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OLTÁSI
AKCIÓHÉT
Felszállóágban van a koronavírus-járvány negyedik hulláma hazánkban is, már múlt
héten is több napon keresztül
meghaladta a 6 ezret az új fertőzöttek napi száma, és magas
a napi halálozási szám is.

ÚJ PRÉMIUMKATEGÓRIÁS
SZÁLLODA ÉPÜL SÁRVÁRON!
Kondora István polgármester és Bencze
Zsolt, az UNIONE Sárvár Kft. ügyvezető
igazgatója a szálloda látványtervével
Sajtótájékoztatón jelentette be Bencze Zsolt, az UNIONE
Sárvár Kft. ügyvezető igazgatója és Kondora István polgármester, hogy MODERO Health Concept Hotel Sárvár néven
új, 83 szobás prémiumkategóriás szálloda épül városunkban.
Az UNIONE Sárvár Kft. a kórház
mögötti, Csónakázó-tó melletti terület tulajdonosa, a cég
a szálloda építtetője és leendő üzemeltetője is. A terület
1994-ben került magántulajdonba. A mintegy 3,7 hektáros terület
9%-át foglalja majd el a szálloda
épülete, a megengedett 40%
helyett. A Csónakázó-tó melletti
sétány – a jelenlegi tervek szerint
– megmarad.
– Sárvár, mint kiemelt turisztikai régió nagyon fontos hely
Magyarországon, az ország egyik

leglátogatottabb városa, és évtizedes álmunk volt, hogy egy
turisztikai koncepciót valósítsunk
itt meg. Ehhez találtunk egy
kiváló természeti adottságokkal
rendelkező területet a Csónakázó-tó mellett, a város központjában, és ide szeretnénk egy
ötcsillagos, prémiumkategóriás
szállodát felépíteni – mondta el
Bencze Zsolt, az UNIONE Sárvár
Kft. ügyvezető igazgatója, aki
hozzátette, ennél a szállodánál
az egészségre fókuszálnak, egy
olyan prémium szolgáltatásokat

kínáló szállodát szeretnének
felépíteni Sárváron, amelyben az
egy hétre ide érkező vendégek,
a saját egészségükre figyelve,
olyan szolgáltatásokat vesznek
igénybe egyszerre, egy csomagban, amit máshol így nem
tudnak megkapni.
– Nagyon nagy örömmel fogadtam a szállodaépítés hírét,
mert 28 éve várunk erre a pillanatra, hogy az idegenforgalomhoz
kapcsolódó fejlesztés induljon
meg ezen a területen – mondta
el Kondora István polgármester,
aki hozzátette: az új szálloda építésével négy nagy szállodája lesz
Sárvárnak, és európai értelmében
is fürdővárossá válik.
Folytatás az 5. oldalon

Lapzártánkkor a beoltottak
száma még mindig csak közelítette a 6 milliót, így a járvány
negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése
érdekében a kormány november
22–28-a között oltási akcióhetet
indít. A kórházak országszerte
megemelt oltási kapacitással és
időpontfoglalás nélkül is várják
azon a héten a még oltatlanokat,
és akár a második, harmadik oltást
felvenni kívánókat is. Orbán Viktor
miniszterelnök péntek reggeli
rádióinterjújában a járvánnyal
kapcsolatban kifejtette, hogy az
oltás a legfontosabb védelmi
intézkedés. Aki nincs beoltva, annak nemcsak arra kell számítania,
hogy megtalálja a vírus, hanem
arra is, hogy súlyos állapotba
fog kerülni. A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg,
az oltatlanok kockázata tízszer
nagyobb.
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.

TÖBB TÍZEZER LÁTOGATÓ a vásárban

ZAJLIK A HÍD felújítása

A Simon–Júdás-vásár napján több tízezren vettek részt a piaci
forgatagban. A vásár idei megrendezése sokáig bizonytalan volt,
de az érvényben lévő szabályok most, kísérő rendezvények nélkül
lehetővé tették az országos vásár megtartását közel félezer árussal.
A Simon–Júdás-vásárt megelőző estén idén is megteltek Sárvár utcái.
A Posta téren és a Hild parkban már péntek délutántól lehetőség nyílt
kézműves termékek vásárlására. A Nádasdy-várban pedig vásárnyitó
koncertekkel várták a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket.
Részletes vásári beszámoló következő lapszámunkban!

A Rábán, a 84-es utat átvezető Nádasdy-hídon a nyár közepén
vezettek be félpályás forgalomkorlátozást a dilatációs szerkezet
meghibásodása miatt, a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében. Az új elemek gyártási és szállítási ideje miatt a javítási
munkálatok csak október 12-én kezdődhettek meg. A híd bal
oldalán a vállalkozó a dilatációjavítási munkákat október 26-án
befejezte, így a hosszú hétvégére mindkét forgalmi sáv szabadon használható volt. November 3-án folytatódtak a munkálatok a jobb oldali forgalmi sávban található dilatációk felújításával.
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ÚJABB ÁLLAMPOLGÁRSÁGI eskütétel

ÚJ IPARI ZÓNA van kialakulóban
Sárvár északi városrészén, az elkerülő út mellett kialakuló
második ipari zóna magánberuházások segítségével a következő években folyamatos fejlődéssel lehetőséget ad új
vállalkozások létesítéséhez, bővítéséhez. Többek közt a Sága
Foods Zrt. is ide tervezi 20 milliárd forintos, új üzemcsarnokának építését.

