evangéliku-
sok gazdag sárvári története a 
mai korban is erőt ad a közösség 
számára – mondta el Pethő Attila 
sárvári evangélikus lelkész. – Sár-
vár jelentős történelmi múltjához 
méltó a város történelmét fel-

dolgozó szakirodalom is – em-
lékeztetett Takács Zoltán Bálint, 
a Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója. 

A kötetbemutatón betegsége 
miatt Fónyad Pál már nem lehetett 
jelen. A könyv bemutatója után 
érkezett a hír, hogy hosszan tartó 
betegség után az Ausztriában 
élő evangélikus lelkész, egyház-
történész, Fónyad Pál elhunyt. A 
hírt a Magyarországi Evangélikus 

Egyház elnök-püspöke tudatta. 
Fabiny Tamás méltatása szerint Fó-
nyad Pált gyülekezeti lelkészként 
egy ideig az ausztriai magyarok 
között és egyháztörténészként 
mindig a lelkiismeretesség és az 
alaposság jellemezte. Hazáját és 
egyházát a legnagyobb alázattal 
szolgálta. Hatalmas könyvtárát az 
erdélyi és a magyarországi evan-
gélikusoknak ajándékozta.

p-ás

 A CSODÁK FÖLDJÉRE vitte közönségét a kórus

Pethő Attila lelkész, Takács Zoltán Bálint igazgató, Solymár Gábor korábbi 
sárvári evangélikus lelkész és V. Molnár Zoltán, a kötet szerkesztője

Csodák földjén címmel egy 
amerikai musical bemuta-
tóját tartotta szeptember 
11-én a Sárvári Oratórikus 
Kórus. A művet a Nádas-
dy-vár szabadtéri színpa-
dán mutatták be, telt ház 
előtt. 

Bár az énekkar a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra is 
meghívást kapott, ők úgy gon-
dolták, hogy az előadás élményét 
a helyiekkel osztanák meg inkább, 
mintegy a kongresszus földrajzi 
határait Sárvárig kitolva. Dr. Szalai 
Ferencné karnagy elárulta: hazai 
közönségüknek szerették volna 
átadni mindazt a szépet, azt a jó 
érzést, amit előadásuk által sze-
rettek volna közvetíteni. Támaszt, 
útravalót és vigaszt adni abban, 
hogy honnan vegyünk erőt az új-
rainduláshoz, az élet folytatásához 
a nehézségek, a tragédiák idején. 
A darab ugyanis az alkotók és az 
előadók szándéka szerint ebben 

mutathat utat. A musical témája 
az Isten és az ember között kötte-
tett szövetségről szól, bemutatva, 
hogy történjen bármi, a legna-
gyobb katasztrófák vagy járvá-
nyok közepette sem bomlik fel az 

örök szövetség. A színes, jelmezes 
előadást egy 55 fős felnőtt és egy 
húsz fős gyermekkórus adta elő.  

– A kórustagok szívében a 
komoly próbafolyamatok során 
a mű mondanivalója célt ért, így 
biztosak voltunk benne, hogy az 

üzenetet át tudjuk adni közön-
ségünknek is. A célunk ez volt 
– nyilatkozta a premier után a kó-
rusvezető dr. Szalai Ferencné, aki 
egyben Marty Haugen amerikai 
musicaljének műfordítója is volt. 

Különleges estében lehetett 
része annak, aki kilátogatott a kon-
certre. A legnagyobb élmények 
közt az énekkar összetartásának, 
közösségi erejének megtapaszta-
lása is ott szerepelhetett sok néző 
számára. Kicsik és nagyok együtt, 

teljes odaadással tettek a közös 
célért, ehhez pedig sok hónap 
megfeszített munkája vezetett. 
Hisz már januártól elkezdődtek a 
próbafolyamatok, amelyek nyárra 
még nagyobb fordulatot vettek. 
A színpadi együttműködés, az 
egységesség volt az este egyik 
legnagyobb varázsa, amely a né-
zőtérről is érzékelhető volt. 

