
A városi megemlékezésen Ágh Péter 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet, aki felidézte a forradalom helyi 
eseményeit

Október 22-én emlékeztünk az ’56-os forradalom és sza-
badságharc 65. évfordulójára Sárváron, az ünnep szónoka 
Ágh Péter országgyűlési képviselő volt, aki kiemelte, hogy 
amikor ’56 előtt fejet hajtunk Sárvár hőseit sem szabad el-
felednünk. Mindig büszkének kell lennünk azokra, akiknek 
a szíve együtt vert az országéval. A sárváriak hazaszeretete 
kiállta a bátorság próbáját. 

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfordulója 
alkalmából szervezett városi 
megemlékezés a köztemetőben 
kezdődött. Török István, ’56-os  
mártír sírjánál Szabó Zoltán al-
polgármester, dr. Szijártó Valé-
ria címzetes főjegyző és Varga 
Jenő önkormányzati képviselő 
helyezte el az önkormányzat 
koszorúját a családtagok és a 
Magyar Nemzetőrség Török István 

nevét viselő Győr-Moson-Sopron 
Megyei Szövetségének képviselői 
jelenlétében.

Egy-egy koszorú került Mezőfi 
Géza rendőrtiszt, ’56-os forradal-
már sírjára és a megtorlás idején 
Sárvár környékén menekülő és 
agyonlőtt diákok, Simon Zoltán 
és Sándor Béla ’56-os mártírok 
sírjára is.

Az Ady Endre utcai 1956-os 
emléktáblánál folytatódott a 

megemlékezés, ahol a Sárvári 
Koncertfúvószenekar közremű-
ködésével Szabó Zoltán alpol-
gármester és dr. Szijártó Valéria 
címzetes főjegyző koszorúzott.

A sárvári Kossuth téren Ágh 
Péter országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi beszédet, aki 
felidézte a forradalom helyi ese-
ményeit. Abai Imre plébános 
alakját, aki fontos szerepet vállalt 
abban, hogy az ’56-os forradalom 
vérontás nélkül menjen végbe 
Sárváron, mégis megkínozta és 12 
év börtönre ítélte a kommunista 
rezsim. Ágh Péter családja tör-
ténetén keresztül is érzékeltette 
hallgatóságával, hogy milyen 
kegyetlen a kommunista rezsim.

Folytatás a 6. oldalon

EMELKEDIK 
a fertőzöttek száma
Hazánkban is folyamatosan 
emelkedik a koronavírus-fer-
tőzöttek száma, már napi 
szinten meghaladja a kétez-
ret, és emelkedik a kórházban 
ápoltak száma is. A beoltottak 
száma közelíti a 6 milliót, és  
több mint 1 millióan már a 
harmadik oltást is felvették. 

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 házi-
orvosnál és az interneten is 
lehetőség van oltásra időpontot 
foglalni a  www.eeszt.gov.hu 
honlapon. Az időpontfoglalóban 
minden érvényes regisztrációval 
rendelkező tud oltásra időpontot 
foglalni első, elmaradt második 
és harmadik oltásra is. 

Újabb, közel 800 ezer antigén 
gyorstesztet biztosít a kormány 
a háziorvosoknak, hogy ezzel is 
segítse a járvány megfékezését. 
A háziorvosok eddig is végeztek 
gyorstesztet, most még több 
lehetőségük lesz arra, hogy kiszűr-
jék a koronavírus-gyanús betege-
ket a nagyszámú szezonális légúti 
betegségek tüneteivel jelentke-
zők közül. A koronavírus-gyanúról 
továbbra is a háziorvos dönt.

JÓL VIZSGÁZOTT az új tekepálya
A Sárvár Aréna most elkészült, új tekecsarnokában került sor 
a területi férfi egyéni bajnokságra. A versenyen 50 vasi és za-
lai tekés indult a felmenő rendszerű egyéni bajnoki versenyen.  
A tekepálya már megszerezte az NB I-es minősítést. A 4 dobósá-
vos pálya hossza 28 méter, a szélessége 8 méter, amelyhez néző-
tér és vendéglátó rész is tartozik. A mostani tesztverseny után no-
vember 6-án, az első hazai mérkőzésén veszi hivatalosan birtokba 
a pályát az NB I-es sárvári tekecsapat. A sárváriak is kipróbálhatják 
a pályát, a foglaló link a Sárvár Aréna Facebook-oldalán érhető el. 

KORLÁTOZÁS NÉLKÜL látogatható a vásár 
Idén is megrendezésre kerül a Simon–Júdás-napi Országos Kira-
kodóvásár Sárvár belvárosában. Már október 29-én, pénteken 18 
órától kinyitnak a vendéglátóegységek a vásár területén, ilyenkor 
hagyományosan a sárváriak látogatnak ki nagy számban a vá-
sárba. Október 30-án, szombaton pedig több száz árus kínálja 
portékáit a belvárosban. A rendezvény helyszínei: Kossuth tér, 
Batthyány, Hunyadi, Árpád, Ady, Deák, Várkerület, Rákóczi utcák 
és a Posta tér. Idén a járványhelyzet miatt kísérőrendezvények 
nem lesznek, így korlátozás nélkül látogatható a vásár.
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AZ ’56-OS FORRADALOM HŐSEI
utat mutatnak nekünk
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KÉSZ A SZENNYVÍZCSATORNA 
az Almáskerti utcában

GRATULÁLUNK TANÁR ÚR!

Elkészült a Hegyközség-
ben, az Almáskerti utcában 
a szennyvízelvezető rend-
szer. Az önkormányzat sa-
ját forrásból finanszírozta a 
több mint hatvanmillió fo-
rintos beruházást. A közel 
ötven lakóház életminősé-
gét javító fejlesztés után, a 
földgáz bevezetését köve-
tően kap majd végleges 
burkolatot az utca.
 

Az elkészült beruházás bejárá-
sán részt vett Ágh Péter, Sárvár 
országgyűlési képviselője, Kondo-
ra István polgármester, Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester és Varga 
Jenő, a körzet önkormányzati 
képviselője. 

Az Almáskerti utcában meg-
valósult projekt során az utca 
teljes, 548 folyóméter hosszában 
gravitációs szennyvíz-gerincve-
zetéket fektettek le, melyhez 11 
darab beton tisztítóaknát és 46 
darab lakossági bekötővezeté-
ket építettek ki. A kivitelezést a 
Szabadics Építőipari Zrt. végezte, 
a beruházás költsége 63 millió fo-
rint, amelyet önerőből biztosított 
a sárvári önkormányzat.

– Régi vágya teljesült az almás-
kertieknek, a Hegyközségben 

már hét utcában elkészült a 
szennyvízcsatorna. A folytatás 
akár a Tölgyfa utcában, akár 
a hegy nyugati oldalán lehet 
– mondta el Varga Jenő önkor-
mányzati képviselő

Tíz éve tartanak önkormányzati 
programként a hegyközségi vá-
rosrészen az életkörülményeket 
jelentősen javító kommunális 
beruházások. – Sokan, köztük 
fiatalok is költöznek ebbe a fej-
lődő városrészbe, így az itt élők 

jogos igénye a környék fokozatos 
fejlesztése – fogalmazott Kondora 
István polgármester.

– Sárvár jelentős kormányzati 
támogatása teszi lehetővé, hogy a 
település saját forrásaiból is beru-
házásokat végezhessen. Nagyon 
komoly fejlesztések történtek az 
elmúlt időszakban városszerte az 
összefogás révén, de az önkor-
mányzat saját erőből is fejleszt. 
Olyan célokra költ, amelyeket a 
sárváriak is szeretnének – hang-
súlyozta Ágh Péter országgyűlési 
képviselő.

Ha az Almáskerti utcában el-
készül a földgáz bevezetése, a 
végleges, új útburkolat kivitele-
zésére már az önkormányzat kész 
pályázati tervvel rendelkezik.

p-ás

Varga Jenő, Ágh Péter, Dr. Máhr Tivadar 
és Kondora István az Almáskerti utcában

Kondora István polgármes-
ternek személyesen is volt 
alkalma Dr. Dobozy Imre 
tanár úrnak kitüntetése 
alkalmából gratulálni, akit 
az irodájában fogadhatott. 