Újabb honfitársunk tehette le az állampolgársági esküt a Sárvári Városházán Kondora István polgármester és Kovácsné Németh Júlia, az önkormányzati hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa előtt.
Egy sokáig Németországban élt nyugdíjas férfi kapta vissza a magyar
állampolgárságát, aki több évtizede Sárváron lakik. Sárváron az elmúlt
években már közel 150-en tehettek állampolgársági esküt, akik ezzel
is megerősíthették Magyarországhoz, a hazájukhoz való tartozásukat

A sárvári önkormányzat, hogy
elősegítse ennek a területnek
a fejlődését, százmillió forintos
beruházás keretében kezdte el
a szennyvízhálózat kiépítését. A
területen tett bejárást Ágh Péter
országgyűlési képviselő, Kondora
István polgármester, Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester és Varga
Károly önkormányzati képviselő.

házásai úgy jöhetnek létre, hogy
számos kormányzati támogatást
kap a város, ami révén szabad
források keletkezhetnek – hívta fel
a figyelmet Ágh Péter, Sárvár országgyűlési képviselője. Kiemelte,
hogy a kormány közel kétmilliárd
forintos kötvénykiváltással segítette a pandémia miatt nehéz
helyzetbe került Sárvárfürdőt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Sárvár 1181/93 és 1181/94 hrsz-ú, természetben a Sárvár Vadkert körút mellett található ingatlanok 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 TÁRGYA, VÉTELÁRA:

Sárvár 1181/93 hrsz-ú és a Sárvár 1181/94 hrsz-ú,
természetben a Sárvár, Vadkert körút mellett található,
8577 - 8577 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanok.
Sárvár 1181/93 hrsz-ú és a Sárvár 1181/94 hrsz-ú
ingatlanok legalacsonyabb vételára ingatlanonként
59.055.118 Ft + ÁFA, azaz br.75.000.000 Ft. A 2 ingatlan
legalacsonyabb vételára mindösszesen: 118.110.236 Ft
+ ÁFA, azaz br. 150.000.000 Ft.
A PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ:
2021. november 21. (vasárnap) 24.00-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.

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.

Ágh Péter, Kondora István, Varga Károly és Dr. Máhr Tivadar az új ipari területen
A város önkormányzata és a
helyi társadalom szívesen látja
és megbecsüli az üzleti szféra
vállalkozóit. A városban a vállalkozásokat az állami adókon
(gépjárműadó, iparűzési adó) felül
helyi adóteher nem terheli, ezzel
is segítve gazdasági és pénzügyi
boldogulásukat, döntéseiket.
Sárvárt a 84-es főútvonal kerüli
el, amely a várostól 10 km-re találkozik a M86-os számú autóúttal.
Sárvár így négysávos autóúton
érhető el.
Sárvár fejlesztése folyamatos,
ebben a kormányzat partnersége
segített már több esetben, de a
város is tudatosan figyel rá, hogy
az ipari, gazdasági fejlesztéseknek
egyenes utat biztosítson. – A város
gazdaságfejlesztést segítő beru-

– Az 1995-ben létrejött első
Ipari Park több ezer munkavállaló
megélhetését biztosítja ma is, és
hozzájárul a város működéséhez.
Az északi iparterületen egy évtizede hasonló munkálatok előkészítése zajlik – jegyezte meg Dr.
Máhr Tivadar. Sárvár előnye más
településekkel szemben, hogy
folyamatosan megújuló-fejlődő
város, modern infrastruktúrával, sokszínű oktatási kínálattal,
gyorsforgalmi úton elérhető, a
városvezetés pedig partnere a Sárváron megtelepedni szándékozó
beruházásoknak. – A folyamatos
iparfejlesztés révén a város is adóbevételekhez jut és a következő
legalább másfél évtizedben új
munkahelyek jönnek létre – számolt be az alpolgármester. p-ás
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A város fejlődése szempontjából JELENTŐS DÖNTÉSEKET HOZTAK
November 4-e nemzeti gyásznap, amikor az 1956-os
forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet
csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezik az ország, így a sárvári képviselő-testület ülése is egyperces néma felállással kezdődött.
Majd Sárvár Város Önkormányzata elismerő oklevelét adta át
Kovács Ferencnek, Sárvár Város
Polgárőr Egyesülete nyugalmazott elnökének Kondora István
polgármester, megköszönve a
város közbiztonsága érdekében
végzett több évtizedes tevékenységét. Az elismeréshez Dr.
Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterek, valamint dr.
Szijártó Valéria címzetes főjegyző
is gratulált. Kovács Ferenc köszönőbeszédében kiemelte, hogy az
elismerés a polgárőr közösségnek
is szól, hiszen az egyesületi tagokkal együtt dolgozott évtizedekig
Sárvár biztonságáért, de továbbra
sem szakadt el az egyesülettől,
elnökhelyettesként szervezi a
szolgálatokat.
A város további fejlesztése
szempontjából jelentős döntéseket hoztak a november 4-i képviselő-testületi ülésen, amelyekről
az ülés után Dr. Máhr Tivadar alpolgármester adott tájékoztatást.
Módosították Sárvár településrendezési eszközeit, gazdasági
fejlesztés céljára felhasználható
területté nyilvánították azokat az
ingatlanokat, amelyeken a Sága
Foods Zrt. újabb, a gazdasági fejlődést szolgáló, munkahelyteremtő
beruházást valósít meg.
– Kijelöltük a Gyöngyös-műcsatorna északi oldalán, a Vadkert
körúttól a Zuhogó utcáig haladó
közlekedési területet, egy leendő kerékpárút nyomvonalát.
A sárvári fürdő és a szabadidőpark
övezeti határát a természetbeni
állapothoz igazítottuk a Patkó-tó
körüli terület kijelölésével. Ezzel
megteremtettük a további fürdőfejlesztés alapját, ez azonban
a szabadidőparkot használók
számára korlátozást nem jelent.
Közlekedési célú közterület kijelölésével megteremtettük a Sárvár
Aréna mögötti terület összekapcsolásának a lehetőségét az erdőn keresztül a Csónakázó-tóval.
A sportcentrum megteremtéséhez szükségessé válik ugyanis az