A Sárvári Oratórikus Kórus min-
den tagja sokat dolgozott a da-
rab sikeréért. A Csodák Földjén 
musical premierje jól sikerült, a 
közönség vastapssal jutalmazta 
a produkciót, a szólisták, a kórus, 
a gyermekek énekét, játékát.  
A premiert jótékonysági akcióval 
kötötték össze. Két olyan sárvári 
családnak gyűjtöttek adományt, 
ahol a járvány miatt a gyermekek 
elveszítették valamelyik szülőjü-
ket. Aki lemaradt az előadásról, 
az nemsokára láthatja a premier 
teljes felvételét a kórus közösségi 
oldalán és a Sárvári Televízióban.

Pogács Mónika

A Sárvári Oratórikus Kórus minden tagja 
sokat dolgozott a darab sikeréért

KÖNYVBEMUTATÓ Ráhner Máté életéről
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Sárváron és Észak-Vas megye több pontján is zajlik a Fidesz 
„Stop, Gyurcsány!, Stop, Karácsony!” elnevezésű aláírásgyűj-
tése. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, a Sárvári Fidesz elnöke 
Varga Dezső aktivista és Kampel Oszkár önkormányzati kép-
viselők már többször gyűjtött aláírást a városi piacon.

Dr. Máhr Tivadar elmondta, a 
tavaszi országgyűlési választáson 
nem egy új baloldal méretteti meg 
magát, hanem a Gyurcsány-kor-
szak akar újra visszatérni, és ugyan-
ott folytatnák, ahol abbahagyták, 
ezért fontos, hogy megvédjük az 
elmúlt tíz év eredményeit. Kampel 
Oszkár szerint azért ilyen sikeres az 
aláírásgyűjtés, mert az emberek 

nem felejtették el, hogy a Gyur-
csány-kormány mennyit hazudott 
annak idején, és nem akarják, hogy 
ez az időszak visszatérjen

 A közterületi aláírásgyűjtés 
után a fideszes aktivisták a ház-
tartásokat is felkeresik, és arra 
kérik az embereket, hogy írják alá 
a „Stop, Gyurcsány! Stop, Kará-
csony!” petíciót.

ZAJLIK az aláírásgyűjtés

Az új megjelenésedhez i� ó́  
tökéletes ruhák, melyekre most 

NYITÁS 
OKTÓBER 4-ÉN, 

HÉTFó́N 9:00-KOR! 

NYITÁS 
OKTÓBER 4-ÉN, 

HÉTFó́N 9:00-KOR! 

EXTRA ÁRKEDVEZMÉNYT ADUNK!

Sárvár, Hunyadi u. 1.

NYITÁSI KEDVEZMÉNYNYITÁSI KEDVEZMÉNY
-20% MINDEN RUHADARABBÓL! -20% MINDEN RUHADARABBÓL! 

(Ajánlatunk 2021. 10.04 - 10.16.-ig. ill. 

a készlet erejéig érvényes).

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
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iSpeak English 
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Angol nyelvú bedszélgető kör Sárváron Angol nyelvű beszélgető kör Sárváron Angol nyelvű beszélgető köt Sárváron Angol nyelvű beszélgető kör Sárváron Angol nyelvű beszélgető kör Sárváron Angol nyalvű beszélgető öt Sárváron Angol nyelvű beszélgetőkör  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Angol nyelvű beszélgető kör már Sárváron is 

 Nincs hol gyakorolnod az angol nyelvet? 
 Félsz, hogy elfelejted amit már megtanultál? 
 Szeretnél javítani a kiejtéseden? 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 Kislétszámú csoportjaimban anyanyelvi 
szintű koordinátor segítségével gyakorolhatsz 
és kellemes légkörben fejlődhetsz. 
 
   Kezdés október 7. és 8-án, csütörtök és péntek  
 Diák I. – Felsősöknek 
 Diák II. – Középiskolásoknak 
 Felnőtteknek  

 

Jelentkezz mielőbb, az első ingyenes órára! 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

ispeakenglishgroup@gmail.com 06 20 215 5713 
- 

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!

Vágja ki, nyomtassa ki ezt a hirdetést, 
hozza magával, és egy félárú jegyet kap 

a vidámparkban!FÉLÁRÚ JEGY: 
Csak október 2-án érvényes! Több jegy nem vonható össze, készpénzre nem váltható!