Augusztus 20-a alkalmából 
Kásler Miklós emberi erőforrások 
minisztertől vette át a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje polgári 

tagozata elismerést Dr. Dobozy 
Imre, a Sárvári Tinódi Gimnázium 
tanára, aki több évtizedes, a törté-
nelmi ismeretek mellett a magyar 
kulturális értékek átadására is nagy 
hangsúlyt fektető, példaértékű 
pedagógusi pályája elismeré-
seként részesült a díjban. „Jó, 
egészséget, hosszú boldog éveket 
kívánok a tanár úrnak!” – olvasható 
a polgármester közösségi oldalán.

KÁSLER MIKLÓSSAL tárgyalt Kántás Zoltán 

A Magyar Fürdőszövetség megválasztott elnökeként tárgyalt Kántás 
Zoltán, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő ügyvezető igazgatója Kásler 
Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével. Kásler Miklós a találkozóról 
beszámolva úgy fogalmazott, hogy több, az ágazatot érintő kérdéskörről 
folytattak tartalmas megbeszélést. A félezer magyarországi fürdő érdek-
képviseletét ellátó szövetség elnökeként Kántás Zoltán a megoldandó 
feladatok között említette a fürdők által nyújtott gyógyszolgáltatások 
társadalombiztosítási finanszírozását, továbbá a világjárvány okozta 
károk mérséklésére, a fürdők számára egy likviditási alap létrehozását
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Új parkolók épülnek Sárváron, a szakorvosi rendelőintézet 
előtt. Az önkormányzat a korábban kidolgozott parkolófej-
lesztési tervének megfelelően 20 új parkolóhelyet építtet az 
Alkotmány utcában saját forrásból. A munkálatok október 
elején kezdődtek, és gyors ütemben haladnak, várhatóan 
október végéig befejezik a szakemberek.

Az Alkotmány utcában zajló 
parkolófejlesztésről Kondora Ist-
ván polgármester számolt be, 
miután Szabó Zoltán alpolgár-
mesterrel együtt megtekintette 
a munkálatokat és egyeztetett a 
kivitelezőkkel.

– A szabályos parkolóhelyek-
nek a száma a rendelőintézet 
előtt megnövekszik, mert 20 új 
parkolót építünk saját forrásból.  

Ez része annak a parkolóbővítési 
és megújítási folyamatnak, ame-
lyet több mint tíz éve indítottunk 
– fogalmazott a polgármester.

A kialakításra kerülő parkoló-
területen útcsatlakozás, parkoló-

helyek, csapadékvíz-elvezetés és 
a közvilágítás kiépítése történik 
meg. A fejlesztés mintegy 20 mil-
lió forintból valósul meg. A mun-
kálatok várhatóan október végén 
befejeződnek. A kivitelezés során 
környezetvédelmi szempontokat 
is figyelembe vesznek.

– A környezetvédők igenlése 
mellett, nem bitumenes parkolót, 
hanem zúzalékos parkolót épí-

tünk. Ez több helyen bevált már a 
városban. Ha nagyobb csapadék 
van, akkor ez a zúzalék könnyeb-
ben elnyeli a nedvességet és az 
esővizet, és ezzel, hacsak egy 
milliméternyit is, de talán a klíma-

változás mérsékléséhez is hozzá 
tudunk tenni. Azt gondolom, 
hogy a jövő egyik útja az, hogy 
ezekkel a zúzalékos parkolókkal 
fogunk operálni. Nyilván nem a 
belvárosban, de olyan helyeken, 
ahol ez megengedhető – magya-
rázta Kondora István.

A polgármester kiemelte, hogy 
a parkolási feltételek javítása terén 
komoly előrehaladást ért el az ön-
kormányzat az elmúlt évek során. 
A magánerős beruházásokat nem 
számítva, 2010 óta már 948 par-
kolóhely került kialakításra, illetve 
megújításra Sárváron. Csak a je-
lentősebb beruházásokat említve: 
a Posta tér előtti parkoló kiépítése 
49, a vasútállomás környezetének 

fejlesztése 52, a Hegyközségi te-
mető kialakítása 44, a Sárvár Aréna 
megépítése 154 új parkolóhelyet 
eredményezett.

Fontos megjegyezni azonban, 
hogy nem csak a parkolók száma 
növekszik. Tizenöt év alatt 1751 
darabbal nőtt a forgalomban lévő 
közúti gépjárművek száma Sár-
váron. Míg 2005-ben 5916 darab 
sárvári illetőségű gépjárművet tar-
tottak nyilván, 2020-ban ez a szám 
már 7667 darabra nőtt, ezen belül 
a személygépjárművek száma 
40%-kal nőtt 1992 óta napjainkra. 
Míg a 90-es évek elején 3362 sze-
mélygépjármű volt forgalomban 
Sárváron, addig 2020-ban már 
6265-re nőtt a számuk.

Kondora István elmondta, hogy 
megpróbálnak lépést tartani ezzel 
a növekedéssel, a parkolófejlesz-
tést a következő években is foly-
tatná az önkormányzat. 2023-ig 
hat helyszínen újabb 330 parko-
lóhelyet szeretnének kialakítani. 
A tervek szerint a Nádasdy iskola 
mellett, a Dózsa utcában a volt 
kispiac területén és az egykori zár-
da mögött, a Laktanya utca 16-18. 

melletti területen és a Berzsenyi 
utcában építenének új parkolókat, 
az Alkotmány utcai garázssoron 
meglévő parkolóterületet pedig 
kibővítenék.

A polgármester azt is leszö-
gezte, hogy Sárváron továbbra 
is ingyenes marad a parkolás.  
A közlekedőktől nagyobb fegyel-
mezettséget, a szabályok betartá-
sát kérte. sii

A rendelőintézet mellett 20 új parkolóhely épül

KÖZEL EZER PARKOLÓ létesült és újult meg Sárváron 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A parkolófejlesztés során a Posta téren 
közel ötven parkolóhely létesült

2023-ig hat helyszínen újabb 330 parkolóhelyet sze-
retnének kialakítani, többek között a volt kispiacon
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Jótékonysági kezdeményezést indított a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő. A 2021. október 10–2022. január 31. közötti 
időszakban megvásárolt Sárvárkártyás jegyekből befolyt 
összeget megduplázza és egy helyi intézmény fejlesztésére 
fordítja. Arról, hogy melyik intézmény kapja a támogatást, a 
sárváriak dönthetnek egy szavazás keretében.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfür-
dő mindig is fontosnak tartotta a 
társadalmi felelősségvállalást, így 
a helyi rendezvények, civilek és 
sportegyesületek támogatását. 
Ehhez kapcsolódóan most egy 
újabb kezdeményezést indítottak, 

amellyel a sárvári gyermekeket 
segítik.

A felhívás részleteit sajtótá-
jékoztató keretében ismertette 
Kántás Zoltán, a Sárvári Gyógy-
fürdő Kft. ügyvezető igazgatója 
és Haller Ferenc marketingvezető. 

A tájékoztatón részt vett Kondora 
István polgármester, valamint a jó-
tékonysági szavazásban érdekelt 
három intézmény vezetője.

– A Sárvárkártyával rendelkező 
sárvári polgárokat szeretnénk 
bátorítani, illetve buzdítani, hogy 
gyakrabban látogassanak ki a Sár-
várfürdőre, hiszen minden egyes 
látogatásukkal növelik annak a 
pénzösszegnek a keretét, amit mi 
jótékony célra szeretnénk átutalni 
egy sárvári intézmény számára – 
fogalmazott Kántás Zoltán.

Az igazgató elmondta, három 
intézmény került a fürdő fókuszá-
ba: a Sárvári Cseperedő Bölcsőde, 
a Szent Piroska Katolikus Óvoda 
és a Sárvári Vármelléki Óvoda. 
Szavazás dönt arról, hogy melyik 
intézmény kapja a támogatást.

Kondora István elismerően szólt 
a kezdeményezésről, véleménye 
szerint az akció a helyi identitást 
és a helyi aktivitást is erősíti.

Az intézményvezetők a sajtó-
tájékoztatón beszámoltak arról, 
milyen fejlesztési célra fordítanák 

a támogatást. A Sárvári Vármel-
léki Óvoda az intézmény udvari 
játékállományának fejlesztését 
szeretné megvalósítani, mely 
érintené az elhasználódott ját-
szótéri eszközök cseréjét, valamint 
új hinták, mászókák, játszóvár 
beszerzését, telepítését.

