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EMELKEDŐ
BÉREK
A magyar gazdaság teljesítménye elérte a járvány
előtti szintet, ezért lehetőség nyílik sok olyan lépésre,
amelyre eddig nem lehetett
gondolni – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió péntek reggeli
műsorában.

ARANY- ÉS GYÉMÁNTDIPLOMÁSOK
KÖSZÖNTÉSE
Az első sorban Dominek Imréné, Dr. Szabó Gyuláné, Rózsa László, Kondora István és Matócza Lenke,
mögöttük Dr. Máhr Tivadar, Szabó Zoltán és dr. Szijártó Valéria
Arany- és gyémántdiplomás sárvári pedagógusokat köszöntöttek a Városházán. A járványhelyzet miatt eddig nem
kerülhetett sor a korábban odaítélt díszoklevelek átadására,
melyeket most vehettek át a pedagógusok Kondora Istvántól,
Sárvár polgármesterétől.
Az ötven és hatvan éve diplomázott tanárok köszöntésén jelen
volt dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármester. – Aki
pedagógus lesz, egy életen át
felelősséget érez hivatása iránt és
azok irányába is, akiket az oktatására-nevelésére bíztak – jelentette
ki Kondora István polgármester
gratulálva a jubilálóknak.
Rózsa László, a Sárvári Gárdonyi
Géza Általános Iskola nyugdíjas pe-

dagógusa, 61 évvel ezelőtt szerezte
meg oklevelét. Ezért a Széchenyi
István Egyetem részére gyémánt
diplomát adományozott. Az emlékezés során úgy ítélte meg, hogy ha
még egyszer pályát választhatna,
akkor is pedagógus lenne.
Ötven éve szerzett oklevelet
Dominek Imréné, a Szent László
Katolikus Általános Iskola egykori
pedagógusa. – Akkoriban mások
voltak a gyerekek. Jobb volt a
munkához való hozzáállásuk. A

szülők támogatták a gyerekeket,
és a pedagógus tekintélye is nagyobb volt – véli az aranydiplomás
pedagógus.
Édesanyja volt a példaképe a
pedagógusi pálya választásában
Matócza Lenkének, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tanárának, aki szintén aranyoklevelet
vehetett át. Dr. Szabó Gyuláné, a
Nádasdy Tamás Általános Iskola
nyugalmazott pedagógusa számára is az ötvenéves jubileumra az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
aranyoklevelet adományozott. Az
eseményen nem tudott jelen lenni
dr. Szabó Endréné, a Gárdonyi iskola nyugalmazott tanára, aki szintén
aranydiplomát kapott.

A kormányfő kifejtette: nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumot adnak, és a családok
visszakapják a 2021-ben befizetett adót, valamint egymillió
fiatalt érint majd, hogy nem kell
szja-t fizetnie.
Azért is küzdenek, hogy a 13.
havi nyugdíj egészét visszaadhassák – mondta. Megjegyezte:
ha pedig a minimálbért valóban fel tudják emelni 200 ezer
forintra, „akkor egy szép évet
zárhatunk majd”.
Bejelentette: 2022. január
1-jétől megemelik az ápolónők bérét 21 százalékkal, a
bölcsődei, szociális és kulturális
dolgozókét húsz százalékkal.
– A pedagógusok számára a következő évben lehetséges egy
10 százalékos emelés, és 2023
januárjában – ha így megy tovább a gazdaság teljesítménye
–, lehet nagyobb bérrendezést
is csinálni – hangsúlyozta Orbán Viktor.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
1956 EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
’56
2021 MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE.
2021.HŐSEIRE!
OKTÓBER 22-ÉN (PÉNTEKEN)
KOSZORÚZÁS2021
A VÁROSI KÖZTEMETŐBEN Török István, Mezőfi Géza, Simon Zoltán és Sándor Béla
1956 EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT ’5616:15
HŐSEIRE!
’56-os mártírok sírjainál
NK EGYÜTT ’56 HŐSEIRE! 2021 16:50 KOSZORÚZÁS AZ ’56-OS EMLÉKTÁBLÁNÁL Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar
(Zenekarvezető: Szélesi Attila)
K EGYÜTT ’56 HŐSEIRE! 2021
17:00 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS MŰSOR A KOSSUTH TÉREN
ÜNNEPI BESZÉDET MOND ÁGH PÉTER országgyűlési képviselő
Ünnepi műsort ad a Sárvári Pedagógus Női Kar (Kórusvezető: Hallerné Horváth Márta)
17:30 KOSZORÚZÁS Abai Imre emléktáblájánál Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar
(Zenekarvezető: Szélesi Attila)
OKTÓBER 23-ÁN (SZOMBATON) 19:00 SZENTMISE Abai Imre és az ’56-os hősök tiszteletére
a Szent László-templomban
Rossz idő esetén az ünnepi megemlékezésre és műsorra a ZeneHázában kerül sor.
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TISZTELET a hősöknek!

Őrizzük meg hazánkat
SZABADNAK ÉS MAGYARNAK
Az aradi vértanúkra és gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezett Sárvár is. A kedvezőtlen időjárás miatt nem
a Batthyány-emlékműnél, hanem a sárvári ZeneHázában
volt az október 6-i városi rendezvény. Szélesi Attila, a Koncz
János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója beszédében a
mai kor felelősségteljes döntéseinek fontosságára hívta fel
a figyelmet.

Október 6-án minden évben
Batthyány Lajos mártír miniszterelnökhöz, Sárvár és Celldömölk
első választott országgyűlési
képviselőjéhez kötődő helyet
keres fel Ágh Péter országgyűlési
képviselő. Idén a sírját koszorúzta

meg a Fiumei úti sírkertben. – Vas
megye büszke lehet, hogy egy
ilyen államférfit adott a Hazának!
Tisztelettel emlékezünk rá, az
aradi vértanúkra és mindenkire,
aki életét áldozta a szabadságunkért! – mondta Ágh Péter.

Az aradi vértanúk kivégzésének 172. évfordulója alkalmából
tartott városi megemlékezésen a
Sárvári Gárdonyi Géza Általános
Iskola diákjai működtek közre

Batthyány Lajos miniszterelnök
napjainkig példát mutató helytállását. – Van idő, amikor halni kell a
hazáért és van, amikor élni, tenni
kell érte. Meglévő szabadságun-

A megemlékezésen a Gárdonyi iskola diákjai működtek közre

ÚJABB ÁLLAMPOLGÁRSÁGI eskütételek

Újabb honfitársaink tehették le az állampolgársági
esküt a Sárvári Városházán
Kondora István polgármester és Jakits – Szabó Zsuzsanna, az önkormányzati
hivatal állampolgársági
ügyekért felelős munkatársa előtt.
Az Erdélyből hazánkba települt
határon túli magyar honfitársaink,
köztük egy gyermek is, büszkén
és örömmel mondták el az eskü
szövegét.

– Sárváron az elmúlt években
már közel 150-en tehettek állampolgársági esküt, és ezzel is megerősíthették Magyarországhoz,
a hazájukhoz való tartozásukat.
Felemelőek ezek a pillanatok,
ilyenkor igazán átélhetjük, hogy
a nemzet egy közösség. Ha el is
választanak bennünket határok,
akkor is összeköt bennünket a
közösségünk, a közös múltunk,
a közös nyelvünk, a közös kultúránk és most már a közös
jelenünk is – mondta Kondora
István.
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Vörös Krisztina tanárnő vezetésével. Az ünnepségen jelen volt
Kondora István polgármester, Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester, valamint dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző mellett önkormányzati
képviselők, a városi egyházak és
intézmények képviselői, valamint
Sárvár diáksága is.
Ünnepi beszédében Szélesi
Attila, a Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója felidézte a mártír honvédtábornokok,
és a Pest-Budán kivégzett gróf

kat hős elődeinknek is köszönhetjük, amelyet mindennapi tetteinkkel, felelős döntéseinkkel kell
megőriznünk és kiteljesítenünk.
– fogalmazott Szélesi Attila. Ezzel
zárva gondolatait: „Mai korunk
történelmi feladata számunkra
az, hogy megőrizzük hazánkat
szabadnak és magyarnak!”
Az ünnepség után a főutcán
lévő Batthyány-domborműnél a
részt vevők egyénileg helyezték
el az emlékezés koszorúit.
p-ás

TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL
AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,
8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.
AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK
2021. OKTÓBER 20-TÓL
NOVEMBER 30-IG TART.
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MÓDOSÍTOTTÁK A KÖLTSÉGVETÉST a szeptemberi ülésen
Szeptember végén ülésezett a sárvári képviselő-testület a Városháza
nagytermében. Beszámoló
hangzott el Sárvár közbiztonsági helyzetéről és a Vas
Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatalának
munkájáról, módosították
az ülésen az önkormányzat
idei költségvetését is.
Sárvár közbiztonsági helyzetéről Fekete Géza kapitányságvezető számolt be a képviselő-testületi ülésen. Mint mondta, a
kapitányság 2020-ban is jogszerűen, szakszerűen és eredményesen
végezte a munkáját, biztosította
városunk közrendjét. A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási
Hivatalának munkájáról Dr. Galántai György hivatalvezető adott
tájékoztatást, aki elmondta, hogy
a rendkívüli jogrend bevezetése
óta az ügyfélfogadás egyetlen

napot sem szünetelt. Bízik abban,
hogy a magas átoltottság miatt
a koronavírus-járvány negyedik
hulláma nem lesz súlyos, és nem
nehezedik akkora teher a munkatársaira mint, az előzőek alatt.
A város munkaerőpiaci helyzetéről is tájékozódhattak az ülésen a
képviselők, majd módosították az
önkormányzat idei költségvetését.
Kondora István polgármester
adott tájékoztatást az ülés után
a költségvetés módosításáról,
kiemelte, hogy ismét rekord nagyságúra nőtt a város büdzséje.
– Minden negyedévben átnézzük az önkormányzat költségvetését, és szükség esetén módosítjuk.
Most 7,5 milliárd forint a város
büdzséje, ez annak köszönhető,
hogy a tartalékainkat is be tudtuk
vonni a költségvetésbe és jelentős
pályázati pénzek is érkeztek. Az
intézmények működése biztosított, és a tervezett fejlesztéseket
is meg tudjuk valósítani. De ingat-

lanértékesítéseket is beterveztünk
a váratlan kiadásainkra, ilyen
például az Ungvár utcai ingatlan
megvásárlása, amely 101 millió forintba kerül, és ennek a fedezetét
megpróbáljuk ingatlaneladásokból pótolni – szólt a városvezető.
Szabó Zoltán alpolgármester
szólt arról az ülés után, hogy az
önkormányzat számára fontos
a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, ezért csatlakozik évről

évre a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
amelyre idén november 5-ig
lehet benyújtani a pályázatokat.
A Sárvári Cseperedő Bölcsőde
csoportbővítésével és a szociális
szolgáltatási szervezési koncepció módosításával kapcsolatban
kiemelte, hogy mindkét döntés
mögött a bölcsőde és a gondozási
központ épületeinek bővítése és
megújulása áll. 
- fr-

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA
SZABÓ ZOLTÁN
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE
2021. OKTÓBER 27-ÉN (SZERDÁN)
9:30–10:30 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban
telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen
és Messenger-üzenetben!

TÉNYSZERŰEN az ukrán vendégmunkásokról
A szeptemberi testületi ülésen Fekete Géza, a
Sárvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
képviselői kérdésekre tájékoztatást adott a sárvári
kábítószerhelyzetről és az
ukrán vendégmunkások
által elkövetett bűncselekményekről, szabálysértésekről is.
A klasszikus drogok és a dizájner drogok, vagyis a pszichotróp
anyagok is megtalálhatóak a
városban, de míg az előbbiekkel
kapcsolatos visszaélések jelentős
része bűncselekmény, addig az
utóbbiakkal kapcsolatosak szabálysértésnek minősülnek.
2020-ban 2 sárvári ellen indult
kábítószer birtoklása és fogyasztása miatt eljárás, 2021-ben eddig 6
fő sárvári ellen. 2020-ban 15 esetben indult pszichotróp anyag miatt szabálysértési eljárás, 2021-ben
pedig eddig 12 fő sárvári ellen.
– Sajnos, mint ahogy a világon
egyetlen város, úgy a mi városunk
sem védett a kábítószer ellen. A
pszichotróp anyagoknál nem a

hozzászokás a legnagyobb veszély, itt a fogyasztók az életükkel
játszanak. Ezek olyan kémiai úton
előállított szintetikus anyagok,
amelyeknek az összetételét sokszor még az sem tudja, aki árulja.
Nem egy haláleset történt ezzel
kapcsolatban az országban, nagyon szeretnénk, ha erre Sárváron
nem kerülne sor – mondta a rendőrkapitány.
2020-ban 8 fő ukrán állampolgár ellen indult büntetőeljárás,
ugyanakkor Sárvár területén 287
bűncselekményt követtek el, így
2,7%-ban voltak érintettek az ukránok. Két ittas járművezetés, egy
bolti lopás, egy garázdaság, egy
magánlaksértés, egy súlyos testi
sértés, egy kábítószerbirtoklás,
egy nagyobb kárt okozó rongálás. A rongálást kivéve, kisebb
súlyú vagy indulati bűncselekményekről van szó, nincs jelen a
szervezettség.
2021. augusztus 31-ig 189 bűncselekményt követtek el Sárváron,
kilenc esetben volt ukrán az elkövető, ami 4,7%-ot jelent. Négy
eljárás garázdaság miatt indult,
de ezeknél 2 esetben ukránok, 2

Fekete Géza rendőrkapitány a testületi
ülésen adott tájékoztatást az ukrán
vendégmunkásokkal kapcsolatban

esetben pedig sárváriak voltak a
sértettek.
2020-ban 914 főre 9 millió
950 ezer forint helyszíni bírságot
róttak ki, ebből 15 volt az ukrán,
az összes eset 1,6%-a. 2021-ben
eddig 738 főre 9 millió 775 ezer
forint helyszíni bírságot szabott
ki a rendőrség, ebből 29 fő volt
az ukrán vendégmunkás, ami
3,9%-os arányt jelent. Az ukránok
általi szabálysértések idei relatíve
magas száma a karantén szabályainak megsértése miatt van.
– Az utolsó adataim szerint
14 408 fő lakik Sárváron, 1276 fő
ukrán vendégmunkás dolgozik a
Flexben, így 8,8% az arányuk. Azt
gondolom, hogy a város közbiztonságát az ukrán vendégmunkások jelenléte nem befolyásolja

olyan mértékben, ami ezt a várost
élhetetlenné tenné, ezt a konkrét
számok alapján mindenki beláthatja. Az érzelmi hozzáállás egy
másik dolog, a mi feladatunk a szabálysértések, a bűncselekmények
elkövetőinek elfogása. Az ukránok
itt vannak a városban, jelenlétük
érzékelhető, de ez érdemi befolyással az itteni közbiztonságra
nincs. Számarányosan 99,46%-a
becsületes az ukránoknak, nem
követett el semmilyen bűncselekményt. Nincs lógó ügy sem,
amelyben ne sikerült volna elfogni
az elkövetőt. A helyzetet tudjuk
kezelni, és az ukránok jelenléte
nem akkora probléma, mint ezt
néha a sajtóban olvashatjuk –
zárta tájékoztatóját Fekete Géza
rendőrkapitány.
-fr-
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BURSA HUNGARICA • FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2022.
Sárvár Város Önkormányzata 2021-ben is csatlakozott a felsőoktatási intézmények hátrányos
szociális helyzetű hallgatói, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. A pályázati űrlapot – az elmúlt évhez
hasonlóan – a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben,
röviden az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni. A kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot a
kötelező mellékletekkel együtt a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal 8. sz. irodájába kell
benyújtani 2021. november 5-ig. A pályázatok
elbírálására legkésőbb 2021. december 6-ig kerül
sor, a pályázók értesítésének határideje: 2021.
december 8.
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának felté-

tele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy
az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati
fordulókban újra be kell nyújtania.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
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– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt
követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését,
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.
A pályázati kiírások teljes terjedelmükben
Sárvár Város Önkormányzata honlapján (http://
www.sarvarvaros.hu) olvashatók.
Sárvár Város Önkormányzata
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9600 Sárvár, Várkerület 30. 2. ajtószám alatti
Sárvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező
ingatlan értékesítése

9600 Sárvár, Várkerület 33. lp: C, földszint 2. szám alatti
Sárvár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező
ingatlan értékesítése

A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és fax száma,
valamint e-mail címe:
Név: Sárvár Város Önkormányzata
Cím: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
Tel./fax: +36(95)523-100, +36(95)320-230
E-mail: polgarmester@sarvar.hu

A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és fax száma,
valamint e-mail címe:
Név: Sárvár Város Önkormányzata
Cím: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
Tel./fax: +36(95)523-100, +36(95)320-230
E-mail: polgarmester@sarvar.hu
A pályázat tárgya, vételára:
9600 Sárvár, Várkerület 33. lp: C, földszint 2. szám (Sárvár
189/1/A/10 hrsz.) alatt található műemlék társasházban lévő
üzlethelyiség megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartás szerint
101 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan legalacsonyabb vételára 44.440.000 Ft.
A pályázati határidő:
2021. október 29. 11.00-ig