infrastruktúra kiépítése – sorolta a döntéseket Dr. Máhr Tivadar.
Megteremtették a
lehetőségét annak is,
hogy Lánkapusztán,
távol a lakott területektől, megújuló
energiaforrások hasznosítására alkalmassá
váljanak azok az ingatlanok, amelyeken naperőműparkot kívánnak létesíteni.
Az önkormányzat – az országos
építési követelményekhez igazodva – kezdeményezte a kertvárosi
lakóövezetekben a legnagyobb
beépíthetőség 30%-ról 35%-ra
emelését. A településrendezési
eszközök módosításával megtiltották, hogy a falusias, kertvárosias
övezetben munkásszállás rendeltetésű új épületet emeljenek. Ez
azonban nem zárja ki azt, hogy
valaki a házát munkások részére
bérbe adja.
Szabó Zoltán alpolgármester
egy nagy érdeklődéssel kísért
parkolóügyről adott tájékoztatást,
amely a rábasömjéni lakosság
érdekeit figyelembe véve megnyugtatóan rendeződött.
– Döntöttünk arról az ülésen,
hogy a Rábasömjénben található,
Ölbői út melletti ingatlanokat elcseréljük a sárvári önkormányzat
tulajdonában lévő, a hegyközségi
temető melletti ingatlanra. Az
érintett rábasömjéni területek
tulajdonosa – mivel a jogi és a
műszaki feltételek adottak voltak – kamionparkolót szeretett
volna itt létesíteni, amely ellen
a rábasömjéni lakosok aláírásgyűjtést kezdeményeztek. A lakosság nagy többsége ellenezte
a kamionparkoló kialakítását,
így megvizsgáltuk, hogy milyen
lehetőségeink vannak a lakosság érdekeinek védelmére, a
környezetterhelés megakadályozására, az egészséges környezet
biztosítására. Ugyanakkor azt
is figyelembe kellett vennünk,
hogy a vállalkozó jogos fejlesztési

Kovács Ferencnek az önkormányzati elismerő oklevélhez
Kondora István, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán is gratulált

igényét ne akadályozzuk véglegesen. Hosszas tárgyalások után
született meg a megegyezés a
vállalkozóval, és felajánlottuk a
hegyközségi temető melletti 2,5
hektáros területünket cserére,
amelyet a vállalkozó elfogadott. A
cserére azért nyílt lehetőségünk,
mert a temetkezési szokások
trendszerűen megváltoztak –
jelentősen megnőtt az urnás temetések száma –, így a jelenlegi
temető kapacitása akár többszáz
évre elegendő lesz – mondta el
Szabó Zoltán, aki arról is szólt,
hogy vételi jogot alapított a
sárvári önkormányzat egy, az
Ipartelep utca mellett található
ingatlanra, amellyel megteremtették a lehetőségét a leendő
hulladékudvar létesítésének.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. pályázatot nyújtott be
hulladékudvar létesítésére, és a
programhoz telek biztosításával
tud csatlakozni az önkormányzat. Ezzel a beruházással régi,
jogos igénye valósulhat meg a
sárváriaknak.
Kondora István polgármester
két, a Vadkert körút mellett található ingatlannal kapcsolatban
adott tájékoztatást, amelyeket
nyilvános pályázati eljárás keretében kíván értékesíteni a sárvári
önkormányzat.
– Tavasszal – a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása keretében – hoztam elvi

döntést két, a Vadkert körút mellett található, szállásfunkció övezetbe sorolt, egyenként mintegy
nyolcezerötszáz négyzetméter
nagyságú terület értékesítéséről.
A november 4-i testületi ülésen
meghatároztuk az értékesítés
feltételeit. Döntésünk értelmében nyilvános pályázati eljárás
keretében bocsátjuk eladásra az
ingatlanokat. Ezeknek a területeknek előnye, hogy már beépítésre
szánt területekkel határosak, nem
okoznak más területrészekkel
összenövést, szálláshelyfunkció
megvalósítása esetén szerves
egységet alkotnak a környezetükkel – szólt a polgármester.
Az értékesítés mellett szól, hogy
önkormányzati beruházásként a
szálláshely fejlesztésre nincs reális
esély. Ugyanakkor turisztikai, idegenforgalmi, szálláshely szolgáltatást célzó értékesítése hozzájárul
a foglalkoztatottság növeléséhez,
a munkahelyteremtéshez, a gazdasági fejlődéshez éppúgy, mint
az önkormányzat gazdasági és
fejlesztési programjaiban meghatározott célok eléréséhez.
– A Vadkert körút melletti ingatlanok értékesítése hozzájárul az
önkormányzat ingatlanértékesítésből tervezett bevételeinek teljesítéséhez is. Ezért bízom abban,
hogy minél hamarabb sikerül az
ingatlanok eladása – tette hozzá
Kondora István.
-fr-
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HŐSI HALOTTAINK EMLÉKE ELŐTT tisztelegtek
Kondora István polgármester a Magyar
Honvédség katonáival együtt emlékezett