A Szent Piroska Katolikus Óvoda 
arra fordítaná az adományt, hogy 
télen-nyáron használható legyen 
az udvara. Gumiburkolatot, gu-
mitéglát és esésvédő gumilapot 
szeretnének vásárolni.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde 
fejlesztőeszközök, nagymozgást 
elősegítő kül- és beltéri játékok 
beszerzésére, valamint bútorok, 
berendezési tárgyak vásárlására 
szeretné felhasználni az összeget.

Az intézményekre 2021. októ-
ber 31-ig lehet szavazni a Sárvár 
Lendületben Facebook-oldalon, 
az adott intézmény képére leadott 
like jellel. A Sárvárkártyával vásá-
rolt jegyekből befolyt összeget 
2022. január 31-ig gyűjti a fürdő.

sii

Darázsné Horváth Kornélia, Haller Ferenc, Gerseyné Farkas Tünde, 
Kondora István, Varga Istvánné és Kántás Zoltán a sajtótájékoztatón

MEGÚJULT ÁRUKÉSZLETÜNK! 

9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
Nyitvatartás: 

H-P 9-17, Szombat 9-12

ITT VAN AZ ó́SZ, 
ITT VAN ÚJRA … ITT VAN AZ ó́SZ, 
ITT VAN ÚJRA … 

a Palazzoban pedig rengeteg új őszi-téli kollekcióval 

várunk benneteket!

Márkáink bővültek: 

TÉLI KABÁTOK  
12.900 Ft-tól!

MÉG LEHET SZAVAZNI, hogy kit támogasson a fürdő
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A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központban október 
4-e és 6-a között, az idősek világnapjához kapcsolódva, tar-
tottak Őszköszöntő napokat.

A Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ közösségi 
termében gyülekeztek az idősek 
az Őszköszöntő napok keretében. 
Az érdeklődők Hámori Sándor 
viseletgyűjtő Rábaközi népvise-

leteket bemutató minikiállítását 
tekinthették meg és előadását 
hallgathatták meg.

 Ekkor látogatta meg és köszön-
tötte az időseket Kondora István 
polgármester Hámoriné Németh 
Edit intézményvezető meghí-
vására. Mint mondta, az idősek 
fontos lelki építőkövei a csalá-
doknak, nagy szerepük van an-
nak összetartásában is. Kondora 

István szólt arról is, hogy az idősek 
erkölcsi megbecsülése mellett 
fontos, hogy anyagi támogatással 
is elismerjék azt a munkát, amit 
egy életen át végeztek az idősek, 
így fontosak az önkormányzat 

által nyújtott támogatások, az 
– Orbán Viktor miniszterelnök úr 
által bejelentett – 80 ezer forintos 
nyugdíjprémium, a nyugdíjkor-
rekció és a tizenharmadik havi 
nyugdíj kifizetése is. 

Az Őszköszöntő napok fo-
lyamán kirándultak is az idős 
ellátottakkal Jákfán, és pikniket 
is szerveztek a központ udvarán. 
– Már mindenki nagyon várta a 

koronavírus-járvánnyal terhelt 
hónapok után a közös programo-
kat – mondta Hámoriné Németh 

Edit, a Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője.  

-fr-

Megújul Rábasömjénben 
a Sport utca Rábasömjéni 
utcától nyugatra eső szaka-
sza. A beruházás 80 millió 
forintba kerül, amelyhez 
a Belügyminisztérium 40 
millió forintos támogatást 
biztosított a sárvári önkor-
mányzatnak.

Bejárást tartott a Sport utcában 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
Kondora István polgármester,  
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
és Varga Károly, a városrész önkor-
mányzati képviselője. 

Már megkezdődtek az utcában 
az ivóvíz- és a szennyvíz-hálózat 
rekonstrukciójának munkálatai. 
Az útfelújítás munkálatainak mun-
katerület átadására – a Vasivíz Zrt. 

tájékoztatása szerint – leg-
korábban az október 25. 
napjával kezdődő héten 
kerülhet sor. A kivitelezési 
munkálatok – az időjárástól 
függően – legkésőbb 2022 
tavaszán fejeződnek be.

– A sárváriak joggal várják 
el, hogy évről évre tör-
ténjenek útfelújítások! Ez 
valóban nagyon fontos 
feladat, ha a közelmúltra 
visszatekintünk, akkor azt 
láthatjuk, hogy a városon 
átvezető főút és több sárvá-
ri utca is megújult. Számos 
esetben a Magyar Kormány 
a Belügyminisztériumon keresztül 
biztosított ezekhez forrást. Most 
is egy támogatott útfelújítás tud 
megvalósulni a Sport utcában, 

amely remélem, hozzájárul ahhoz, 
hogy az életminőség javuljon 
Rábasömjénben – mondta Ágh 
Péter országgyűlési képviselő.

Varga Károly önkormányzati 
képviselő is örömének adott han-
got, hogy egy újabb utca újulhat 
meg Rábasömjénben. -fr-

Útfelújítás kezdődött a SPORT UTCÁBAN

ŐSZKÖSZÖNTŐ NAPOKAT TARTOTTAK A GONDOZÁSI KÖZPONTBAN

Ágh Péter, Varga Károly, 
Kondora István és Dr. Máhr 
Tivadar a bejáráson

Kondora István polgármester 
is meglátogatta az időseket a 
programsorozat keretében

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

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
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Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter országgyűlési kép-

viselő emlékező beszédében 
elmondta, hogy anyai dédapját 
malenkij robotra hurcolták el, de 
nem ért el a kényszermunka cél-
pontjára, a Szovjetunióba. Egyik 
hazatérő társa beszélte el az itthon 
maradottaknak, hogy valahol Ro-
mániában élve meszet öntöttek 
rá. Anyai nagyapja Csepregen volt 
’56-ban nemzetőr, a forradalom 
után letartóztatták, és Kistarcsán 
raboskodott.

„Akkor, amikor már azt hittük, 
hogy soha többé nem történhet 
ilyen. 15 évvel ezelőtt, a forrada-
lom és szabadságharc 50. évfordu-
lóján mégis megtörtént. Szüleim 
a békés megemlékezésre utaztak 
fel Budapestre. Szombathelyen 
koszorúztam az ünnepségen, 

amikor édesanyám síró hangon 
hívott fel és mesélte el mi történik 
éppen velük a fővárosban. 

Az azonosítószám nélkül i 
rendőrök az Astoria irányába 
szorították a tüntetőket, akik 
összekeveredtek az ottani békés 
nagygyűlés résztvevőivel. Könny-
gáz, gumilövedék, erőszak. Ez volt 
az osztályrésze azoknak, akik ott 
voltak. Ezt mesélte el a könnygáz-
tól sírva, a telefonban édesanyám 
is. Ennek lett áldozata például Ré-
vész Máriusz képviselőtársam, akit 
a szemtanúk elmondása szerint a 
rendőrök lőttek fejbe gumilöve-
dékkel akkor, amikor – képviselői 
igazolványát felmutatva – erő-
szakosságukért kérdőre vonta 
őket. A rendőrök – eszméletlen 
állapotában – később is bántal-
mazták: eltört a lapockája, és a feje 

is megsebesült. Így járt 
Vértesaljai László jezsuita 
szerzetes is. Ártatlanul és 
békésen viselkedett, még-
is besodorták a pajzsok 
elé, majd a következő fel-
kiáltások hangzottak el a 
pajzsok mögül: „Húzzátok 
be a papot!”. Miután ez 
megtörtént, ütlegelni és 
rugdosni kezdték. Megta-
posták a kezében tartott 
nemzeti zászlót is, amelyet 
Vértesaljai később a temp-
lomában kiállított. Cs. At-
tilának a szemét lőtték ki, 

aki munkaképtelenné vált, az így 
kialakult depresszió az öngyilkos-
ságba taszította 2013-ban. 

A magyar történelem rendszer-
váltás utáni legsötétebb napjává 
vált 2006. október 23-a. Miután 
kiderültek a hazugságaik vérbe 
fojtották a békés megemlékezést 
a forradalom 50. évfordulóján, 
hogy mentsék a hatalmukat, 
miután tönkretették az országot. 
Dédapám mész általi halála, nagy-
apám rabsága, szüleim menekü-
lése 2006-ban az Astorián volt a 
harmadik megtapasztalása annak, 
hogy milyen a kommunista terror.