A pályázat tárgya, vételára:
9600 Sárvár, Várkerület u. 30. 2. ajtószám (Sárvár
578/2/A/2 hrsz.) alatt található, 63 m2 alapterületű műemlék társasházban lévő lakás megnevezésű ingatlan a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 109/500-ad eszmei
hányaddal és az alapító okiratban meghatározott helyiségekkel. Az ingatlan legalacsonyabb vételára 14.931.000 Ft.
A pályázati határidő:
2021. október 29. 10.00-ig
A pályázatok benyújtásának címe:
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság
9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:
Sárvár Város Önkormányzata hivatalos honlapján: www.sarvarvaros.hu, illetve a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Városfejlesztési Irodáján, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2., mail: kapitany.eva@sarvar.hu, Tel.: +36-95/523-145.
Sárvár, 2021. október 5.
Kondora István
polgármester

A pályázatok benyújtásának címe:
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság
9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:
Sárvár Város Önkormányzata hivatalos honlapján: www.sarvarvaros.hu, illetve a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Városfejlesztési Irodáján, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2., mail:
kapitany.eva@sarvar.hu, Tel.: +36-95/523-145.
Sárvár, 2021. október 5.
Kondora István
polgármester
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MINISZTERI ELISMERÉSBEN részesült Kondora István
A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából dr. Pintér Sándor
belügyminiszter a Helyi Önkormányzatokért Miniszteri Díjat
adományozott Kondora Istvánnak, Sárvár polgármesterének
kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként. A díjat
Pogácsás Tibor államtitkár adta át a Budapesten rendezett
központi ünnepségen.
A rendszerváltás utáni első helyhatósági választások napját, szeptember 30-át az Országgyűlés
a helyi önkormányzati rendszer
létrejöttének tizedik évfordulója
tiszteletére 2000-ben nyilvánította
a Helyi Önkormányzatok Napjává.
Kormánymegbízottak, közgyűlési
elnökök, alelnökök és polgármesterek ünnepeltek együtt szeptember
30-án a Belügyimisztérium ünnepségén, ahol jelen volt Kövér László,
az Országgyűlés elnöke is.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
az átadó ünnepségen elmondta: az
önkormányzatok a rendszerváltás
szimbolikus egységei, az önkormányzatiság a rendszerváltás egyik,
ha nem a legsikeresebb eleme. Az
elmúlt három évtized önkormány-

városok programot és a Magyar falu
programot.
Az ünnepi beszéd után a Helyi
Önkormányzatokért Miniszteri Díjban részesült Kondora István, Sárvár
polgármestere kimagasló szakmai
tevékenysége elismeréseként.
Pogácsás Tibor államtitkár adta át a
Helyi Önkormányzatokért Miniszteri
Díjat Kondora Istvánnak

zatiságának történetéből kiemelte,
hogy 2008-ra teljesen eladósodtak
az önkormányzatok, akiket a hiteleik
állami átvállalása mentett meg. A
jelenlegi támogatási formák közül
Pogácsás Tibor kiemelte a Modern

HÚSZ ÚJ PARKOLÓ készül
a rendelőintézet előtt

– Óriási meglepetéssel fogadtam
a kitüntetési javaslatot is, a helyszínen pedig meglepődtem, hogy
csak négyen kaptuk meg. Ez a díj
nemcsak nekem, de Sárvár egész
közösségének szól, és elismeri azt
a városfejlesztő munkát, amelyet
elődeimmel együtt indítottunk el
több mint három évtizeddel ezelőtt.
1990-től vagyok benne a sárvári
önkormányzat tevékenységében,
és minden lépcsőfokot végigjártam:
külső bizottsági tag, bizottsági tag,

bizottsági elnök, alpolgármester, végül 2010-től polgármester vagyok.
Minden részletét megismerhettem
az önkormányzati munkának, de
az ember az előző életét sem
tudja megtagadni, amit a közösségi életben folytatott, hiszen ez
is hozzájárult ahhoz, hogy ezeket
a tisztségeket megkaphattam az
emberek bizalmából. Mindig becsülettel szolgáltam és a jövőben
is becsülettel szolgálom a várost
– mondta el a kitüntetés átvétele
után Kondora István.
– Sárvár kivételezett helyzetben
volt az elmúlt 30 évben, folyamatos volt a fejlődése. 1990 óta
hárman vezettük a várost, az első
időszakban Szabó Imre, majd Dr.
Dénes Tibor, 2010-től pedig én.
A személyek változtak, de a cél
mindig közös volt, hogy Sárvárt
egy olyan fejlődési pályára állítsuk,
ahol az ipar és az idegenforgalom
egyensúlyának megteremtésére törekedtünk. Újabb kihívások várnak
ránk – változik az ipar szerkezete,
újabb fejlesztések szükségesek az
idegenforgalom területén is –, és ez
állandó szervezést igényel – húzta
alá a polgármester.
Az ünnepség után Kövér László,
az Országgyűlés elnöke is gratulált
a miniszteri elismeréshez Kondora
István polgármesternek. 
-fr-

DÍJAZTÁK a nagycsaládos
egyesületi tagot

A Sárvári Rendelőintézet
előtt húsz új parkoló kiépítése kezdődött meg a
napokban. A beruházást
várhatóan október végéig
befejezik a szakemberek.
A kialakításra kerülő parkolóterületen útcsatlakozás, parkolóhelyek,
csapadékvíz-elvezetés és a közvilágítás kiépítése történik meg. Az
önkormányzat bízik abban, hogy a
20 új parkolóhely érdemben javít a
parkolási lehetőségeken.

A kórház mögötti területen
új szálloda építése kezdődik. A
terület építkezéssel összefüggő
megközelítése 2021. október
15-től 2023. szeptember 30áig az Alkotmány utcát érintő
útvonalon történik majd. Emiatt
ideiglenesen az Alkotmány utca
1-11. közötti útszakaszon a járda
melletti parkolásra nem lesz
lehetőség.
Az önkormányzat és a kivitelező
kéri a lakosság türelmét, megértését és együttműködését.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)
szeptember 18-án tartotta
közgyűlését a budapesti
Szent Margit Gimnáziumban, ahol Csonka Tiborné
sárvári tagot is díjazták.

A közgyűlés keretében tartott
díjátadó ünnepségen a Sárvári
Nagycsaládosok Egyesületéből
NOE-díjat vehetett át Csonka
Tiborné Kati, aki a kezdetektől az
egyesület tagja, jelenleg az egyesület pénztárosa.
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70 ÉVES A SÁRVÁRI TINÓDI Gimnázium

Némethné Rádl Krisztina
igazgatónő köszöntötte
van Waarden Franciska
egykori tinódis diákot
(Fotó: CSz)
Hetven éve, 1951. szeptember elsején jött létre a Sárvári Tinódi Gimnázium. Az intézmény a jubileum alkalmából egyhetes
programsorozatot szervezett. Előadásokkal, workshopokkal,
sportnappal ünnepelték a kerek évfordulót.
Négynapos előadás-sorozattal
vette kezdetét a jubileumi hét
a Sárvári Tinódi Gimnáziumban.
Szeptember 20–24. között „A Tinódiból indultam” címmel beszélgetéseket, előadásokat, workshopokat tartottak az intézményben
egykori tinódis diákok meghívá-

sával. A négy nap alatt összesen
21 öregdiák tartott előadást.
– Nagyon hálásak vagyunk azért,
hogy huszonegyen elfogadták
a meghívásunkat. Arra kértük az
egykori tinódisokat, hogy meséljenek arról, hova jutottak a Tinódiból
indulva. Nagyon jó volt hallani azt

többektől is, hogy egy kisvárosi
gimnáziumból is meg tudták valósítani céljaikat. Néha mi magunk
is meglepődtünk, hogy földrajzilag
is, szakmailag is milyen messzire
jutottak diákjaink – fogalmazott
Némethné Rádl Krisztina igazgató.
A nyitónapon mutatkozott
be mások mellett van Waarden
Franciska, aki 2016-ban ballagott
el a sárvári gimnáziumból, és jelenleg az ELTE Fordítástudományi
Doktori Programjának hallgatója.
„Ahány nyelv, annyi élmény” címmel tartott előadást. A jubileumi
hét meghívott előadója volt Szarka Fedor Guido festő, grafikus,
előadóművész is, aki 1993-ban
érettségizett Sárváron. Előadásá-

– A diákok kétórás sportfoglalkozáson vettek részt. Az arborétumban mindenki lefutotta a
2021 métert, az iskolában pedig
zenés-táncos foglalkozásokon
vettek részt, illetve métát játszottak – részletezte az igazgató.
Hozzátette, hogy a jubileumi hét
az Öregdiákok Baráti Találkozójával zárult.
A sárvári gimnázium tantestületi alakuló ülését 1951. augusztus
28-án tartották, majd szeptember
1-jén két osztállyal megindult
az oktatás, amely a nehézkes
kezdetek után folyamatossá vált.
1953 és 1955 között a gimnázium
a Dózsa úti fiúiskola épületébe
költözött, majd 1955-től vissza a

A jubileumi hét ötödik napja a sport jegyében telt, az intézmény csatlakozott a Magyar, illetve az Európai Diáksport Naphoz (Fotó: CSz)

ban a gimnáziumi évekről, alkotói
pályájának állomásairól, valamint
a nyitottság fontosságáról beszélt.
Mindketten kiemelték, hogy nagyon szívesen tértek vissza alma
materükbe.
A jubileumi hét ötödik napja a
sport jegyében telt. Az intézmény
csatlakozott a Magyar, illetve az
Európai Diáksport Naphoz.