A Magyar Honvédség és Sárvár Város Önkormányzata halottak napja közeledtével közös megemlékezést tartott a Soproni úti köztemetőben. Koszorúzással és mécsesgyújtással
emlékeztek meg az I. és II. világháború hősi halottjairól.
Sárvár Város Önkormányzatát
Kondora István polgármester

képviselte a halottak napi megemlékezésen.

Ünnepi beszédet Babos Sándor őrnagy, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 17. Hadkiegészítő
és Toborzó Iroda irodavezetője
mondott.
Az élet egy nehéz időszakban,
nehéz feladatok megoldását
és önfeláldozást várt el tőlük,
ők ezek elől nem kitértek, nem
megszöktek, hanem ezeknek
méltó módon megfeleltek. Ezért
vagyunk ma itt a sírjaiknál, ezért
emlékezünk meg róluk, és rajtuk
keresztül másokról is, akik velük
együtt ezt tették – méltatta a katonahősöket ünnepi beszédében
az őrnagy. Hozzátette, cseleke-

deteikkel példát tudnak mutatni
a felnövekvő gyermekeknek,
fiataloknak.
A megemlékezők mécseseket
helyeztek el a sírjeleknél. A hősi
parcellát és benne 38 katonai
síremléket még 2018-ban, a
nagy háború századik évfordulója
alkalmából újíttatta fel az önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium támogatásával. A megújult
emlékhely méltó módon őrzi az
elesett katonák emlékét.
A megemlékezés a II. világháborús emlékmű megkoszorúzásával, katonai tiszteletadással
zárult Sárváron.
sii

EMLÉKEZZÜNK ÉS EMLÉKEZTESSÜNK az áldozatokra
Halottak napja közeledtével hivatalos szlovén
delegáció érkezett városunkba, hogy Sárvár
Város Önkormányzatával együtt megemlékezzen a II. világháború alatt Sárvárra, az
egykori internálótáborba elhurcolt szlovén
áldozatokról.
Október 27-én a Szlovén Köztársaság, valamint Lendva és Sárvár
települések képviselői közösen
emlékeztek meg az egykori sárvári
internálótábor több száz áldozatáról. A kegyeleti koszorúzás a
volt Műselyemgyár épületénél
kezdődött, ahová a II. világháború
alatt közel 2000 szlovén embert
internáltak.
A főhajtás a Soproni úti köztemetőben folytatódott, ahol
több száz kereszt emlékeztet a
II. világháború kegyetlenségeire.
1942 és 1945 között 589 szlovén
polgár vesztette életét a sárvári
internálótáborban.

S á r v á r Vá ro s
Önkormányzata
nevében Kondora
István polgármester, Szabó Zoltán
alpolgármester,
dr. Bankits László
aljegyző és Sütő Károly nyugalmazott aljegyző koszorúzta meg
az internáltak emléktábláját.
A szlovén küldöttség Jožef
Horvat parlamenti képviselő, dr.
Marjan Cencen, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete és
Metka Lajnšček, Szlovénia szentgotthárdi főkonzulja vezetésével
rótta le kegyeletét.

A szlovén küldöttség és a sárvári önkormányzat
képviselői együtt emlékeztek a szlovén internáltakra

A megemlékezésen részt vett
a Szlovén Internáltak Szövetségének elnöke, Jože Vidič, aki Ivan
Koncut lendvai alpolgármesterrel
és Hebar Tibor községközi vezetővel koszorúzott.
Kondora István a megemlékezés után szólt arról, hogy a
temetőben sorakozó fejfák felkiáltójelek, arra figyelmeztetnek

bennünket, hogy hogyan el tud
durvulni és fordulni a világ, akkor
amikor nincs békesség a nemzetek között. Az a feladatunk, hogy
emlékezzünk és emlékeztessünk,
hiszen a következő generációnak
is át kell adni ezt az emlékezet
kultúrát – fogalmazott a város
polgármestere.
sii

SÁRVÁR ÖNKORMÁNYZATA IS EMLÉKEZETT MINDENSZENTEKKOR
A város képviseletében Kondora István polgármester és Dr.
Máhr Tivadar
alpolgármester
helyezett el koszorút