Azaz mire képesek az ő örökö-
seik. Ma már ezt sokan inkább el-
felejtenék. Magyarország azonban 
nem engedhet meg magának 
még egy ilyen korszakot, hiába 
akarnak visszatérni, hiába viselnek 

bármilyen álarcot! Ne hagyjuk, 
hogy visszatérjen a múlt! A 65 év-
vel ezelőtti események szereplői 
utat mutatnak, amely előre vezet, 
nem hátra…

Az ’56-os hősök álmait nem 
feledve együtt nagy dolgokat ér-
tünk el már eddig is. Visszaszerez-
tük a nemzeti szuverenitásunkat, 
talpra állítottuk a gazdaságunkat, 
kimásztunk az adósrabszolgaság-
ból, megerősítettük a nemzeti 
kultúránkat, a nemzeti identitá-
sunkat, gyarapítjuk a családokat. 
Építjük a falvainkat, a városainkat, 
az adók csökkennek, a bérek 
lépésről lépésre emelkednek és 
a világon sok helyen hivatkozási 
pont a családtámogatási és ott-
honteremtési rendszerünk. 

Sok még a feladat, de napról 
napra erősödünk. Most megvan 
az igazi esélyünk arra is, hogy be-
váltsuk a forradalmárok álmait egy 
gyarapodó Magyarországgal. Az 
’56-os forradalom hősei azt üzenik 
nekünk: Előre, ne hátra!” – mondta 
az országgyűlési képviselő.

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 65. évfordulója alkal-
mából szervezett városi megem-
lékezésen a Pedagógus Női Kar 
és a Sárvári Koncertfúvószenekar 
működött közre. A városi és a 
megyei önkormányzat, a pártok és 
a civil szervezetek képviselői meg-
koszorúzták Abai Imre plébános 
emléktábláját is.  -fr-

AZ ’56-OS FORRADALOM HŐSEI utat mutatnak nekünk

Török István, ’56-os mártír sírjánál Varga Jenő önkor-
mányzati képviselő, Szabó Zoltán alpolgármester, dr. 
Szijártó Valéria címzetes főjegyző és dr. Czapáry-Mar-
tincsevics András, a nemzetőrség képviseletében 

MEGYEI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT DR. NIKLAI ERZSÉBET
Nemzeti ünnepünk, októ-
ber 23-a alkalmából Vas 
megye érdekében végzett 
kimagasló szakmai, hiva-
tásbeli érdemek, eredmé-
nyek és teljesítmények 
elismeréséül kitüntetések 
átadására került sor a Me-
gyeházán. 

Vas megye rászoruló lakossági 
rétegeinek humánus ellátását 
szolgáló, emberi hozzáállással 
végzett k imagasló gyógyító 
munkássága elismeréséül „Bat-
thyány-Strattmann László-díj” 
kitüntetésben részesült Dr. Niklai 
Erzsébet, a Sárvári Szent László 
Kórház főigazgatója. Nevéhez 

fűződik a struktúraváltáson átesett 
sárvári kórházban az aktív ellátás 
megszűntével, a mára országo-
san elismert neuro-rehabilitációs 
ellátás szakmai kialakítása. Dr. 
Niklai Erzsébet 1985-ben szerez-
te meg a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen orvosi diplomáját. 
1990-ben neurológiai szakvizsgát, 
2002-ben mozgásszervi rehabi-
litáció szakorvosi címet szerzett. 
2010-től a sárvári kórházban a 
rehabilitációs osztály osztályve-
zető főorvosi kinevezését kapta 
meg. 2012 augusztusától látta el 
a sárvári kórház orvosigazgatói, 
az idei évtől pedig a főigazgatói 
feladatait is. Munkáját mindig fele-
lősségteljesen és lelkiismeretesen 

végzi, precizitás és körültekintő 
gondolkodás jellemzi. Szakmai 
tudásával, határozottságával, 

humánus magatartásával kivívta 
a betegek és hozzátartozóik tisz-
teletét és elismerését.

Dr. Kondora Bálint megyei közgyűlési alelnök és 
Dr. Niklai Erzsébet főigazgató a díjjal
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Országjárásba kezdtek a Fi-
desz vezető politikusai, elin-
dult a 2022-es országgyűlési 
választásra való felkészülés. 
Hollik István, a Fidesz kom-
munikációs igazgatója láto-
gatott Sárvárra Ágh Péter, a 
térség országgyűlési képvi-
selőjének meghívására. 

A Fidesz fórumán megjelenteket 
Dr. Máhr Tivadar, a Fidesz sárvári 
elnöke, Sárvár alpolgármestere 
köszöntötte. Mint mondta, ezekből 
a találkozásokból erőt merítenek a 
Fidesz aktivistái és támogatói, hi-
szen mindenki munkájára szükség 
van a tavaszi győzelemhez. Kon-
dora István, Sárvár polgármestere 
köszöntőjében azt hangsúlyozta, 
mindent meg kell tennünk, hogy 
a 2010-ben megkezdett országépí-
tés folytatódjon 2022 után is.

Hollik István, a Fidesz kommu-
nikációs igazgatója előadásában 
aláhúzta, hogy egy országépítő 
korszak van mögöttünk, az elmúlt 
tíz évben Magyarország gyara-
podni tudott.

– Magyarország további erő-
södésével kapcsolatban a legna-
gyobb kockázat, hogy visszatérnek 
a múlt emberei, akik tudjuk, hogy 
hogyan kormányoznak. Tudjuk, 
hogy egy nyugodtabb, békésebb 
időszakban is katasztrofális kor-
mányzati teljesítményt nyújtottak, 
hát még most, amikor a veszélyek 
korát éljük. A Gyurcsány-korszakot 
végleg le kell zárnunk, és nem 
szabad kockáztatni a közösen elért 
eredményeket – mondta a Fidesz 
kommunikációs igazgatója, aki 
hozzátette, ebben a tíz évben a 
politika a magyar emberekről szólt, 
a magyar nemzeti érdekről szólt. 

– Magyarország csak akkor tud 
sikeres lenni, ha a magyar em-
berek sikeresek. A magyar em-
berek pedig csak akkor tudnak 
sikeresek lenni, ha a politika, a 
kormányzás róluk szól.  Ebben 
különbözött alapvetően a mö-
göttünk hagyott tíz év az előző 
korszakoktól. Számunkra mindig 
Magyarország, a magyar embe-
rek érdeke volt az első. Ezért volt 
az, hogy itt van mögöttünk egy 
gazdasági válság, amit most végre 
nem megszorításokkal kezeltünk.  
A bal oldal mindig megszorítással 

kezelte a gazdasági válságokat, így 
volt a Bokros-csomag idején és  
a 2008–2009-es gazdasági válság 
után is. Most pedig a válság alatt 
és után is a vállalkozások, a magyar 
családok és az idősek is támogatást 
kapnak, hogy boldogulni tudja-
nak, nem pedig újabb terheket a 
nyakukba – húzta alá Hollik István.

A Fidesz kommunikációs igaz-
gatója arról is szólt, sokan nem 
akarják, hogy Gyurcsány Ferenc 
visszatérjen a hatalomba, ezt mu-
tatja a Stop Gyurcsány! petícióhoz 
csatlakozó több mint egymillió 
magyar ember is. Hozzátette, 
hogy a 106 választókerület közül 
az Észak-Vas megyei az ötödik 
legtöbb aláírást gyűjtő.

Ágh Péter, Észak-Vas megye 
országgyűlési képviselője megkö-
szönte az aktivisták munkáját és a 
választók nagyszámú csatlakozá-
sát a Stop Gyurcsány! petícióhoz, 
amelyet október közepéig 18 ezer 
ember írt alá a Vas 2-es körzetben.

– Egymillió aláírás környékén 
Karácsony Gergely lelépett a 
Gyurcsány-showból, és mára 
eldőlt, hogy Márki–Zay Péter lesz 
az ellenzék közös miniszterelnök-
jelöltje. Teljesen mindegy, hogy ki 
tűnik fel a bal oldalon, a mögött 
egyértelműen Gyurcsány Ferenc 
áll, hiszen az ellenzéki frakciót a 
Demokratikus Koalíció fogja a 
legnagyobb számban alkotni, 
ebből kifolyólag Gyurcsány Fe-
renc szava lesz a meghatározó a 
bal oldali térfélen. Folytatjuk az 
aláírás-gyűjtést, mindenkit arra 

bátorítunk, hogy mondjon nemet 
a kudarcos múlt visszatérésére, és 
voksoljunk együtt arra 2022-ben, 
hogy az ország, Vas megye és 
Sárvár építése tovább folytatód-
jon – mondta Ágh Péter.