Móricz Zsigmond utcába, mind
a mai napig végleges helyére.
Tinódi Sebestyén nevét 1956-tól
viseli az intézmény. Hetven év
alatt számos változáson ment
keresztül az iskola, de mind a mai
napig hozzájárul a város szellemiségének, kulturális életének
sokszínűbbé tételéhez.
sii

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
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AZ ÖREG DIÁKOK TALÁLKOZÓJA ZÁRTA A JUBILEUMOT
A 70 éves fennállását ünneplő Sárvári Tinódi Gimnázium jubileumi hetének a zárónapján került sor az
Öreg Diákok Baráti Körének találkozójára az iskola
tornacsarnokában. Összesen 44 egykori osztály tanulóit hívták meg az egész napos rendezvényre. Az 50
éve érettségizett diákokra a gimnázium mai tanulói
tűztek iskolajelvényt.
Kásler Miklós, a tinódis öregdiák
kör elnöke miniszteri elfoglaltsága miatt személyesen nem
tudott részt venni a találkozón,
így videóüzenetben köszöntötte
a résztvevőket. A találkozón megemlékeztek arról, hogy a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend
lovagkeresztje polgári tagozata
állami kitüntetést adományozott

Az Öreg Diákok Baráti Körének vezetősége

a Sárvári Tinódi Gimnázium két nyugdíjas
pedagógusának, Bogár Rózsának és dr.
Dobozy Imrének.
Az öregdiákokat, a
volt iskolatárs, Kondora
István, Sárvár polgármestere köszöntötte. Beszédében
arról emlékezett, hogy 1973-ban

érettségizett itt, de az intézmén�nyel sosem szakadt meg a kapcsolata, hisz a két fia is itt tanult,
és számtalan elszakíthaBogár Rózsa tanárnő otthonába a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntatlan szállal kapcsolódik
tetést Kondora István és Hevér Mihályné vitte el
egykori iskolájához.
Némethné Rádl Krisztina
gimnáziumigazgató arról
számolt be, hogy a tavaly
intézményileg kettévált
gimnáziumi és turisztikai
technikumi képzés továbbra is egy épületben és szoros együttműködésben
működik tovább. Az Öreg
Diákok Baráti Köre titkárának választotta Pintérné
Zámbó Zsanettet, mivel
a tisztséget addig betöltő
van Waarden-Csete Ildikó

elhunyt. Az intézmény nyelvi
terme a gimnázium volt tanárnőjének a nevét vette fel.
A találkozón ajándékkal köszönték meg dr. Desits Imrének,
a Tinódi Gimnáziumért Alapítványban hosszú ideig végzett
tevékenységét. Az 50 éve érettségizett diákokra a gimnázium mai
tanulói tűzték fel az iskolajelvényt,
a 60 éve érettségizett gimnazisták
pedig emléklapot kaptak.
Az ünnepség végén az öregdiákok megkoszorúzták az iskola
udvarán álló kopjafát.
A találkozó után a 93 éves Bogár Rózsa tanárnő otthonába a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje
kitüntetést Kondora István és
Hevér Mihályné vitte el.

JÓ TANULÓ DIÁKOKAT köszöntöttek
Sárvár jó tanuló, jó sportoló diákjait köszöntötték
a Városházán. Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester ünnepi beszédében kiemelte,
hogy öröm a város vezetői
számára, hogy a szorgalmas, jó képességű diákok
megtöltik a nagytermet.
A Gárdonyi, a Nádasdy és a
Szent László általános iskolák,
a Tinódi gimnázium, a Sárvári
Turisztikai Technikum és a Barabás szakközépiskola, valamint a
Koncz János Alapfokú Művészeti
Iskola mintegy 130 diákja kapott
elismerést.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte a fiatalokat az
önkormányzat nevében. Ünnepi

beszédében örömének adott
hangot, hogy a járvány miatti
egy év kihagyás után, most újra
találkozhatnak a város jó tanuló,
jó sportoló diákjaival.
– Nagyon fontos, hogy elismerjük ezeket a teljesítményeket,
biztassuk a fiatalokat a további
munkára és tanulásra, mert lehet,
hogy ezek ma még apró sikereknek tűnnek, de nem tudjuk,
hogy kiből lesz tudós, profes�szor, országvezető. Köszönet az
igazgatóknak, pedagógusoknak,
hogy megteremtik az intézményi
kereteket az oktatáshoz, a tehetségek kibontakozásához. Az
önkormányzat pedig igyekszik
megteremteni a megfelelő infrastrukturális hátteret a tanításhoz,
folyamatos az intézményi épü-

A jó tanuló diákok megtöltötték a Városháza nagytermét

letek fejlesztése – mondta el Dr.
Máhr Tivadar.
Az önkormányzati elismerő
okleveleket és Sárvár csokoládéját

Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
együtt adta át a fiataloknak.
-fr-
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Október a Szűzanyának szentelt hónap. Mindkét sárvári templomban mindennap este imádkozzuk a rózsafüzért az esti szentmisék
előtt gyermekek és a plébániai csoportok előimádkozásával. A Szent
László-templomban 18.15 órától, a
Sári templomban 18 órától.
● Szentmisék a Szent László-templomban: hétköznaponként 8 órakor
és nyári óraálláskor 19.00 órakor, téli
óraálláskor 18.00 órakor. Szombaton
nyári óraálláskor előeste 19.00 órakor,
téli óraálláskor előeste 18.00 órakor.
Vasárnap 7.00 órakor, 9.00 órakor városi diákmise, 11.00 órakor plébániai
nagymise, valamint 19.00, illetve téli
óraálláskor 18.00 órakor.
● Szentmisék a Sári templomban: hétköznaponként 18.30, illetve télen 17.30 órakor. Szombaton
előeste 18.30, illetve télen 17.30
órakor. Vasárnap 8.00 és 10.00
órakor plébániai nagymise.

SÁRVÁRI HÍRLAP
● Rábasömjénben csütörtökönként 18 órakor, vasárnap 11
órakor.
● Minden szombaton este 20
órára várjuk a katolikus fiatalokat
közösségbe a városi plébániára.
Szeretnénk, ha hasonló értékrendet és hitet valló fiatalok erős és
példaadó közösséget alkotnának,
akik Sárvár jövőjét is meghatároznák a közéletben való részvételükkel elkötelezett keresztény világi
értelmiségiként, akik számára a
kereszténység nem csak hagyomány, hanem élet.
● Minden szerdán az esti szentmise után 19.15 órakor a Sári
plébánia közösségi termében,
csütörtökön 19.30 órakor a városi
plébánia közösségi termében felnőtt katekézist tartunk.
● Minden pénteken este a szentmise után csendes szentségimádásra hívunk a nagytemplomba.
● A plébánia részletes programjait, szentmise szándékokat a
www.sarvarsari és www.ladislas.hu
honlapon olvashatják.
● A Mária Rádió értéket közvetítő műsorait az FM 95.2 vagy az
interneten a plébánia honlapjáról
is hallgathatják.

● Elkezdődtek a plébániai felkészítések a jövő évi elsőáldozásra
és bérmálásra. Október 16-án,
szombaton délelőtt 10 órára jöjjenek a Sári templomhoz tartozó
3. osztályos elsőáldozók, 11 órára
a 8. osztályos bérmálkozók a Sári
plébánia közösségi termébe.
● Október 17-én, vasárnap 9.30
órakor lesz szentmise a Hegyi kálvária kápolnában.
● Október 19-én, kedden a Szent
László-templom őszi szentségimádási napja lesz. 8.00 órakor ünnepi
szentségkitételi, 19.00 órakor ünnepi szentségeltételi szentmise. Ez
a nap legyen hálaadás a budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson kapott kegyelmekért.
● Október 23-án, szombaton a
19.00 órakor kezdődő szentmisén
a forradalom hőseiről és Abai Imre
egykori plébánosról is megemlékezünk a Szent László-templomban.
● Október 24-én, a vasárnapi
szentmiséken országos gyűjtés lesz
a missziók javára.