A Soproni úti köztemetőben
november elsejének késő
délutánján tartott megemlékezést Sárvár Város
Önkormányzata.
A város képviseletében Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester helyezett el koszorút, és
gyújtotta meg az emlékezés

mécsesét, külön-külön a temetőben található katonák és
áldozatok nemzetisége szerinti
emlékhelyeknél. A megemlékezésen a Sárvári Koncertfúvószenekar működött közre,
a katolikus egyház nevében
Majlát Tihamér plébános és az
annunciáta nővérek vettek részt
az eseményen.
p-ás
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MEGOLDÓDHAT a belváros csapadékvíz elvezetése
Újabb infrastrukturális fejlesztés valósulhat meg Sárváron.
A csapadékvíz elvezetése a Gárdonyi utca környékén nagy esőzések idején sok problémát okoz. Most egy 300 millió forintos
beruházással, átemelő létesítésével megoldódhat a csapadékvíz
elvezetése a Gyöngyös-patakba.
Sárvár újabb környezetvédelmi
infrastrukturális fejlesztésének
helyszínét együtt tekintette meg
Ágh Péter országgyűlési képviselő,
Kondora István polgármester,
dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke, Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester és Vinter
István önkormányzati képviselő.
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
nyert 300 millió forintos támogatást a sárvári önkormányzat
a csapadékvíz-elvezető hálózat
fejlesztésére. A beruházás során a
Gyöngyös-patak partján, a Vágóhídi-árokban egy átemelő létesül.
Sorra kerül a Fekete-híd utcán az
élelmiszeráruházig haladó, majd a
Deák Ferenc utcát is érintő csapadékcsatorna-hálózat rekonstrukciója, tisztítóaknák építése.
– Az elmúlt ciklusban Sárvár
Város Önkormányzata a megyei
önkormányzattal összefogva már
egy nagyon komoly csapadékvíz-elvezetési projektet tudott
megvalósítani. Akkor is már el-

mondtuk, hogy szükség van a
folytatásra. Az elmúlt években
komoly előkészítő munkát végeztünk azért, hogy Sárvár több száz
millió forintot tudjon megkapni
ezekre a feladatokra. Most örömmel számolhatunk be arról, hogy
a kormány támogatásával ez az
összeg rendelkezésre áll, és ezzel
Sárvár északi részén olyan problémát tudunk megoldani, amelyet
régóta vártak az itt élők – mondta
Ágh Péter országgyűlési képviselő.
A projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötött Sárvár Város
Önkormányzata a Vas Megyei
Önkormányzattal.
– Nemcsak Sárvár kapott jelentős támogatást, hiszen megyeszerte több mint 3,5 milliárd
forintnyi forrás érkezett a kormányzattól csapadékvíz-elvezetési projektek megvalósítására.
2015-ben elkezdtük már a belvárosban a csapadékvíz-elvezetés
problémájának megoldását. A
Szegedi Kőrös Gáspár utcától

Dr. Kondora Bálint, Dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter, Vinter István és
Kondora István a Gyöngyös partján
északi irányban, a Balassi, a Kisfaludy és a Vörösmarty utcák északi
szakaszain, valamint később az
Uzsoki utcában épülhetett ki
részben nyílt, részben zárt csapadékcsatorna. De ezzel nem
oldódott meg a probléma, erre az
új projektre, az átemelő megépítésére is szükség van ahhoz, hogy
a Gárdonyi utcában a játszótér
és a söröző környékére lezúduló
csapadékvizet, amely az Aldi és
a katolikus iskola tornacsarnokának a megépítésével jelentősen
megnőtt, tovább tudjuk vezetni
a Gyöngyös irányába. Ez a beruházás nem egy hosszú szakaszt,
de sok embert érint majd. Bízom

abban, hogy ezzel a projekttel
megoldjuk annak a városrésznek
a gondját – szólt Dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés
alelnöke.
Vinter István önkormányzati
képviselő is örömének adott hangot, hogy megoldódik a környék
vízelvezetési problémája az új
beruházással.
A csapadékcsatorna-fejlesztés
még az ősz folyamán elkezdődik,
és várhatóan jövő év novemberéig tart. A következő nagyobb
projekt keretében folytatják a Gárdonyi utcára csatlakozó utcákban
is a csapadékcsatorna kiépítését.
-fr-

ÚJ PRÉMIUMKATEGÓRIÁS SZÁLLODA ÉPÜL SÁRVÁRON!
Folytatás az 1. oldalról
Az UNIONE Sárvár Kft. hatályos
építési engedéllyel rendelkezik,
így az új szálloda kivitelezése
várhatóan idén novemberben
elkezdődik. Bencze Zsolt ügyvezető igazgató szerint, mint
minden ilyen sokmilliárdos beruházás, a városnak és a környéken
élőknek előnyt fog jelenteni az
új szálloda, az ingatlanok értékét
emelni fogja.
– Elsősorban egy reputációt
adhat a városnak, hogy megépül
Sárváron egy ilyen prémiumkategóriás szálloda, mint a Modero.
Másodsorban közel száz munkahelyet teremtünk, harmadsorban
pedig igénybe szeretnénk venni
a helyi vállalkozók helyben termelt, minőségi termékeiket és
szolgáltatásait. Sárvár eddig is
rajta volt Magyarország turisztikai

térképén, bízunk abban, hogy ezt
a renomét növelni tudjuk – húzta
alá Bencze Zsolt.
Kondora István polgármester
arról adott tájékoztatást, hogy a
kivitelezés idején a munkagépek
az Alkotmány utca felől közlekednek majd, emiatt ideiglenesen
az Alkotmány utca 1-11. közötti
útszakaszon, a járda melletti parkolásra nem lesz lehetőség. De
időközben a rendelőintézet előtt
húsz új parkolót alakított ki az önkormányzat, amely megkönnyíti
majd a parkolást.
– Nekem azért jelent örömet
ennek az ötcsillagos, prémiumkategóriás hotelnek a megépítése,
mert ennél jobb marketing, ennél
jobb imázsépítő reklám, amely
ráadásul nekünk semmibe nem
kerül, nem kellhet egy városnak
– mondta Kondora István.