Október 23-án lezajlott a Béke-
menet, több százezer támogató 

részvételével, akik elsősorban 
emlékezni gyűltek össze, de 
üzenni is akartak az ellenzék-
nek és Brüsszelnek, hogy nem 
kérnek a Gyurcsány-terrorból 
és a Soros-féle nyílt társadalom 
ideológiájából. 

-fr-

A MAGYAR EMBEREK érdeke az első

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a 

(Kisipari üzletsor)  20/477-4500 

 lakihome.hu  info@lakihome.hu 

 / @lakihomestudio

FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

OTTHON
FELÚJÍTÁ

S

   műanyag és fa nyílászárók 
forgalmazása, beépítése

   árnyékolástechnika
   bútorasztalos-munkák
   épületasztalos-munkák
   gipszkartonozás

Szelfi – Ágh Péter és Hollik 
István mögött a fórum 
résztvevői
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Szent László

Szent László és

● Minden héten szeretettel hí-
vunk felnőtt katekézisre, szerdán a 
Sári plébánián, csütörtökön a Szent 
László-templom közösségi termeibe 
az esti szentmisék után.

● Pénteken esténként az esti 
szentmise után a Szent László-temp-
lomban csendes szentségimádásra 
hívunk.

● Szombaton esténként, a téli 
időszámítástól 19 órától a városi 
plébániára hívjuk a fiatalokat ifjúsági 
közösségbe. Nagyon jó lenne, ha 
hasonló gondolkodású fiatalok baráti 
közösséget alkotnának, akik példaadó 
keresztény életükkel meghatároznák 
városunk identitását és világi keresz-
tény emberként majd részt vennének 
a város jövőjének alakításában is úgy, 
hogy közéleti szerepet is vállalnak. 
Szeretettel várják az érdeklődő fia-
talokat.

● A téli óraállítástól az esti szent-
misék a Szent László-templomban 18 
órakor, a Szent Miklós Sári templom-
ban 17.30 órakor kezdődnek.

● November 1-jén hétfőn, Min-
denszentek ünnepén a Szent Lász-

ló-templomban szombaton 18 órakor, 
vasárnap 7, 9 és 11 órakor, valamint 18 
órakor, a Szent Miklós Sári templom-
ban 8 és 10 órakor lesznek ünnepi 
szentmisék. 

● A szentmiséken lucernáriumot, 
azaz fényliturgiát tartunk az összes 
megholtakért.

● November 2-a kedd, Halottak 
napja. A Szent László-templomban 
8 órakor és 18 órakor, a Szent Miklós 
Sári templomban 17.30 órakor lesznek 
gyászmisék az összes megholtakért. 
A temetőkápolnában 9 órakor lesz 
gyászmise, ami után szívesen meg-
áldjuk a síremlékeket. A katolikus 
keresztények Mindenszenteki és 
halottak napi kegyelete nem me-
rülhet ki csupán a temetőlátogatás 
pogányokra is jellemző külsőséges 
nyüzsgésében, hanem az örök életbe 
vetett hittel imádságos és szentmisét 
felajánló kapcsolatteremtés is legyen 
meg halottainkkal!

● November 5-én, pénteken Szent 
Imrének a magyar ifjúság védőszent-
jének az ünnepe lesz. 

● November 11-én, csütörtökön 
egyházmegyénk védőszentjére Szent 
Márton püspökre emlékezünk a 
szentmiséken.

● Mindenszentekre készülve, 
mindkét templomban a szentmisék 
alatt van gyónási lehetőség. Nyerjünk 
teljes búcsút felajánlva meghalt sze-
retteinkért.

● Előre jelezzük, hogy azok a fiata-
lok, akik nem voltak megkeresztelve, 
vagy nem voltak elsőáldozók és bér-
málkozók, valamint 2022-ben a Szent 
László- vagy a Szent Miklós-temp-
lomban szeretnének házasságot 
kötni, november 6-án, szombaton 9 
órakor jelentkezzenek a városi plébá-
nia közösségi termében. Szeretettel 
várjuk őket.

● A plébánia részletes program-
jait a www.ladislas.hu vagy a www.
sarvarsari.hu honlapon figyelemmel 
kísérhetik.

● A Mária Rádió értéket közvetítő 
műsorait a sárváriak szerető figyelmé-
be ajánlom. FM 95.2

● Október 31-én, vasárnap 10 
órakor a református testvérekkel 
közös istentiszteletet tartunk temp-
lomunkban. Igét hirdet Szentgyörgyi 
László református lelkész. Párhu-
zamosan a gyülekezeti teremben 
hitoktatóink reformáció ünnepéhez 
kapcsolódó, interaktív gyerekfog-
lalkozásra várják a hittanosokat. Az 
istentiszteletet koszorúzás követi a 
Sylvester-szobornál. 

● November 1-jén, hétfőn 15 
órakor Rábapatyon a bogyoszlói 
temetőben, 17 órakor Sárváron a 

városi temető evangélikus kápolná-
jában emlékezünk meg előrement 
szeretteinkről. 

● November 3-án, szerdán tartja a 
Vasi Evangélikus Egyházmegye havi 
lelkészgyűlését Mesteriben.

● November 7-én, a 9.30-kor 
kezdődő sárvári istentiszteletünkön 
az úrvacsora közösségébe hívjuk 
gyülekezetünk tagjait.

● November 9-én, kedden 17 
órakor Nőegyletünk havi találkozójára 
kerül sor, melyen meghívott vendé-
günk, Szomju Tamás tart előadást az 
izlandi keresztények életéről.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egyidőben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk.

● Október 31-én, vasárnap 10 
órakor az evangélikusokkal közös 
istentiszteletet tartunk az evangélikus 
templomban. Az istentiszteletet ko-
szorúzás követi a Sylvester-szobornál. 

● 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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A Nádasdy Kulturális Köz-
pont Könyvtára az idei 
évben is csatlakozott az 
Országos Könyvtári Napok 
programjaihoz. A könyvtár 
nemcsak a könyvtári na-
pok rendezvényeire várta, 
hanem egész évben várja 
olvasóit a Nádasdy-várba.

Az Országos Könyvtári Napok 
program folyamába évek óta 
becsatlakozik a sárvári könyvtár 
is. Ezen a héten nemcsak félárú 
beiratkozási lehetőséggel és tar-
tozás-elengedéssel várták régi-új 
olvasóikat, hanem színes progra-
mokat is kínáltak. A Nádasdy-vár-
ban működő könyvtárban a Zenei 
Klub megnyitotta 37. évadát, ahol 
megemlékeztek a 10 éve elhunyt 

Sulyokné Matócza Eleonóra zenei 
könyvtárosról, felidézve kedvessé-
gét, precizitását, szaktudását. 

Ismét útjára indult a nagy si-
kerű Detektívsarok játék az is-
kolások számára, melyre 25 csa-
pat nyújtotta be jelentkezését.  
A csütörtöki napon került sor a 
Könyvtárpártoló Tevékenységért 
Elismerő Oklevelek átadására, 
melyet 2021-ben négyen érde-
meltek ki: Dr. Horváth Péterné, 
Németh Ernőné, Horváthné 
Merkly Emma és Pongrácz Attila. 
A díjátadót követően Lovász 
Adrienn pedagógus,  meseterá-
piás  foglalkozásvezető A könyv, 
mint terapeuta című előadásából 
megtudhattuk, hogy miért is jó 
a könyv, milyen jótékony hatásai 
vannak, miért érdemes egy jó 

könyvet minden napszakban 
magunk elé venni.

A Könyvtári Napok programja 
pénteken könyvtárbejárással 
zárult, de ne feledjük, a Nádas-

dy-vár falain belül található in-
tézményben mindig vár ránk 
egy jó könyv, ami szebbé teszi a 
mindennapjainkat! 

(akibag)

A díjazottak: dr. Horváth Péterné, Pongrácz Attila és Németh Ernőné

Ha ősz, akkor KÖNYVTÁRI NAPOK!

A gyerekek különösen fogé-
konyak az új felfedezések, 
kutatási eredmények befo-
gadására – természetesen 
az ő fejlettségi szintjüknek 
megfelelően. Az iskoláknak, 
óvodáknak ma fontos feladata 
a környezeti nevelés, amely a 
mindennapok tanítási-tanulá-
si folyamatának része. 