Evangélikus
Egyházközség

● Október 26-án, kedden 17
órakor gyülekezetünk Férfiköre
tartja havi alkalmát.
● Október 19-én, kedden 18
órakor a Házaspáros Kör tagjaival
találkozunk. Szeretettel hívjuk erre
az alkalomra a csatlakozni kívánó
jegyespárokat, házaspárokat.
● Október 31-én, vasárnap 10
órakor a református testvérekkel
közös istentiszteletet tartunk templomunkban. Igét hirdet Szentgyörgyi László református lelkész. Az
istentiszteletet koszorúzás követi
a Sylvester-szobornál.
● Egyházközségünk főbb híreiről közösségi oldalunkon, a
facebook.com/SarvarEv címen is
tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától
istentiszteletet és – ezzel egyidőben – gyermek-istentiszteletet
tartunk.
● Lelkészi Hivatal elérhetősége:
95/830-067. Egyházközségünk a
Sárvári Református Egyházközség
Facebook-oldalon is elérhető.

SÁRVÁRI HÍRLAP
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TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA Sárváron
Via Sacra Sárvár elnevezéssel az idei évben is megszervezte a szakrális hét
programjait a Sárvári TDM.
Egy héten át szélesre tárták
a városi templomok kapuit,
a programokra felekezeti
hovatartozás nélkül hívták
a sárváriakat.
A szakrális hét nyitóeseményén
zenés áhítatra várták az érdeklődőket az evangélikus templomba.
Szeptember 20-án Pethő-Udvardi
Andrea és Pethő Attila lelkészek
végezték az igehirdetés szolgálatát. Az áhítat témájának a megújulást választották.
– Így, hogy vírushelyzet után
vagyunk, talán sok mindent át
kell gondolni újra önmagunkban,
és talán újra is kell kezdeni akár a

Ünnepi volt a hangulat a sárvári
református templomban a Via
Sacra sárvári rendezvénysorozat
második állomásán is. A Koncz
János Alapfokú Művészeti Iskola
tanárai és növendékei léptek fel
itt. Klasszikus és kortárs szerzők
műveiből adtak elő részleteket
furulyán, marimbán, klarinéton,
szárnykürtön és kamarazenekari
muzsikát is hallhatott a szépszámú nézőközönség.
Szentgyörgyi László lelkész
szerint a szakrális hét fontos esemény, lehetőség a református
közösség számára is. Megosztott
egy szentírási gondolatot is a hallgatósággal. Márk evangéliumából
idézett. A szövegrész arra hívta
fel a figyelmet, hogy a rohanó
világban lassítsunk, álljunk meg,
és legyünk jelen a pillanatban.

Rákász Gergely orgonaművész koncertjével ért véget
a rendezvénysorozat

belső építkezést, akár a közösséghez való tartozásunkat újra kell
fogalmazni – indokolta a témaválasztást Pethő-Udvardi Andrea.
Az áhítaton közreműködött
Rábai Benedek, aki idén végzett
a Zeneakadémia hegedű szakán.
Az evangélikus lelkész elárulta,
nem véletlen, hogy őt kérték fel az
eseményre, Benedekkel évek óta
együtt szerveznek zenei tábort az
Őrségben.
– Úgy írtuk meg az igehirdetést
és úgy választottuk a zenei részleteket, hogy sokakhoz eljusson az
üzenet. Akár olyanokhoz is, akik
nem gyakorló keresztények, akik
a zene miatt jönnek – tette hozzá.
A hegedűművész előadásában
barokk dallamokat hallhattak
a szakrális hét nyitónapjának
résztvevői.
* * *

A rendezvényre sokan voltak
kíváncsiak, a református templom
padjainak mindegyikét elfoglalták az érdeklődők, akik végül a
bibliából felolvasott üzenettel és
a koncert élményével térhettek
haza a Via Sacra rendezvénysorozat református templombeli
színhelyéről.
* * *
A katolikus templomokban is
több esemény volt a Templomok
Éjszakája programsorozatban.
Élménybeszámolókat tartottak a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus résztvevői és az egy hétig
tartó rendezvénysor zárásaként
Rákász Gergely orgonaművész
adott koncertet a Szent Lászlótemplomban.
A két katolikus plébániatemplomban élménybeszámolókat
tartottak a Nemzetközi Eucha-
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Az evangélikus templom is az egyik helyszíne volt a szakrális hétnek (Fotó: CSz)

risztikus Kongresszuson részt
vettek. A Szent Miklós-templom
közösségi termében Majlát Tihamér diakónus, a Szent László-templomban Böjti Balázs
káplán tartott személyes élménybeszámolót az Eucharisztikus Kongresszusról.
– A szakrális héten a katolikus
egyház is megmutatja, hogy
mennyire fontos a kultúra támogatása – fogalmazott Wimmer
Roland városi plébános. A Szent
László-templomban a nemzet-

közileg ismert Rákász Gergely
orgonaművész koncertjével ért
véget a rendezvénysorozat.
– A szakrális hét fontos őszi
városi esemény, segít a lelki elmélyülésben a művészetek, a
zene eszközeivel – hangsúlyozta
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Rákász Gergely nagy sikerű
koncertje is bizonyította, hogy a
következő években is érdemes a
megtartásra Sárváron az Ars Sacra
eseménysora.
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A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő segíti a sárvári gyermekeket!
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő mindig is fontosnak tartotta a társadalmi felelősségvállalást, így a helyi rendezvények,
civilek és sportegyesületek támogatását. Ehhez kapcsolódóan
egy újabb kezdeményezést indít.

Katolikus Óvodára és a Sárvári Vármelléki Óvodára lehet szavazni.
A fürdő a 2021. október–2022.
január 31. közötti időszakban
Sárvárkártyával vásárolt jegyek
összegét felajánlja a megvalósításra, valamint saját büdzséből
megduplázza azt, hogy minél
nagyobb összeggel tudja támogatni a projekteket.

Minden kedves sárvári lakost
várnak a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe egy kellemes kikapcsolódásra, amivel egyben támogatni tudnak egy nemes célt is!

Ennek lényege, hogy minden
évben kiválasztanak 3 intézményt,
civil szervezetet vagy alapítványt,
akiknek oly módon szeretnének
segíteni, hogy az általuk kidolgozott ötletek közül a legtöbb
szavazatot kapott projektet finanszírozzák.
Az idei évben a Sárvári Cseperedő Bölcsődére, a Szent Piroska

10%

KE

Kántás Zoltán ügyvezető igazgató elmondta, hogy a nyertesről
egy Facebook-szavazáson tudnak
dönteni a lakosok. Az az ötlet
kerül megvalósításra, amelyikre a
legtöbb szavazat érkezik a Facebookon.

BIOBOLT
a fürdő előterében

*

ÉNY

ZM
DVE

Szavazni a Sárvár Lendületben
oldalon feltöltött posztban lehet, az adott intézmény képére
leadott like jellel 2021. október
10–2021. október 31. között.

KÉSZÍTSE FEL SZERVEZETÉT A TÉLRE,
ERŐSÍTSE IMMUNRENDSZERÉT!

VITAMINOK,
ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK
ásványi anyagok, táplálékkiegészítők

magas vitamintartalommal

NATÚRKOZMETIKUMOK

GYÓGYTEÁK,
GYÓGYNÖVÉNYKIVONATOK
www.sarvarfurdo.hu/spa-shop

GYÜMÖLCSKONCENTRÁTUMOK

9600 Sárvár, Vadkert utca 1.

aroma- és illóolajok, diffúzorok,
párologtató készülékek
+ 36 95 523 600

info@sarvarfurdo.hu

*A kedvezmény kizárólag a Sárvárkártya bemutatásával vehető igénybe, készpénzre vagy ajándékutalványra nem váltható, más kedvezménnyel össze nem vonható.
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ZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.
Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: ZÁRVA
www.zoldfasarvar.hu

Varga
Irsai Olivér
száraz, fehér 0,75l
599 FT+ü/db 799 FT/liter

12 db-tól
579 FT+ü/db 772 FT/liter

Olaszrizling száraz,
fehér 1,5l
Rozé csendes és
bubis száraz 1,5l
969 FT+ü/db 649 FT/liter

pincészet

Olaszrizling száraz,
fehér 0,75l
519 FT+ü/db 692 FT/liter

Rozé bubis édes
0,75l
569 FT+ü/db 759 FT/liter

12 db-tól
499 FT+ü/db 665 FT/liter

12 db-tól
549 FT+ü/db 732 FT/liter

Zweigelt Cabernet Sauvignon
félédes, vörös 0,75l
569 FT+ü/db 759 FT/liter

12 db-tól
549 FT+ü/db 732 FT/liter

8 db-tól
929 FT+ü/db 619 FT/liter

borai:

Konrad „svetly”
premium lager
cseh világos sör
0,5 l üveges 12° 5,2%

Zweigelt Cabernet Sauvignon
félédes, vörös 1,5l
Cabernet Sauvignon száraz,
vörös 1,5l
999 FT+ü/db 666 FT/liter

8 db-tól
959 FT+ü/db 639 FT/liter

Bravo
gyümölcslevek
1,5l PET.
329 FT/db
219 FT/liter

Hell energy
cofee dobozos
0,25l
(slim, latte,
capuccino)
179 FT/db
716 FT/liter

6 db-tól
315 Ft/db

189 Ft/db 378 Ft/liter

24 db-tól
169 Ft/db

210 FT/liter

679 FT/liter

310 FT/db
177 Ft/liter

Finlandia
Vodka
1l
5990 Ft/db
5990 Ft/liter

Jack Daniels
Whiskey 1l
8990 Ft/db
8990 Ft/liter

Szentkirályi
ásványvízek
1,5l PET.
109 FT/db
55 FT/liter

Márka Cola
2,5l
145 Ft/db
58FT/liter

6 db-tól
139 Ft/db
56 FT/liter

0,33l-es PEPSI termékek
(Cola, Mirinda, Canada dry,
Mountain dew, Lipton tea)
119 FT/db 361 FT/liter
24 db-tól 114 FT/db
345 FT/liter

További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik
az állandóan frissülő www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon.
Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár.

Nestle
Aquarel
PET. 0,5l
savas,
mentes
ásványvíz
84 FT/db
168 FT/liter

0,33l-es
COCA
termékek
(Cola,
Fanta, Sprite)
158 Ft/db
478 FT/liter
Érvényes:
2021. október 31.

Coca,
Fanta,
Sprite
1,75l
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FEJLESZTÉSEK SEGÍTIK
a helyi turizmust
A nyári főszezonban elkezdett kilábalni a pandémia
okozta válságból Sárvár
turizmusa is, belföldi és
külföldi turisták tízezrei
választották célpontul városunkat.

Minden ami autó!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

most már egy ötcsillagos városnak
megfelelő tourinform irodával
tudjuk várni az ide érkezőket –
szólt Haller Ferenc.
E-rollerek, e-sagway-ek, e-bike-ok, illetve hagyományos kerékpárok is nagy számban bérelhetőek. – A turisztikai ügynökség
– A KSH adatai alapján június pályázatának köszönhetően bő– július hónapokban a 2020-as vült a flotta, így csoportok is igényévet túlszárnyaltuk, és majdnem be tudják venni a közlekedési eszelértük a 2019-es rekordévet. A közök bérlését, amelyeket már a
szállásadókkal beszélgetve úgy sarvar.hu weboldalon keresztül is
gondolom, hogy az augusztus is lehet foglalni. Bővült az irodában
rekord közeli volt, és bízom abban, kapható ajándéktárgyak, szuveníhogy a jó tendencia ősszel is foly- rek köre is a helyi termelőkkel való
tatódik – mondta Haller Ferenc, a együttműködésnek köszönhetőSárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. en – húzta alá az igazgató.
Nyáron az infoviskóban a
Sárvári
Turisztikai Technikum
GoGreen generátorral ad tippeket
diákjai
teljesítették gyakora Sárvár TDM a környezettudatolatukat,
de az intézménnyel
sabb wellness pihenéshez
az együttműködés a tanév
során sem szakad meg, évközben is jönnek a diákok
gyakorlatra az irodába.
Elindultak az őszi kampányok és akciók, valamint
egy úgynevezett GoGreen
generátort hozott létre a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit
Kft. Ennek a segítségével
igyekeznek olyan tippeket
adni az utazást tervezőknek,
amikkel környezettudatosabbá tehetik a wellness
pihenést.
A gogreen.sarvar.hu cíigazgatója, aki hozzátette, 2021 men elérhető webes alkalmazás
júliusában 60 ezer vendégéjszaka működése rendkívül egyszerű. A
volt a sárvári kereskedelmi szállás- felületre érkező látogatóknak csak
helyeken, míg júniusban ennek a a „Zöld ötlet generálása” gombra
harmada, 20 ezer, ami megközelíti kell kattintani, és máris kapnak
a 2019-es adatokat.
egy, az utazáshoz kapcsolódó
Nagyon sokan keresték fel az új GoGreen tippet.
tourinform irodát és az infoviskót
A nyári szezon végével is sok
a nyár folyamán, amely nemcsak a munka a Sárvár TDM-ben:
a turisták, de a helyiek körében is folyamatosan töltik fel a helyi
egyre népszerűbb.
attrakciókkal, szolgáltatásokkal
– A jegy- és bérletárusításból kapcsolatos információkat a Nemfakadóan térnek be hozzánk a zeti Turisztikai Adatbázisba, részt
helyi lakosok, akik szívesen bérel- vettek az Országos Tourinform Tanek kerékpárokat és rollereket is. lálkozón, képzésekre járnak, illetve
A turisztikai ügynökségnek és az zajlik a nyertes pályázatok zárása.
önkormányzatnak köszönhetően
-frBE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999

SÁRVÁRI HÍRLAP

Tematikus_egyuttmukodes_188x270.indd 1

2021. október 15.

13

2021. 10. 08. 11:28

14

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. október 15.

KÉZMŰVES CSALÁDI NAP a Nádasdy-várban
Buni Gabriella
keramikus a korongozás művészetébe vezette
be a 10 évesnél
idősebb gyermekeket és a felnőtteket (Fotó: TRG)

A kézműves nap a Nádasdy Kulturális Központban a Csoóri
Sándor Alapnak a népi kultúra közösségteremtő és tárgyalkotó
műfajainak népszerűsítését támogató pályázatának keretein
belül valósult meg. A program során a fazekasság és a kosárfonás mesterségével ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A verőfényes vasárnapi időben számos sárvári család látogatott be a Nádasdy-várba és
próbálta ki magát a kézműves
foglalkozásokon. A foglalkozást vezető mesterek évtizedek
óta nemcsak művelik mesterségüket, hanem oktatják is.
A programon Buni Gabriella
keramikus a korongozás művészetébe vezette be a 10 évesnél idősebb gyermekeket és a
felnőtteket. A gyermekek laza,
könnyed mozdulatai után az
idősebb korosztály bátortalan,
izguló mozdulatai jellemezték
a próbálkozók munkáját. Kakas
Józsefnél a koszorúkészítés rejtelmeibe kaphattak betekintést.
A foglalkozáson ajtódísz alapo-

kat készítettek, melyet mindenki
saját ízlése szerint feldíszíthet.
A Nádasdy Kulturális Központ
az őszi idő beköszöntével is várja
a családokat programjaira a Nádasdy-várba. A soron következő
eseményre október 17-én 11
órától 17 óráig kerül sor a Nádasdy
Ferenc Múzeumban. A kulturális
Központ munkatársai tárlatvezetésre hívják a sárváriak mellett
a városba érkező vendégeket is,
melynek célpontjában a díszterem lesz. A vezetések időpontja
11, 14 és 16 óra.
A vezetés mellett társasjátékokkal, fejtörőkkel is várják az érdeklődőket. A programra a belépőjegy
800 Ft/fő. 6 éves kor alatt ingyenes
a belépés. 
(trg)

Szegedi művészet tárlata a Galeria Arcisban
Október hónapban a SZÖG-ART Egyesület tagságának
válogatott munkáiból nyílt kiállítás a Galeria Arcis kiállítótermében.