A MODERO Health Concept
Hotel Sárvár végleges megközelítése a Rákóczi utca felől, a
kórház területén keresztül kerül
kialakításra, így a Markusovszky
utcában élők nyugalmát, az ottani

gépjárműforgalmat nem befolyásolja az új szálloda. A beruházás
több, mint 8,5 milliárd forintba
kerül, a befejezése 2023 második
felében várható.
-fr-

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

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK
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ÚJ
SANDERO

AKÁR NAPI

900 FT-TÓL

5,44% THM-mel *

referencia THM: 5,47%, futamidő: 48 hónap, 5 év vagy 100 000 km garanciával Renault Credit finanszírozás esetén

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 10. 04. után Új Dacia Sandero Essential SCe 65 modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 900 Ft-os napidíj, 27 000 Ft-os havidíj figyelembevételével,
30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 3 919 000 Ft bruttó vételár, 2 000 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 5,24% fix kamat mellett érvényes.
A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 1 919 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 312 609 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 2 231 609 Ft. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő:
48 hónap, kamat mértéke: 5,26%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 438 408 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 438 408 Ft, havidíj: 47 065 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM érték: 5,47%.
A THM meghatározása a 2021. 09. 21. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco
biztosítás fenntartását írja elő. Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek
tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek
eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon.
A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Új Sandero
vegyes fogyasztás l/100 km: 5,1-7,7; CO2-kibocsátás g/km: 106-145. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi
tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek
országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A képek illusztrációk.

A Dacia ajánlásával

DACIA.HU

Autó
Baumgartner
Kft.
DEALER
NEVE KFT.

VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789,

9700
Szombathely,
Csaba u. 7. • Tel.: 94/508-511 • www.autobaumgartner.hu
WWW.DEALER
WEBCÍM.HU
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A REFORMÁCIÓ példát és tartást ad

Koszorúzás Sylvester
János szobránál
Közös istentiszteletet és koszorúzást tartott a sárvári
evangélikus templomban és a Hild parkban lévő Sylvester
János szobornál a sárvári evangélikus és a református egyházközség a reformáció napja alkalmából. Igét hirdetett
Szentgyörgyi László református lelkész.
A reformáció hónapja október,
amelynek utolsó napján, október
31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton
német Ágoston-rendi szerzetes, a reformáció megindítója,
1517-ben ezen a napon tűzte ki

95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Az általa vezetett új
irányzat lett az evangélikus, míg
a Kálvin János vezette irányzat a
református egyház alapja.
A közös protestáns eseményen Sárvár önkormányzatát

VIRÁG- ÉS KOSZORÚVÁSÁR
az aréna parkolójában
Idén is megtartották a Sárvár Aréna melletti parkolóban, a városi piacon a
mindenszenteki és halottak napi virág- és koszorúvásárt október 23-án.
Tavaly az elmaradt Simon–
Júdás-vásár miatt került sor a
koszorú- és virágvásárra, idén
pedig a vásár túl közel került halottak napjához. Ezért lehetőséget
adtak a szervezők, hogy méltó

lehessen majd a megemlékezés.
A szervezők október utolsó előtti
hétvégéjének szombatján adtak
lehetőséget a vásárral a virágok,
koszorúk beszerzésére a vásárlóknak. A piactéren a többtucatnyi
kereskedőtől a nap során több
ezren szerezték be az emlékezés
kellékeit. Az árusok közül érkeztek
a megyehatáron túlról is, jelezve,
hogy hagyomány válhat a Sárvár
Aréna kezdeményezéséből.
p-ás

Kondora István polgármester képviselte. Aki a
megemlékezésen úgy
fogalmazott, hogy a vallás az ember legszemélyesebb közügye, és a
hit elvesztése az utolsó
kapaszkodót is megszünteti a világban való
eligazodáshoz.
– Az élő közösség
megtartó ereje nemcsak
az egyházi ünnepnapokon, hanem a hétköznapokban is fontos az
egyén számára – mondta
beszédében Szentgyörgyi László sárvári református lelkész.
– A reformáció fél évezredes története küzdelmek sorozata, amely
példát és tartást ad a mai
korszellemmel szemben
is – szólt a koszorúzáson
Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész.
p-ás

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

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

+36 30 267 59 27

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

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
munkájára igényes, tapasztalattal rendelkező

SZOBAASSZONYOKAT

Hagyomány válhat a Sárvár Aréna parkolójában
szervezett koszorúvásárból

keres, teljes munkaidős foglalkoztatásban, azonnali
belépéssel.
A jelentkezéseket a hk@onyxsarvar.hu e-mail
címre várjuk, fényképes önéletrajzzal vagy
pár soros bemutatkozó e-maillel.
Bővebb információ: +36 20 514 3470
(hétfőtől péntekig 8:00-16:00)

8

2021. november 12.