A Zöld Óvoda és az Öko-iskola 
programban résztvevő oktatási 
intézmények kiemelten képvi-
selik a fenntarthatóságra neve-
lés célkitűzéseit. Ennek során 
nem pusztán információátadás 
történik, ennél sokkal fontosabb 
a példamutatás. Meghatározó 

erkölcsi alapelv kell hogy legyen 
a környezetkímélő magatartás. 

Ha a gyermek az iskolában 
aktívan foglalkozik a környezet-
védelem témájával, jó példákat 
lát a pedagógusoktól, egy idő 

után a témára kevésbé érzékeny 
szülők szemléletét is pozitívan 
befolyásolja. Szerencsés az a 
helyzet, ahol a környezetre való 
odafigyelés a napi rutin része, 
a gyermek számára természe-
tessé válik a szelektív hulladék-
gyűjtés, a műanyag visszaszorí-
tása, a takarékoskodás a vízzel, 
árammal, az észszerű vásárlás. 
Az, hogy egy gyermek mennyit 
érzékel a témából a mi felelőssé-
günk: szülőké, pedagógusoké, 
felnőtteké.

A cikk részletes verziója hon-
lapunkon a www.zoldsarvar.hu 
oldalon elérhető.

A következő cikkünk a felelős 
háziállattartásról fog szólni.

Némethné Csonka Andrea
tanító

„Huszárvágás” – címmel futott 
október 14-én az a projekt, 
amely keretében játékosan a 
huszárkodással ismerkedhe-
tett a Szent László Katolikus 
Általános Iskola 7. a osztálya. 

Kezdetnek a Barabás György 
Műszaki Szakképző Iskola Digitá-
lis Közösségi Alkotóműhelyében 
Németh Tamás tanár úrral ter-

veztek és lézergravíroztak sap-
karózsát a tanulók. Ezt követően 
a Sárvári Turisztikai Technikum 
tankonyháján sütöttek huszár-
csók süteményt, és kakaóztak 
a nebulók. Mit ér a huszár ágyú 
nélkül? A Sárvári Tinódi Gimnázi-
um biolaborjában karbidágyúval 
durrogtattak a diákok. A program 
a Nádasdy Ferenc Múzeum hu-
szárkiállításán zárult, ahol Molnár 

Andrea múzeumpedagógus 
segítségével keresték meg az 
elkeveredett kincsesládát az 
iskolások. A vitézlő oskolát emí-
gyen kijárva új élményekkel 
gazdagodva, tudással gyara-
podva vághatnak neki a holnap 
harcainak. Sárvár minden diákot 
szeretettel vár!

Takács Attila STG, 
High-tech Biolabor

Természet(l)esen Sárváron

Sárvár vár! Múzeum- és laborkaland

Ki nevel a végén?
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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

Rauch Ice 
Tea 1,5l PET. 
(citrom, 
barack) 
259 Ft/db  
173 Ft/liter
6 db-tól:  
245 Ft/db  
163 Ft/liter

Hell energy 
cofee dobozos 
0,25l 
(slim, latte, 
capuccino) 
179 Ft/db 
716 FT/liter
24 db-tól
169 Ft/db
679 FT/liter

Coca, 
Fanta, 
Sprite 
1,75l 
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

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

0,33l-es 
COCA 
termékek 
(Cola, 
Fanta, Sprite) 
158 Ft/db 
478 FT/liter

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

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

Márka Cola 
2,5l  
145 Ft/db  
58FT/liter
6 db-tól  
139 Ft/db  
56 FT/liter

Olaszrizling száraz,
fehér 0,75l   
519 FT+ü/db 692 FT/liter
12 db-tól   
499 FT+ü/db 665 FT/liter

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

Olaszrizling száraz, 
fehér 1,5l
Rozé csendes és 
bubis száraz 1,5l
969 FT+ü/db 649 FT/liter
8 db-tól  
929 FT+ü/db 619 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

Irsai Olivér 
száraz, fehér 0,75l  
599 FT+ü/db 799 FT/liter
12 db-tól   
579 FT+ü/db 772 FT/liter

Rozé bubis édes 
0,75l   
569 FT+ü/db 759 FT/liter
12 db-tól   
549 FT+ü/db 732 FT/liter

Varga pincészet borai:

További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik 
az állandóan frissülő www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon. 

Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár.

Konrad Zlata 
Koruna dobozos 
0,5l 5,2% 12° 
193 Ft/db 
386 Ft/liter

Bravo 
1,5l dobozos 

Tetra Pak 
(alma, narancs,

őszibarack)
319 Ft/db
213 Ft/liter
8 db-tól:
299 Ft/db
200 Ft/liter
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Hosszú várakozás, kényszer szünet után a Sárvári Mazsorett 
Együttes ismét országos mazsorett fesztiválra tudott utazni. 
A XV. Kiskőrösi Országos Mazsorett Fesztiválon 11 csoport 
lépett színpadra. A házigazda Kiskőrös mellett Solt, Nádudvar 
és Sárvár képviseltette magát. A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban megtelt nézőtér fogadta a lányokat, akik már számos 
alkalommal szerepeltek itt.

Nagy izgalom előzte meg a 
fesztivált, hiszen két éve utaztunk 
legutóbb. A lelkes, szorgalmas 
felkészülés ellenére a lányok szinte 
remegő térddel léptek porondra, 
köszönhetően a fellépések hiá-
nyának. A zene varázsa azonban 
hamar elfeledtette az izgalmakat 
és rutinosan forgatták a botokat, 
használták a pom-ponokat.

Show és pom-pon kategóriában 
indult valamennyi csoportunk, 
amely azért különleges, mert a Ró-
zsaszínpárduc Csoport korosztályt 
lépve a II. korcsoportban indult.

Az eredményhirdetés a kü-
löndíjak átadásával kezdődött, 
amelyből nekünk is jutott.

A Csillag – Kristály Csoport a 
felnőtt korosztály Mosoly Díját, 
Mórocz Lucia a II. korcsoport Leg-

jobb Tamburmajor Díjat és Csikós 
Györgyné show kategóriában a 
Legjobb Koreográfia Díját nyerte 
el a Csillag – Kristály Csoport ko-
reográfiáiért. 

A Rózsaszínpárduc Csoport 
pom-pon kategóriában arany, 
show kategóriában kiemelt arany 
oklevelet, a Csillagszem Csoport 
pom-pon kategóriában kiemelt 
arany, show kategóriában arany 
oklevelet, a Csillag – Kristály Cso-
port mindkét kategóriában ki-
emelt arany oklevelet nyert.

Nagy élmény, jó hangulatú 
fellépés volt, ehhez nagyban hoz-
zájárult a szép számú „szurkoló” 
szülők jelenléte.

A hazautazás vidám hangulat-
ban telt el, a jutalom Mc Donald’s 
látogatás sem maradhatott el.

Az év hátra lévő része számos 
programot tartogat a Sárvári Ma-
zsorettek részére. 

November elején a Csillag – 
Kristály Csoport az V. Törökbálinti 
Országos Mazsorett Fesztiválra 
utazik.

Az idei évben megrendezésre 
kerül a XXVI. Mazsorett Gála de-
cember 4-én, a Sárvár Arénában. 
A hagyományok szerint fellép az 
együttes apraja-nagyja és egyben 
különleges is lesz a gála. Az együt-
tes Felnőtt Csoportja kérte minő-
sítését a Magyar Fúvószenei és 

Mazsorett Szövetségtől, amelyen 
a Kanona Band lesz az együttmű-
ködő zenekara. Nagy izgalommal, 
lelkesedéssel készül mindenki 
az új helyszínen megrendezésre 
kerülő, sok újdonsággal színesített 
gálára.

Az egyik kedves idézetünkkel 
köszöntünk mindenkit és bízunk 
benne, hogy szép számmal talál-
kozunk a XXVI. Mazsorett Gálán!

„Ha táncunkat nézed, szívünk 
szavait hallod!”

Csikós Györgyné
Nívódíjas művészeti vezető

Október 17-én a Nádasdy 
Ferenc Múzeumban családi 
napot tartottak, melynek 
tematikája a díszteremhez 
kapcsolódott. A dísztermi 
freskók jobb megismeré-
se mellett lehetőség nyílt 
retro és múzeumi játékok 
kipróbálására is.