Az egyesület céljai, hogy független, önálló szellemi műhelyként, a Szegeden élő képző- és
iparművészek, művészeti írók
szakmai munkáját elősegítse,
a vizuális kultúrát fejlessze. A
kortárs munkákat bemutató
tárlaton festményeket, szobrokat, grafikákat és fényképeket is

UTAZÁSI AJÁNLATAINK:
MEXIKÓ ÓRIÁS KÖRÚT
magyar idegenvezetővel,
programokkal. Nov. 11-től 14 nap
915.000 Ft (+ biztosítás és belépők)
DUBAI, idegenvezetővel,
4* hotel – 7 éj, reggeli
Nov. 13-20.
369.900 Ft + belépők
SZILVESZTER IZRAELBEN
Dec. 29., 5 nap, Szentföldi körutazással
299.000 Ft -tól/fő
GRAN CANARIA
21/22 tél, 7 éj, 3* AI 307.000 Ft -tól/fő
ZANZIBÁR
21/22 téli ár, 7 éj, 4* AI 422.700 Ft -tól/fő
HURGHADA
Nov/dec, 7 éj, 5* AI
141.000 Ft /fő
Irodánkban naponta frissülő ajánlatokkal, akciókkal várjuk.
Repülőjegyek, hajóutak, autóbuszos utazások, utasbiztosítások,
minden, ami utazás.
Blaguss Utazási Iroda
9700 Szombathely, Kőszegi u. 33. Tel.: 94/508-124
szombathely@blaguss.hu Nyitva hétfőtől péntekig 09.00–15.00
•

Blaguss, a minőség, megbízhatóság garanciája.

egyesület képviselője elmondta,
hogy az egyesület egy baráti társaságból alakult ki, akik egymást
támogatják az alkotás során. Az
egyesületi forma számukra sokkal
hatásosabb, mint az egyéni megnyilvánulás. A művészi munka
során nagy hangsúlyt fektetnek a
kvalitásos munkák megalkotására.
Kondor János és Aranyi Sándor
a kiállítás megnyitóján (Fotó: TRG)

megtekinthetnek az érdeklődők.
A kiállításmegnyitón Kondor János galériavezető köszöntötte a
megjelent vendégeket, majd Dr.
Váraljai Anna művészettörténész
szavait tolmácsolta, aki személyes
akadályoztatása miatt nem tudott
részt venni a megnyitón. A tárlaton közreműködött Csák László
hang-ász.
A megnyitót követően Aranyi
Sándor festőművész, a SZÖG-ART

A sárvári tárlatra a tagság maga
válogatta a kiállításra szánt munkákat, nem alkottak meg konkrét
tematikát a kiállításra szánt munkák esetében.
A SZÖG-ART Egyesület tárlata
2021. október 31-éig látogatható
a Nádasdy-vár Galera Arcis kiállítótermében hétfőtől péntekig 10
órától 17 óráig, valamint szombaton 9 órától 13 óráig.
(TRG)
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BORISSZÁK vagy bornemisszák a középkorban
Őriné dr. Bilkei Irén a Zala
Megyei Levéltár főlevéltárosa visszatérő vendég
a Nádasdy Ferenc Múzeumban. Szeptember végi
előadásán a szüreti időszakhoz kapcsolódva a
bor történelmébe nyújtott
betekintést.
Az ókori rómaiaktól Nádasdy
Tamás idejéig bemutatta a szőlő
feldolgozását, kereskedelmét és
jogi szabályozását. A bor a középkori Magyarország gazdasági
életének mindig fontos szereplője
volt, a nagybirtokok jövedelme
nagyrészt ebből származott. A
bor már a középkorban fontos
kiviteli cikk is volt. Megtudhattuk,
hogy Nádasdy Tamás telepítette
az első vörösbor tőkéket a Nyugat-Dunántúlra. Előadásában
kódexekből, középkori és újkori
képekkel illusztrálta a bor fontosságát a mindennapi életben, amit
akár fertőtlenítőként is használtak.
A főlevéltáros által bemutatott

források rávilágítottak arra
is, hogy őseink szívesebben
ittak bort, mint vizet. A mai
szemmel nézve mértéktelen borfogyasztásnak csak
részben lehettek racionális
okai: úgymint a rossz minőségű ivóvíz és a nehéz,
zsíros, fűszeres ételek.
Az előadásból kiderült,
hogy a középkortól kezdve
a bort nem fogyasztókat
kunbírónak hívták. A középkor és korai újkor borba
fulladt nagy lakomáin már
az eszem-iszom kezdetén
kijelöltek egy embert, aki aznap nem ihatott, hogy maradjon
valaki józanul is a társaságban – ő
volt a kunbíró vagy kunkapitány.
A kulturált és jó minőségű
borfogyasztás napjainkban reneszánszát éli, de sose feledjük
a mértéket, ami ugyan folyamatosan változott az évszázadok
folyamán, de fontos részét képezi
a borozásnak is.
(trg)

Takács Zoltán Bálint igazgató
köszöntötte Őriné dr. Bilkei Irént a
díszteremben (Fotó: TRG)

HIRDESSEN A SÁRVÁR RÁDIÓBAN!
+36 30 905 4868
sarkany.laszlo@sarvarradio.hu
9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
Nyitvatartás:
H-P 9-17, Szombat 9-12

Te is szereted a divatos ruhákat?

Nézz be hozzánk, és kolléganőink segítenek kiválasztani a tökéletes szettedet!
Tom Tailor garbó

5.700 Ft

Pull and Bear garbó

3.000 Ft

Lola Lisa blézer

4.900 Ft

Tom Tailor dzseki

4.700 Ft

Lola Lisa kardigán

5.900 Ft

Bershka blézer

5.700 Ft

Bershka nadrág
Lola Lisa farmer

4.400 Ft

3.500 Ft

Lola Lisa blúz

4.700 Ft
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SIMON–JÚDÁS-NAPI ORSZÁGOS KIRAKODÓVÁSÁR SÁRVÁR UTCÁIN
2021. október 30-án (szombaton)
Idén is megrendezésre kerül a Simon–Júdás-napi Országos Kirakodóvásár Sárvár belvárosában. Már október
29-én 18 órától kinyitnak a vendéglátóegységek a vásár területén, ilyenkor
hagyományosan a sárváriak látogatnak
ki nagy számban a vásárba. Október
30-án pedig többszáz árus kínálja portékáit a belvárosban.
A rendezvény helyszínei: Kossuth tér,
Batthyány Lajos utca, Hunyadi János utca,
Árpád utca, Ady Endre utca, Deák Ferenc
utca, Várkerület utca, Rákóczi Ferenc utca,
Posta tér.
Forgalomelterelés útvonala: Sársziget
u. – Soproni u. (88. sz. főút) – Selyemgyár

u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd
u. – Rákóczi u. A forgalomelterelés 2021.
október 29-én 18.00 órától 2021. október
30-án 24.00 óráig tart.
Buszközlekedés: A Batthyány utcai
(Főtér), a Rákóczi utcai (Kórház) és a
Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés az alábbi időpontban szünetel:
2021. október 29-én 18.00 órától 2021.
október 30-án 24.00 óráig. Az utasok az
Autóbusz-állomásnál, a Gyógyfürdőnél
(Rákóczi utca), a Vasútállomásnál és a
Gárdonyi utcában lévő megállókat vehetik igénybe.
Egészségügyi információk: A központi
ügyelet megközelítése az Árpád utcán
és a Széchenyi utcán történő ki- és behajtással, vagy a Várkerület felől a Népegészségügy udvarán keresztül lehetséges.

Az érintett gyógyszertárak gyalogosan
közelíthetők meg a járdán.
Egészségügyi ellátás helyei a vásár
területén: gyalogőrség 2021. október
29-én (pénteken): Nádasdy-vár parkoló,
Belvárosi körforgalom, gyalogőrség 2021.
október 30-án (szombaton): Rendőrség,
Belvárosi körforgalom, Penny-Market parkoló, esetkocsi a Városházánál, mentőautó
a Penny-Market parkolóban, Központi
ügyelet, Mentőállomás.
Idén a járványhelyzet miatt kísérőrendezvények, zenés programok nem lesznek, így a hatályos járványügyi szabályok
betartásával, korlátozás nélkül látogatható
a vásár.
Köszönjük megértésüket!
Sárvár Város Önkormányzata,
TOFI 2005. Kft.

A PROVERTHA vállalatcsoport mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött- és vevőspecifikus termékek
fejlesztője és gyártója már több mint 30 év óta fontos partnere számos nemzetközi autóipari és elektromos ipari nagyvállalatnak.

Piaci pozíciónk további fejlesztése és kiépítése céljából felvételt hirdetünk

Automatizálási technikus munkakörbe
FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

• Gyártó, ellenőrző berendezések és eszközök
készítése, üzembe helyezése és karbantartása

• Elektro és/vagy automatizálási technikus avagy
mechatronikai technikus végzettség

• Automatizált gyártósorok, villamos készülékek,
gépek, eszközök, hálózat javítása, karbantartása,
átalakítása, ellenőrzése

• Vezérléstechnikai és PLC üzemeltetési ismeretek

• A termelés zökkenőmentességének biztosítása

• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

• Minőségügyi problémák megoldása

• Precíz, pontos munkavégzés

• Pneumatikus rendszerek ismerete
• Középszintű német és/vagy angol nyelvtudás

Ha felkeltettük érdeklődését, és szeretne egy fiatal, lendületes csapatban dolgozni, ideális esetben ezirányú szakmai
tapasztalatokkal is bír, kérjük küldje részletes magyar és angol vagy német nyelvű önéletrajzát az alábbi címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: andrea.nemeth@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509
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Lesz
programod
Látogass el az oszihacacare.hu-ra,
és találd meg a hozzád legközelebbit!
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RÁBASÖMJÉNI foci

Győzelem a szomszédvár ellen

A Rábasömjéni TC a nyáron nagy változáson ment
keresztül, nyolc új játékos
érkezett, akik a következők: Máhr Péter, Ruzsics
Tamás, Horváth Krisztián, Pendli Richárd (Csénye), Dancs Ádám (Ölbő),
Szórádi Jenő (Izsákfa),
Nagy Dániel (Sárvár FC),
Bognár Marcell (Simaság).