SÁRVÁRI HÍRLAP

EMELT SZÍNTŰ ÉS ÁLTALÁNOS TANTERVŰ KÉPZÉS is választható a TINÓDIBAN

Vígh Viktor tanár úr a biolaborban tartott
bemutatót a nyolcadikosoknak (Fotó: CSz)
A Sárvári Tinódi Gimnázium nyílt nap keretében tájékoztatta az általános iskolás tanulókat és szüleiket a jövő évben
induló képzéseiről. Az eseményt rendhagyó óralátogatások
színesítették. Az érdeklődők játszva ismerkedhettek meg az
iskolával.
A Sárvári Tinódi Gimnázium
díszterme megtelt érdeklődőkkel az intézmény nyílt napján.
A rendezvény iskolabemutató
filmek vetítésével és igazgatói
tájékoztatóval kezdődött, majd a
látogatók rendhagyó óralátogatáson vehettek részt. Némethné

Rádl Krisztina igazgató örömének
adott hangot, hogy az idei évben
sikerült megtartani a személyes
tájékoztatást. A biztonságos lebonyolítás érdekében maszkviselést
kértek a résztvevőktől.
– Megvoltunk elégedve az
érdeklődéssel, körülbelül het-

ven diák jött el, hetedikesek és
nyolcadikosok. Meghallgatták a
tájékoztatót, utána pedig hét különböző helyszínen kóstolhattak
bele, hogy mi is zajlik az iskolában
– fogalmazott.
A sár vári gimnázium a
2022/2023-as tanévre általános
tantervű, reál irányultságú és idegen nyelvi képzést kínál. Utóbbi
kettő matematika és anyanyelvi központi felvételi vizsgához
kötött.
– Két osztályt szeretnénk indítani. Az „A” osztályunkban két
különböző képzési területre lehet
jelentkezni, az egyik az általános
tantervű képzés, a másik pedig az
emelt szintű reál vagy matematika
képzés. Ebben az osztályban az angolt emelt óraszámban tanítjuk. A
„B”osztályunkban hagyományosan
a nyelvi képzést nyújtjuk, ahol az
angol és a német nyelvet is heti
öt órában fogják tanulni a diákok.
A felvételi vizsgára december 3-ig
kell jelentkezni, a vizsga január 22én lesz – részletezte az igazgató.

A gimnázium a tanórákon kívül
is számtalan lehetőséget nyújt
a tanulóknak képességeik fejlesztésére, aktív diákélet zajlik az
intézményben.
– Igyekszünk különféle sporteseményekkel bővíteni a gyerekeknek a szabadidős tevékenységét.
Vetélkedőket, versenyeket szervezünk, tanulmányi és egyéb kirándulásokra visszük őket. Szakkörök
vannak az iskolában, énekkarra
lehet járni, számítástechnikát
vagy programozást lehet tanulni
az alapórákon kívül – sorolta a
lehetőségeket Némethné Rádl
Krisztina.
Az iskola sokszínűségéről már a
nyílt napon is meggyőződhettek
a látogatók. Látványos kísérletek,
játékos feladatok várták őket a
rendhagyó óralátogatás helyszínein. A rendezvény után közvélemény-kutatást tartott az iskola, a
résztvevők többsége érdekesnek,
szupernek, izgalmasnak és tartalmasnak nevezte a gimnázium
nyílt napját.
sii
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VÁRJÁK AZ IDEGENFORGALOM IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT
A Sárvári Turisztikai Technikum október 20-án hagyományos nyílt napot tartott
a pályaválasztás előtt álló
diákok számára. Az iskola
amellett, hogy bemutatta
képzési kínálatát, palacsintasütéssel, koktélokkal,
játékos feladványokkal
várta a résztvevőket. A rendezvény nagy érdeklődés
mellett zajlott.
I g a z g a tó i t á j é k oz t a tó v a l
kezdődött a Sárvári Turisztikai
Technikum nyílt napja. Az iskola
dísztermében az érdeklődők
megismerkedhettek a technikumban tanulható szakmákkal.
Az intézmény turisztikai technikus,
vendégtéri-, cukrász-, szakács
szaktechnikusi végzettséget kínál
5 évfolyamos képzésben.
Egy rövid diákprezentáció megmutatta, hogy lehet a technikumból a Kanári-szigetekre eljutni és
ott részt venni a pezsgő turisztikai
életben. A nyílt nap vendégeit ezt

követően diák hostessek kísérték
a különböző képzési területek
helyszíneire. A nyolcadikosok a turisztika tanműhelyben megismerkedtek a karrierépítés lehetőségeivel. A tanétteremben az éttermi
megjelenés és viselkedés alapvető
szabályait mutatták be számukra,
a felújított tankonyhában pedig
palacsintasütéssel, saját készítésű
süteménnyel és koktélokkal várták
az érdeklődőket.
– Nagyon örültünk, hogy a pandémia ellenére idén lehetőségünk
volt megtartani a nyílt napot. Több
mint hetven diák regisztrált, a kísérő szülőkkel együtt körülbelül 140
érdeklődőt kellett mozgatnunk az
épületben – fogalmazott Hevér
Mihályné igazgató.
– Nálunk a turizmus vendéglátás ágazatban folyik szakképzés,
immár 23 éve. Ez a második év,
amikor különálló iskolaként, a
Sárvári Turisztikai Technikumban
igyekszünk a város és városkörnyék részére az idegenforgalmi szakembereket biztosítani.