A Nádasdy Kulturális Központ, 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
ne csak a nyári hónapokban 
nyújtson széles spektrumú ki-
kapcsolódási lehetőséget a sár-

váriaknak és a városba érkező 
turistáknak, hanem az őszi és a 
téli hónapokban is szívesen látják 
az érdeklődőket a Nádasdy-vár 
falai közé. Vasárnaponként mindig 
más-más tematikában szerveznek 
programokat. Az elmúlt hetekben 
a kézműves foglalkozások, majd a 
későbbiekben a műtárgyak, a re-
neszánsz kerül egy-egy vasárnap 
középpontjába. 

Az októberi családi napon 
Tak ács Zoltán Bál int  tör té -
nész-muzeológus három alkalom-
mal vezette be a szép számú ér-

deklődő közönséget a díszterem 
titkaiba. Szó esett arról, hogy mit 
jelentettek a freskók a korabeli 
nézőnek, ma elsősorban a képek 
előképeiről szólnak a kutatók, itt 
azonban a képek mondanivalójá-
nak bemutatására került sor. Nem 
a művészettörténeti adatok száraz 
ismertetésére, hanem a képek 
üzenetéről esett szó. A gyermekek 
közben kipróbálhatták magukat a 
múzeumi sudokuban, kirakóban, 
keresztrejtvényben, de előkerült 
a Gazdálkodj okosan, a Twister és 
a Rizikó társasjáték is. Mindenki 
megtalálta a magának való szó-
rakozási lehetőséget.

A következő családi napot 
november 7-én tartják, amikor 
is reneszánsz nappal várják a 
vendégeket. A Nádasdy-várban 
harmadik alkalommal tartanak 
hagyományőrző reneszánsz na-
pot a Nádasdy Ferenc Múzeum 
kezdeményezésére. Minden év-
ben más és más programokkal, 
de a zene és a jó hangulat ga-
rantált. A Nádasdy-vár megosztja 

helyszíneit a felnőtt, gyermek, 
családi, bohókás és komolyabb 
programok között. Így fér el egy 
helyen nagyon sokféle látnivaló, 
és tölthetnek el látogatóik úgy 
egy tartalmas napot, hogy ki se 
léptek a Nádasdy-várból. Az idei 
évben a gyermekeknek bábjáték-
kal, játszóházzal, a felnőtteknek 
fegyverbemutatóval, és előadás-
sal készülnek, melyből megtud-
hatjuk Takács Zoltán Bálinttól mi 
történt a Magyar Királyságban 
és a világban 500 évvel ezelőtt, 
azaz 1521-ben. A nándorfehérvári 
csata mellett számos izgalmas 
esemény tarkította 500 évvel 
ezelőtt világunkat. Mind ebbe is 
betekintést nyerhetnek a Nádas-
dy Ferenc Múzeumba ellátogató 
vendégek november 7-én 10 
órától 17.00 óráig. 

Ne feledjék, a Nádasdy-vár 
munkatársai mindig tartogatnak 
kicsiknek és nagyoknak kikapcso-
lódási lehetőséget, csak nyissuk 
ki szemünket és fogadjuk be a 
minőségi kultúrát!  tarega

SÁRVÁRI MAZSORETT sikerek Kiskőrösön

A családi nap egy izgalmas pillanata (Fotó: TRG)

Mórocz Lucia a II. korcsoport Legjobb Tamburmajor Díjával

DÍSZTEREM TITKAI – családi nap a múzeumban
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A részletekért hívja 
a 06/30/320-41-28-as telefonszámot.

Sárvár gyógyhely besorolású tóparti 
zöldövezetében, új építésű lakások 39-től, 

83 m2-ig, 2022 őszi átadással eladók!!
Válasszon kedvére a kertkapcsolatos 
földszinti, vagy az erkélyes emeleti, 

tetőtéri otthonok közül!
A lakások nevesített parkolóhellyel 

rendelkeznek.
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Négy forduló után az ötö-
dik helyen áll a Sárvár-
fürdő Kinizsi NB II-es női 
kézilabdacsapata. A Győri 
Audi ETO KC U22-es csapa-
ta fogadta a Sárvárfürdő 
Kinizsi NB II-es női kézilab-
dázóit a bajnokság negye-
dik fordulójában, október 
17-én az Audi Arénában.

 A mérkőzésen annak ellenére 
villámrajtot vett a Sárvárfürdő, 
hogy a vendéglátóknál két NB 
I/B-s játékost is visszajátszattak. 
Pupp Adél edző csapata azon-
ban stabil védekezésének és 
dinamikus támadójátékának 
köszönhetően a 3. percben már 
4–0-ra vezetett. A hazaiak sokat 

hibáztak, így továbbra is a va-
siak játszottak fölényben, a 19. 
percben már 7 góllal vezettek. 
Sajnos ezt egy rövid hullámvölgy 
követte, ám ekkor meg Jurik Petra 
kapus bravúrjai tartották meccs-
ben a Sárvárt. A félidőre 15–12-es  
sárvári vezetéssel vonultak a 
csapatok.

 A második játékrészben több 
alkalommal is két gólra zárkózott 
az ETO, ám a végjátékban ezúttal 
sziporkázott a Kinizsi és végül 
megérdemelten és magabizto-
san, 30–24-re győzött. 

A győzelem értékét növeli, 
hogy 7 kétperces büntetője 
miatt gyakorlatilag a mérkőzés 
egynegyedét emberhátrányban 
játszotta a Sárvárfürdő Kinizsi. 

–  Az ETO nagyon készült a 
mérkőzésre, nagyon szerettek 
volna győzni, két, az NB I/B-s 
keretben szereplő kapusukat is 
neveztek ellenünk. Mi viszont 
végre úgy kezdtük a mérkőzést, 
ahogy azt mindig is szeretném: 
koncentráltan, szigorú, pontos 
védekezéssel és dinamikus, gyors 
támadásokkal. Az első játék-
rész utolsó harmadában volt 
egy kis zavarodottság, kapkodás 
a játékunkban, de szerencsé-
re átvészeltük ezt az időszakot.  
A második játékrészben is vol-
tak nehéz pillanatok, ám remek 
csapatmunkával, helyenként 
látványos játékkal a győriek fölé 
tudtunk nőni, így két gólnál kö-
zelebb nem került hozzánk az 
ETO. Ezúttal pedig a végjáték is 
parádésra sikeredett, amiben a 
csereként pályára lépőknek is 
jelentős szerepük volt. 

 El kell mondani, hogy ezen 
az összecsapáson, hét kétperces 
kiállítást kaptunk, ami azt jelenti, 
hogy tulajdonképpen a játéki-
dő egynegyedében, emberhát-
rányban játszottunk. Úgyhogy 
büszke vagyok a lányokra, igazi 

csapatmunka volt, ezúttal úgy 
játszottunk, ahogy elterveztük 
– foglalta össze a mérkőzés törté-
néseit Pupp Adél edző.

 Csonka László szakosztályveze-
tő elmondta még, hogy az elmúlt 
napokban személyi változások is 
történtek a csapatnál.

– A válogatott mérkőzések mi-
atti, kéthetes bajnoki szünetben 
a nehéz helyzetben levő Celldö-
mölk úgy döntött, hogy tőlünk 
erősít és kikérte Doncsecz Dorina, 
Szekeres Szederke és Nyári Luca 
játékjogát. Mi természetesen nem 
gördítettünk akadályt a távozásuk 
elé, hiszen Dorina már a nyáron 
jelezte, hogy munkahelyi elfog-
laltság miatt nem tudja vállalni 
a heti három edzést, Szederke és 
Luca pedig a több játéklehetőség 
reményében távozott tőlünk.

 Szerencsére az érkezési ol-
dalon is van játékos, ugyanis 
megállapodtunk a korábban 
Celldömölkön játszó, szombat-
helyi nevelésű, Dunaújvárosban 
is megfordult Győrffy Lucával, 
így ő pedig a továbbiakban ná-
lunk folytatja pályafutását – szólt  
a szakosztályvezető.

GYORS TÁMADÁSOKKAL győztek a kézisek

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

november 4-én és 11-én, 
csütörtökön 17 órakor

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.

TABELLÁN a tekések
Az NB III-as tekebajnok-
ság északi csoportjának 6. 
fordulójában hazai pályán 
fogadta a sárvári Fülöp 
Borozó és Zöldfa Italker 
TSE együttese a Vasjármű 
Szombathely csapatát. A 
nehezen induló első gurí-
tások után a Fülöp Borozó 
végül meggyőző játékkal 
6:2-re nyert a Vasjármű 
ellen.