SÁRVÁR KERTVÁROSI

BÚCSÚ ÉS KIRAKODÓVÁSÁR
2021. október 2-3-án

FIGYELEM! ÚJ HELYSZÍNEN!
Sárvár, Ungvár utca (A Flex zöld területén!)

VIDÁMPARK – dodzsem, óriási sárkány hullámvasút, körhinta, 
gyermekkörhinták, gyermekvasút, bungee jumping, légvárak, 
céllövölde, dobozdobáló, horgászat, popcorn, vattacukor, stb.

BÜFÉ: NÁDASDY VENDÉGLŐ

✃

✃

✃✃

PROGRAMOK:

2021. OKTÓBER 1. (péntek)
18:30-20:30  Flört Band
20:30-21:00  Dj Shepherd
21:00-22:00  Dj Dominique
22:00-22:45 Kis Grófo
22:45-24:00 Dj Shepherd

2021. OKTÓBER 2. (szombat)
18:00-19:00  Pál Kriszti slágerparádé
19:00-21:00  Dj Dominique
21:15-21:45  Fiesta – Csordás Tibi
22:00-22:30  Krisz Rudi
22:45-23:15  Happy Gang – Cory
23:30-00:00 Mario

SÁRVÁRI ŐSZKÖSZÖNTŐ 
FESZTIVÁL

2021. október 1–2-án a Nádasdy várban.
A kétnapos zenei szórakoztató őszi 

rendezvényen a jó hangulaté a főszerep. 

A fellépők közötti időszakban 
a házigazda lemezlovas köti össze a produkciókat 

a legnagyobb, legtáncolhatóbb slágerekkel.
A RENDEZVÉNY MINDKÉT NAPON INGYENESEN LÁTOGATHATÓ.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a rendezvény kizárólag 
védettségi igazolvánnyal látogatható.
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Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
*Teljes töltöttség mellett. A WLTP használatával becsült kapacitás a bővített kapacitású akkumulátorral rendelkező hátsókerékhajtású modellre vonatkozik.  
   A tényleges hatótávolság a külső környezeti elemektől, a vezetési szokásoktól, a jármű karbantartásától, valamint a lítium-ion akkumulátor korától függően változhat.

TELJESEN ELEKTROMOS  
FORD MUSTANG MACH-E

SZOMBATHELYTŐL MÜNCHENIG EGY TÖLTÉSSEL 
AKÁR 610KM HATÓTÁV*

ELÍTÉLTÉK a gyújtogatótSárvár SZÜRET néptáncosokkal
Közveszélyokozás bűntet-
te, továbbá garázdaság 
és rongálás vétsége mi-
att elítélték azt az ukrán 
férfit, aki 2020. december 
17-én éjszaka több au-
tót felgyújtott Sárváron.  
A Szombathelyi Járásbí-
róság előkészítő ülésen 
a letartóztatásban lévő 
ukrán vádlottat három év 
börtönbüntetésre és hat 
év Magyarország terüle-
téről kiutasításra ítélte.

A vád szerint S. H. ukrán állam-
polgárságú férfi 2020. december 
17-én hajnali kettő körül először 
egy autószerelő műhely előtt 
parkoló Fordot gyújtott fel. 
Röviddel ezután a férfi egy tár-
sasház parkolójában álló BMW-t 
is felgyújtott, csakhogy a tűz 
itt átterjedt a felgyújtott autó 
melletti Opelre is, ami kizárólag 
azért nem égett k i teljesen, 
mert időközben megérkeztek 
a tűzoltók. 

A bizonyítással nem volt gond, 
hiszen a férfi beismerő vallomást 
tett, kamerafelvételek, tanúvallo-
mások is rendelkezésre álltak és a 
rongálás közben megsérült vádlott 
vérnyomokat hagyott az ajtajáig.

A Szombathelyi Járási Ügyész-
ség a férfit közveszélyokozás 
bűntette mellett, rongálás és ga-
rázdaság vétségével vádolta meg 
és vele szemben – amennyiben 
a vádirattal egyezően elismeri a 
terhére rótt bűncselekményeket 
és lemond a tárgyaláshoz való jo-
gáról – három év börtönbüntetés 
kiszabását indítványozta, valamint 
azt, hogy hat évre utasítsák ki az 
országból.