Az NB II-es női kézilabda
bajnokság nyugati csoportjában a Sárvár Arénában játszotta második
hazai mérkőzését a Sárvárfürdő Kinizsi SE a Celldömölki VSE együttese ellen.
A sárvári csapat a második
félidőben az egyre fáradó
celldömölkiek fölé kerekedve végül magabiztosan
32:25-re nyert.

A szakmai munkáért játékos
edzőként az őszi szezontól
Csernák József felel, akinek
célja az új játékosok beépítése
a már több éve együtt játszó
csapatba. Szeretné – a vezetőséggel együtt –, hogy a csapat
ellépjen a középmezőnytől, és

az 1-5. hely valamelyikét megtudja szerezni. Külön kiemelte
Csernák , hogy egy támadó
szellemű együttest szeretne, aki
a mérkőzéseinek nagy részében
dominál.
A 2021/2022. megyei III.
osztályú Sárvári csoportban
már lejátszásra került a szezon
első fele: Kemenesmagasi–Rábasömjén 3:1, Rábasömjén–
Ikervár 5:4, Jákfa –Rábasömjén
1:1, R ábasömjén– Ölbő 2:1,
Simaság–Rábasömjén 0:0, Rábasömjén–Mesteri 8:2, Keléd–
Rábasömjén 1:3, Hegyhát SE–
Rábasömjén 4:3.
Az együttes jelenleg az 7.
helyről várja a folytatást.
Vincze Gyula

Bőrgyógyászat Sárváron!
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

Az első fordulóban a Veszprém Pannon SE ellen idegenben
27:22-es vereséget szenvedett a
Sárvár. A sárvári női kézilabdások
első hazai mérkőzése a Sárvár
Arénában különösen izgalmasra
sikeredett. A szinte végig egykét góllal vezető Sárvárfürdő
Kinizsi ellen időn túli hétméteressel tudta csupán döntetlenre,
28:28-ra menteni a találkozót a
Nemesvámos. A Celldömölk VSE
legyőzése javuló formát mutat,
de Csonka László szakosztályvezető még nem teljesen elégedett
a teljesítménnyel.
– Ez volt a harmadik mérkőzés
és azért még itt is döcögött a gépezet az első játékrészben. Ennek
az okait meg kell találni, valahogy
úgy tűnik, hogy minden mérkőzésünkön adunk egy félidőnyi előnyt
az ellenfelünknek. A mai mérkőzésen titkon reménykedtünk, hogy
jobb lesz az állóképességünk és az
erőnlétünk a Celldömölknél. Töb-

ben vagyunk a játékoskeretben és
több egyforma képességű játékos
áll a rendelkezésünkre. Végül ez
döntött a második félidőben, de
még messze vagyunk a tökéletes
játéktól – összegezte a mérkőzést
Csonka László, a Sárvárfürdő Kinizsi női kézilabda-szakosztályának
vezetője.
Nagyon kiegyenlített a bajnokság mezőnye, nincs kiemelkedően
jó csapat, csak sok nagyon jó
csapat van. – Ebben a csoportban
előfordulhatnak körbeverések.
Készülni kell minden mérkőzésre,
szívünket-lelkünket kitenni a pályára. Aztán meglátjuk, ez mire lesz
elég – tette hozzá Csonka László.
A lelátókon újra lehetnek szurkolók védettségi igazolvánnyal.
Azonban a pandémia előtti 250300 fős nézőszám még nem tért
vissza az Arénába. – Az igazi hangulat, ami segíthetné a lányokat,
még nem tért vissza – szólt a
szurkolókat várva a szakosztályvezető.
A Kinizsi női kézisei legközelebb
október 16-án idegenben lépnek
pályára a Győri ETO KC U22-es
együttese ellen. Az újabb hazai
meccsét október 24-én, vasárnap
18 órakor játssza a sárvári csapat
a Szombathelyi Kézilabda Klub
és Akadémia U22-es együttesével. A Sárvár Arénába a női
kézilabdacsapat továbbra is várja
a szurkolókat.
p-ás

TEKEHÍREK

október 21-én és 28-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Felemásan kezdődött az új bajnoki szezon a sárvári tekecsapatok számára. Míg az NB III-ban a Fülöp Borozó és Zöldfa
Italker TSE együttese a dobogó második helyén áll, addig az
NB I-ben a Sárvári Kinizsi SE tekései továbbra is pont nélkül
állnak a tabella utolsó helyén.
Az NB I-es tekések már nagyon várják, hogy végre kipróbálhassák a Sárvár Arénában elkészült új tekecsarnokot. A tesztidőszak
az edzésekkel hamarosan kezdetét veszi. Az első hazai mérkőzés
pedig november 6-án, szombaton 14 órától a Herend Városi Teke
Klub ellen kerül sorra.
Az NB III-as tekebajnokság nyugati csoportjának 5. fordulójában
a Postakocsi Lukácsháza vendégeként nyert 3:5-re a Fülöp Borozó
és Zöldfa Italker TSE együttese. A tabella második helyén álló Fülöp
Borozó legközelebb hazai pályán fogadja a harmadik helyen álló
Vasjármű Szombathely csapatát október 16-án, szombaton 10
órától.
p-ás
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FANTASZTIKUS győzelem
A Vas megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság 8.
fordulójában 9–0-ra lépte
le hazai pályán a Sárvár
FC a Táplán SE együttesét,
majd Répcelakon 1–1-et
játszott a csapat.
A sárvári csapat a Táplán SE ellen már az első percben megszerezte a vezetést. A gólgyártásból
Csákvári Zsolt öt találattal vette
ki a részét. A nagy gólarányú,
9:0-s győzelemmel a Sárvár FC a
tabella harmadik helyére került.
– Lelkileg próbáltuk magunkat túltenni azon, hogy pontot
vesztettünk a Kőszeg ellen.
Most a Táplán SE ellen működött
minden, amit elterveztünk. A
kilenc gólhoz az kellett, hogy
megszerezzük az elején a vezetést, majd a szünetben próbáltuk
tűzben tartani a csapatot, hogy

jól játékban maradjunk. A végére
pedig már játékban is föléjük
nőttünk, nemcsak gólban. Azt
pedig, hogy Csákvári Zsolt öt
gólt rúgott, ezt bármelyik bajnokságban megtapsolnák és
elismernék – mondta Haraszti
Zsolt edző.
A 9. fordulóban a Répcelaki
SE otthonában lépett pályára a
Sárvár FC. Bár a Sárvár többször
is mezőnyfölényben játszott,
mégis a 65. percben a Répcelak
szerezte meg a vezetést. A játékvezető aztán öt perc hosszabbítást jelzett, melynek 4. percében
Horváth András révén egyenlíteni tudott a Sárvár, megmentve
ezzel az egyik pontot.
A tabella 4. helyén álló Sárvár
FC október 16-án, szombaton
16 órakor hazai pályán fogadja
a Schott Lukácsháza SE csapatát.

-fr-

Jól menetelnek a futsalosok
Második hazai mérkőzését
is megnyerte az NB II-ben
szereplő Sárvári Futsal.
A csapat az NB I-ből tavaly
búcsúzó Dunaújvárost fogadta a Sárvár Arénában.
A házigazdák a meccset
emberhátrányban zárták, de
így is magabiztosan győztek.
A férfi futsal NB II. harmadik
fordulójában a Dunaújvárost fogadta a Sárvár. Az első félidőben
bevehetetlennek tűntek a kapuk,

percben. A csapat a folytatásban
biztonságos védekezésből villámgyors kontrákból volt eredményes. A 24. percben Kovács
Adrián talált be a vendégek
kapujába, így 2–0-ra vezetett a
Sárvár. A 29. percben Tóth László
kiállításával emberhátrányba
kerültek a hazaiak, amit az újvárosiak rögtön ki is használtak,
egy góllal szépítettek. A Sárvár
lendülete ekkor sem tört meg,
Kuti András és Szakasics Balázs
találatával tovább növelték az

egyetlen gól sem esett. A második
játékrészben aztán felpörögtek az
események, öt találat is született.
A gólcsendet a hazaiak játékosa, Kuti András törte meg a 22.

előnyt. A végeredmény: Sárvári
Futsal–Dunaújvárosi Futsal 4–1.
A Sárvár FC futsal csapata három fordulót követően az 5. helyen áll a tabellán.

2021. október 15.
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Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

parkolójában. (Nádasdy u. 30.)
Elárusító helyek korlátozott számban
rendelkezésre állnak, helyfoglalás

2021. október 19-ig
az alábbi telefonszámon:

+ 36 20/ 230-4639