Az újoncként az NB III-as baj-
nokságot legutóbb megnyerő 
Fülöp Borozó és Zöldfa Italker 
TSE csapata eggyel magasabb 
osztályban is indulhatott volna, 
azonban több visszalépés miatt 
mégis a megerősödött és két 
csoportra osztott nyugati csoport-
ban folytatták az új idényben is a 
küzdelmeket.

A tekeszövetség a bajnokság 
után ugyanis megváltoztatta a 
versenykiírást az ifjúsági játékosok 
szerepeltetésével kapcsolatban. 
Ezért számos csapat nem vállalta 
az NB II-es indulást. Sok csapat az 
NB III-at választotta, így bajnok-
ként a Fülöp Borozó is itt folytatta 
a küzdelmeket az új szezonban. 

– A csapat a bizonytalan ver-
senykiírási időszak alatt is folytatta 
a felkészülést. A megváltozott 
bajnoki lebonyolítás végén ismét 
jó helyen akarunk szerepelni – szá-
molt be Fülöp Tamás csapatvezető.

A szurkolók is segítik a csapatot 
és a Fülöp Borozó és Zöldfa Italker 
TSE együttese mérkőzésének ha-
zai találkozói a csapat közösségi 
oldalán élőben is követhetőek. 
A tavalyi NB III-as bajnokcsapat 
jelenleg azonos pontszámmal  
a tabella második helyén áll.
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GYŐZTEK a futsalosok

HAZAI GÓLZÁPOR a Sárvár FC-nél 

A Férfi Futsal NB II. 5. fordu-
lójában megszakadt a Sár-
vári Futsal hazai győzelmi 
sorozata, a 6. fordulóban 
viszont az első idegenbeli 
győzelmét ünnepelhette a 
csapat.

Az NB II-es futsalbajnokság ötödik 
fordulójában ismét hazai közönség 
előtt lépett pályára a Sárvár. Ellenfele 
a Tihany FC volt, amelynek gárdája 
remek erőkből áll, több egykori NB 
I-es játékos is alkotja. 1–1-es első 
félidő után a második játékrészben 
a Sárvár megszerezte a vezetést. A 
31. percben Kuti András egy szép-
ségdíjas egyéni megmozdulással 
talált be a kapuba. A hazai szurkolók 
egészen a 34. percig bizakodhattak 
abban, hogy a Sárvár behúzza a 
mérkőzést. A vendégek azonban 
az utolsó hat percben egyenlítet-

tek, majd fordítottak is a mérkőzés 
állásán, így megszakadt a csapat 
hazai győzelmi sorozata. Sárvári 
Futsal–Tihany FC 2–3.

A hatodik fordulóban egy vasi 
rangadóra került sor. Futsalosaink 
a Haladás második csapatával 
játszottak idegenben. A csapat 
beszámolója szerint sok helyzet, 
parázs jelenetek jellemezték mind-
két félidőt. Az első játékrészben 
2–2 állt az eredményjelzőn, majd a 
szünet utáni első percben a Sárvár 
megszerezte a vezetést, amit ezút-
tal már nem is engedett ki a kezei 
közül, megszerezte első idegenbeli 
győzelmét. Haladás VSE II.–Sárvári 
Futsal 2–5.

A Sárvár jelenleg a tabella 6. 
helyén áll. A hat forduló alatt öt mér-
kőzést játszott le, a 4. fordulóban el-
halasztották az ELTE elleni találkozót 
technikai problémák miatt. sii

Október elején a Táplán SE 
ellen aratott 9–0-s győzel-
met követően, ismét gól-
fesztivált rendezett hazai 
pályán, a Haraszti Zsolt által 
irányított Sárvár FC, ezúttal 
a Schott Lukácsházát verték 
7–1-re.

 A találatok sorát Tóth László 
fejese nyitotta a 6. percben, majd 
Ódor Bálint három alkalommal, 
Potyi, Tokaji és Csákvári pedig 
egyszer-egyszer talált be a Lukács-
háza kapujába. Haraszti edző szerint 
ismét sokat jelentett a viszonylag 
gyorsan megszerzett első találat.

– Nagyon fontos volt, hogy a jó 
kezdést rögtön a hatodik percben 
góllal koronáztuk meg, mert ez még 
jobban feldobta a fiúkat, mentálisan 
is doppingolta a csapatot. Lénye-
ges, hogy akik a mai meccsen a 
kényszerűségből hiányzók helyére 
beugrottak – Horváth András sárga 
lapok, Illés Bence pedig sérülés 
miatt nem lehetett a pályán –, 
azok is jó teljesítményt nyújtottak. 
Azért a nagy különbségű győzelem 
ellenére el kell mondani, hogy ez 
a Lukácsháza nem rossz csapat, 
amit az első félidő derekán igazolt 
is, hiszen ekkor nekik is voltak hely-
zeteik. Abban a periódusban több 

teher nehezedett a védelmünkre, 
sőt Viganó Márió kapusnak bravúrt 
is be kellett mutatnia – mondta 
Haraszti Zsolt.

 Külön kiemelendő, hogy ezen a 
mérkőzésen a Sárvár FC két újoncot 
is avatott: a 16 esztendős Takács 
Péter és a 18 esztendős Bakonyi 
Norbert is első felnőtt bajnoki mér-
kőzését játszotta a Sárvár FC-ben.

 A Sárvár FC a 11. és a 12. for-
dulóban idegenben lép pályára, 
méghozzá igazi rangadókon: előbb 
a 10 mérkőzés után, a harmadik 
helyen tanyázó Véphez, majd a 
mögöttünk álló Haladás-Zanathoz 
látogat Haraszti edző csapata.

– Bár még messze van a bajnok-
ság vége, mégis sorsdöntő lehet 
ez a két mérkőzés a dobogóért 
vívott végső harc szempontjából.  
Én bízom a csapatomban, úgy 
gondolom, hogy a ma is tapasztalt 
mentalitással és játékkal, a most 
hiányzó játékosokkal kiegészülve 
bátran nézhetünk szembe vetély-
társainkkal! – szólt az edző.

A várakozásoknak megfelelően 
4–0-ra legyőzte a Vépet a Sárvár 
FC, így most a tabella 3. helyén áll.  
A Sárvár FC legközelebbi hazai 
mérkőzését pedig november 6-án 
játssza, akkor a Rábapaty lesz a 
vendég. CsL

Sárvár, Hunyadi u. 23.
https://platan-etterem.metro.rest/

https://www.facebook.com/platansarvar 
Tel.: 95/312-280

Ne feledjék: PLATÁN, 
semmi flanc, csak az ÍZ…

+ az őrült ŐSZ!
…és még sok minden van 

a tarsolyunkban!

November 11-14-ig az elnyűhetetlen  
MÁRTON-NAPI LIBANAPOKRA 

várjuk foglalásaikat!

PLATÁN, AZ ÍZES ŐSZ!!!
Közeleg végre 

a SIMON–JÚDÁS-NAPI VÁSÁR!
A környék legnagyobb 

rántott húsa és a legfinomabb 
forralt rozé bora várja 

minden vásári napon, október 29–30-ig!
November 5–7-ig pedig egy kis 

év végi „vadulás”
a PLATÁN, AZ ÍZES VADNAPOKKAL!
Finomabbnál finomabb, őrültnél őrültebb 

vadállatias ételek várják!
Szarvastól a zebráig, fácántól a lámáig!

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Soproni sör 0,5 l  .........................234 Ft/db  468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................194 Ft/db  388 Ft/l
Kőbányai Sör 0,5 l  ......................223 Ft/db  446 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
Prince sör 0,5 l  .......................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l  ............... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Nber Üccsi 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  ............ 430 Ft/db  860 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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AJÁNLATUNK

STANDARD

KOMPLETT SZEMÜVEGRE

20.000Ft

Részletek az üzletben!

Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse 
látásvizsgálat • szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő 

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

Tel.: 06 30 974-6655 
www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

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

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

vasárnap: 15:00-től 22:00-ig
INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ SÁRVÁRON BELÜL!

Tel.: 06 95 32 38 32 • +36 30 8 876 876
Web: szanchopizza.hu • Facebook: szanchopizza

Keresd 
a kínálatunkban 

Ki ne hagyd!

PIZZÁK
HAMBURGEREK

SALÁTÁK
GYROS TÁL

Újdonságunk ÖNÖKNEK!

nutelláscsokis 
meggyes

túrós

A Szancho Pizza bemutatja:

Palacsinta 
bundában
vaníliasodóval!
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