Az ukrán férfi lemondott a tár-
gyalásra való jogáról, bocsánatot 
kért az érintettektől.

Az előkészítő ülésen a Szom-
bathelyi Járásbíróság ügyészi 
indítvánnyal egyező jogerős íté-
letet hozott.

A károsultak összesen másfél 
millió forintot követelnek az el-
követőtől.

Az idei Sárvári Szüret ren-
dezvényeit is hagyomá-
nyosan a Sárvári Néptánc-
kör Kulturális Egyesület 
szervezte. 

A kétnapos programba az idő-
járás is beleszólt. A nyitónapon a 
felhők zavarták le a Nádasdy-vár 
udvarának színpadáról a fellépő-
ket, a Sárvár Arénánál tartott má-
sodik napon a hideg marasztalta 
otthon a nézősereget. 

A nyitónap eseményei a Nádas-
dy-vár aulájába kényszerültek, ahol 
fellépett Kiss Judit és zenekara, 

valamint vitnyédi, gencsapáti és 
zalai hagyományőrző táncosok. 
Másnap a Sárvár Aréna parko-
lójában folytatódott a Sárvári 
Szüret délutántól a hagyományos 
portékák vásárával és kézműves 
bemutatókkal. Az érdeklődők kós-
tolhattak frissen préselt mustot és 
megismerkedhettek többek közt 
a gombkötő mesterséggel, régi 
fegyverekkel is. A színpadon kora 
este Valódi–Tiszta–Folklór címmel 
kezdődött műsor hat táncegyüttes 
közreműködésével. A borús idő el-
lenére a szüreti mulatság késő este 
moldvai csángó táncházzal zárult.
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A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában a Magyar Di-
áksport Szövetséggel történő együttműködés és szakmai 
támogatás keretében az EFOP-3.2.10-16-2016-00001 azo-
nosító számú, „Tehetséggondozás sport által” elnevezésű 
pályázati projekt megvalósulására szeptember 22-én a DO60 
Diáksportfesztiválon került sor. 

A tanulók négy évfolyam kép-
viseletében, négy időpontban 
30-30 fővel versengtek az iskola 
tornacsarnokában felépített aka-
dálypályákon. A nemzetközileg 
egyre népszerűbb, ún. grassroots 
szellemiségben megrendezett, 
kontrollált versenyhelyzeteket tar-
talmazó, játékos és élményszerű 
sportprogramok célja az is, hogy 
szélesítse a pedagógusok didak-

tikai, módszertani repertoárját. 
Megjelenhessen a mindennapos 
testnevelésben a tehetségfelis-
merés és képesség-kibontakozta-
tás, a felzárkóztatás, az integráció, 
a befogadás és az önkéntesség. 

A Magyar Diáksport Szövetség 
képviseletében a fesztiválon részt 
vett Gőcze Balázs, az MDSZ Nyu-
gat-dunántúli Regionális Irodájá-
nak szakmai menedzsere. 

ÚJONCKÉNT az NB II-ben

Tehetséggondozás sport által
a Nádasdy iskolában

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. október 1–16. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

október 7-én és 14-én, 
csütörtökön 17 órakor

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 2., 9. és 16. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Vocelka Invest Kft.
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

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

A Sárvár FC futsal csapata 
újoncként megnyerte első 
mérkőzését az NB II. nyu-
gati csoportjában. A bra-
vúrt a második fordulóban 
nem sikerült megismételni, 
pont nélkül tértek haza 
Szigetszentmiklósról.

Szeptember 13-án hazai pályán 
kezdte meg NB II-es szereplését a 
Sárvári Futsal. Az ellenfél a szintén 
újonc Magyar Futsal Akadémia 
volt. A sárvári csapatból több 
meghatározó játékos is kihagyni 
kényszerült a találkozót sérülés 
vagy eltiltás miatt, így a házigaz-
dák visszafogottabb várakozások-
kal léptek pályára. A fordulatokkal 
teli mérkőzésen ennek ellenére 
sikerült itthon tartani a három 
pontot. Kuti András, a csapat 
egyik új igazolása három góllal 
debütált, Tóth László és Kovács 

Adrián egy-egy találattal járult 
hozzá a sikerhez. A végeredmény: 
Sárvári Futsal – Magyar Futsal 
Akadémia 5–4.

A Sárvár ellenfele a második 
fordulóban az NB I-et is megjárt 
Szigetszentmiklós volt. A fiúk az 
első fordulós sikerük után hatal-
mas lelkesedéssel várták, hogy 
idegenben is pályára léphessenek. 
A lendületet megtörte, hogy a 
mérkőzésre vezető úton futsalo-
saink kisebb balesetet szenvedtek, 
késéssel érkeztek a szigetszent-
miklósi csarnokba. Ez az első 
félidőre egyértelműen rányomta 
a bélyegét, 5–1-es hátrányban vo-
nultak az öltözőbe. A folytatásban 
összeszedte magát a Sárvár, de a 
Szigetszentmiklós remek játékára 
így sem volt ellenszerük. 8–3-as 
vereséget szenvedtek el, pont 
nélkül zárták a találkozót.

sii
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TEKE HÍREK
Az újoncként az NB III-as baj-

nokságot legutóbb megnyerő 
Fülöp Borozó és Zöldfa Italker 
TSE csapata egyel magasabb 
osztályban is indulhatott volna, 
azonban több visszalépés miatt 
mégis a megerősödött és két 
csoportra osztott nyugati cso-
portban folytatták az új idényben 
is a küzdelmeket. A tekeklub az új 

bajnokságra Németh András iga-
zolásával erősítette a csapatot.

Az NB III-as bajnokság északi 
csoportjának első fordulóban a 
Bulcsú Vezér TK-t verték 8-0-ra, 
majd idegenben 7-1-re a Pere-
nyét. A 3. fordulóban idegenben 
kikaptak 6-2-re a Rumi TTE együt-
tesétől, viszont ismét győztek 
otthon az Uraiújfalu SE ellen. Jó 
teljesítményével a Fülöp Borozó 

és Zöldfa Italker TSE a tabella 
dobogóján foglal helyet.

*   *   *
A Sárvári Kinizsi SE Kék Go-

lyó tekecsapata számára nem 
kezdődött jól az új NB 
I-es szezon. A kevés 
edzési lehetőség miatt 
az alapozás és a felké-
szülés nem sikerült tö-
kéletesre és ez az első 

fordulók negatív teljesítményére 
is rányomta a bélyegét. A felnőt-
tek 4 forduló után a bajnokság 
utolsó helyén állnak, viszont az 
ifjúsági csapat remekül szerepel.

Megkezdődött a bajnoki 
szezon a Sárvárfürdő Kini-
zsi NB II-es kézilabdacsapa-
ta számára. Az új szezonra 
három játékos érkezett 
az együtteshez: Horváth 
Ivett és Bognár Petra belső 
posztra, Lőrincz Brigitta 
pedig kapusposztra. Két 
nehéz mérkőzésen vannak 
túl a sárvári kézis lányok.

A nyitófordulóban a Veszprém 
Pannon SE ellen idegenben 27:22-
es vereséget szenvedett a Sárvár. 
Feszült hangulatban, kapkodóan 
kezdődött a mérkőzés, mindkét 
csapat sok technikai hibát vétett. 
A hazai egyetemi csapat kihasz-
nálva fizikai fölényét, rendre be-
talált a sárvári kapuba. A második 

játékrészben nagy iramú, hajtós 
meccset láthatott a közönség, 
amit továbbra is a kihagyott 
vendég helyzetek, illetve Bokor 
védései jellemeztek.

A sárvári női kézilabdázók első 
hazai a mérkőzése a Sárvár Aréná-
ban különösen izgalmasra sikere-
dett. A fiatal erőket felvonultató, 
gyors Nemesvámos együttese a 
második félidőben szinte végig 
egy-két góllal vezető Kinizsi SE 
ellen időn túli hétméteressel tud-
ta csupán döntetlenre, 28-28-ra 
menteni a találkozót. 

– A Nemesvámos az Éles Jó-
zsef-féle akadémia fiatal, gyors 
játékosaiból áll, amire próbáltunk 
felkészülni. Az első félidő kicsit 
döcögött, de a második játékrész-
ben vezettünk. Végig nagy taktikai 

csata volt a pályán. Az időn túli 
büntető, amivel döntetlen lett a 
meccs, számunkra a vereséggel 
ér fel lelkileg – fogalmazott a 
találkozó után Csonka László 
szakosztályvezető.

A két mérkőzést úgy összegez-
te, hogy mindkét együttes tavaly 
a dél-nyugati csoportban játszott, 
ahol meghatározóak voltak. – A 
csapategység kialakulása és az új 
játékosok beépítése egy hosszabb 

folyamat. Több mint egy hónapos, 
alapos felkészülésen vagyunk túl. 
A következő fordulókban talán 
nem ilyen erős ellenfelek követ-
keznek – mondta el Csonka László.

Ez legközelebb október 2-án, 
szombaton 18 órától lesz a Sárvár 
Arénában, ahol a Kinizsi csapata 
a Celldömölki VSE együttesét 
fogadja. A női kézilabdacsapat 
továbbra is várja a szurkolókat a 
mérkőzéseire.  p-ás

DÖNTETLEN a legutóbbi mérkőzésen
Megszakadt a Sárvár FC 
első fordulókban mutatott 
eredményes játéka, egy 
vereség és egy döntetlen 
a legutóbbi mérleg.

Váratlan vereséget szenvedett 
a Vas megyei I. osztályú labda-
rúgó bajnokság 6. fordulójában 
hazai pályán a Sárvár FC a Kő-
szegi Lóránt FC együttesétől. A 
vendégcsapat a 3. percben és az 
utolsó negyedórában lőtt további 
három góljával alakult ki a 0-4-es 
végeredmény.

– A kőszegi csapat élő falat 
húzott a kapuja elé, amit nem 
sikerült áttörnünk. A támadások 
befejezését kell a továbbiakban 
gyakorolnunk – mondta a meccs 
után Haraszti Zsolt vezetőedző. 
Hozzátéve, hogy a Kőszeg elleni 

vereség nem egy hullámvölgy 
jele, hanem csupán pillanatnyi 
kisiklás volt.

Ezt erősítette a 7. fordulóban 
a Jánosháza VSE otthonában 
elért 2-2-es döntetlen. Az első 
félidőben a hazai csapat szerzett 
vezetést, ám a fordulás után Csák-
vári Zsolt két góljával hét perc 

alatt a Sárvár fordítani tu-
dott. Amire a jánosháziak 
még válaszolni tudtak, 

így alakult ki végül a pon-
tosztozkodás. A Sárvár 
FC legközelebb október 
2-án 15 órakor a Táplán 
SE együttesét fogadja 
hazai pályán.  p-ás

A sárvári lányok bíznak a sikeres folytatásban

NEHÉZ KEZDÉS kézilabdázóinknál

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9. 
(Szolgáltató ház alatt)

Nagyot botlott hazai pályán a Kőszeg ellen a Sárvár FC
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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)

R
és

zl
et

ek
 a

z 
üz

le
tb

en
. 2

0
21

. 0
9.

 1
3-

10
. 3

1.

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!

 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

SIPOS Autóház
Szombathely, Zanati u. 48.
* A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek és visszavonásig, vagy a készlet erejéig 
érvényes a Hyundai BAYON 1.2 MPi MT Entry felszereltségű modellekre. További kedvezményeinkről, 
az 5 év kilométer-korlátozás nélküli garancia és az Entry felszereltség részleteiről kérjük, érdeklődjön a 
márkakereskedőjénél, vagy a www.hyundai.hu oldalon! Forgalmi viszonyoktól függően a fajlagos kom-
bináltüzemanyag-fogyasztás: 5,48 liter/100km; kombinált CO2-kibocsátás: 117 g/km. A kép illusztráció.

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

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

És ne feledjétek:  
Platán semmi flanc, nur das g’schmack!

A tavalyi hatalmas érdeklődésre 
való tekintettel

IDÉN IS MEGRENDEZZÜK 
A MINI PLATÁNOS OKTÓBERFESTÜNKET!   
Csapra verjük a finom német búzasöröket, 

Úgy, hogy mindenkit várunk 
bőrnadrágban (MI),

ja és sok-sok szeretettel oder mit liebe :-) 
és egy kis sramli is lesz.

Mellé finom bajor csülök káposztával, 
knédli és egy kis wurst is dukál!
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