A nyílt nap vendégeit diák hostessek kísérték a különböző képzési
területek helyszíneire (Fotó: CSz)

Az ötéves képzés után a tanulóink
egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet
– mondta a képzés kapcsán az
igazgató.
Az iskolában jól felszerelt tan
irodák, korszerű tankonyha és
tanétterem áll a diákok rendelkezésére. A technikum színvonalas
külső gyakorlóhelyekkel áll partnerségben.
– Nagyon örülnek a diákjainknak a vendéglátó egységek,
nagy szállodákkal állunk partneri

együttműködésben. A Spirit, a
Park Inn, az Ensana, a Bassiana
szállodák mellett a Sárvári Gyógyfürdő Kft. és a sárvári TDM iroda
a fő partnerünk. A képzés nagy
előnye, hogy a tanulók ösztöndíjat, a duális képzésben résztvevők
munkabért kapnak – emelte ki
Hevér Mihályné.
A nyílt napon elhangzott, az
intézmény egyénileg is szívesen
bemutatkozik azoknak, akik a
vírushelyzet miatt közösségben
nem kívántak tájékozódni. sii

A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Csoport tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat.
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas,
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

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

HŰTŐRAKTÁROS

elõny targoncás
jogosítvány
• targoncás
jogosítvánnyal
• hétfőtől
többműszakos
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
többmûszakos
munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ,
KARBANTARTÓ GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelő
elektroműszerész
végzettséggel
villanyszerelõvagy
vagy
elektromûszerész
végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
MUNKATÁRS
• hétfőtől
állandó
délelőttös
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
állandó
délelõttös
munkarendben
• munkaidő
5:40-kor
munkaidõkezdete
kezdete:
5:40
• alkalmazottként
és egyszerűsített,
alkalmi
foglalkoztatásban
is
nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk
rugalmas
foglalkoztatásban,

akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
•
• tehergépkocsik
egy mûszakos fogadása,
munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
•
baromfisfirekeszek
leszedése,bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Kiemelt
zetés: minimum
•
baromfi függesztése
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromﬁs rekeszek leszedése,
• rekeszek tisztára
mosása
• baromﬁ
függesztése
• rekeszek tisztára mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

Miért bennünket válassz?

• saját állományú munkaviszony
egy stabil, folyamatosan
fejlődő, magyar, családi
tulajdonban lévő vállalatnál
• dolgozói vásárlás
termékeinkből
• 100%-ban térített busz- vagy
vonatbérlet
• céges buszjáratok: Vasvárról,
Jánosházáról és Celldömölkről
• Hosszútávú munkalehetőséget
ajánlunk és teljeskörű
betanítást biztosítunk.

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

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
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NOSZTALGIAEST Lujival

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
November 13., 20. és 27. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
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.

ÜZLETEK

Hétfő–péntek: 7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

november 18-án és 25-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Telt házas, zenés nosztalgiaestet tartott a város
zenei életében sok évtizede közreműködő Kovács
Lajos „Luji” a Sárvár Aréna
kávézójában.
A zenei időutazáson a ’60-as,
’70-es, ’80-as évek slágereiből,
örökzöldjeiből adott elő. Pályafutása során több Vas megyei
zenekarnak is tagja volt Kovács
Lajos, többek közt játszott a Dandys, a Varnyú Country és a Naturál
Blues Band együttesekben. Öt

évtizeddel a háta mögött tavaly
a ZeneHázában egy új zenei ötlet
megvalósításába kezdett. Nosztalgiaműsorokat kezdett adni a
saját korosztálya hallgatóságának, és kialakult a rajongótábora
is. Az arénában tartott estjén a
párok hamar táncba kezdtek,
jelezve a jó hangulatot. A pandémiás helyzet ellenére Kovács
Luji már több fellépést tudhat
műsorával maga mögött, és a
következő lépés egy havonta
működő rendszeres nosztalgia
klub létrehozása volna.

VÁRJÁK A SZURKOLÓKAT
a sárvári futsalosok
Megtörte a listavezető makulátlan mérlegét a Sárvári
Futsal. A másodosztály
újonca a 7. fordulóban
hazai pályán szorongatta
meg az Újpestet.
Az NB II-es futsalbajnokság 7.
fordulójában a Sárvári Futsal a
listavezető UTE együttesét fogadta a Sárvár Arénában. A csapat
nehéz mérkőzésre számított,
hiszen az ellenfél hat forduló után
is 100%-os mérleggel vezette a
bajnokságot.
A mérkőzés igazi rangadóként
indult. Számos helyzetet, remek
egyéni megmozdulásokat hozott
mindkét oldalon. A Sárvár Kuti
András és Tóth László találatainak
köszönhetően 2–1-es vezetéssel
vonult szünetre. A vendégek a második félidőben egyenlítettek, de a
30. percben Manganelli Attila góljával ismét a hazaiak kerekedtek felül.
A bravúr végül nem sikerült, 3
perccel a vége előtt öt a négyből

egyenlített az UTE, így döntetlennel zárult a mérkőzés. A végeredmény: Sárvári Futsal–UTE 3–3.
– Azt gondolom, hogy a csapatunk felülmúlja az elvárhatót,
hiszen tavaly alakultunk, a második évünkben jelenleg negyedikek
vagyunk az NB II-ben. Reális esélyünk van még arra is akár, hogy
az év végén feljussunk a magyar
élvonalba. Bízom abban, hogy
minden sportszeretőnek meghozza a kedvét ez a kezdés, és aki
még nem látogatott ki a mérkőzéseinkre, az megtisztel majd minket
azzal, hogy megnézi a csapatot és
kijön nekünk szurkolni – értékelt
Halmos Máté szakosztályvezető.
Egy elmaradt fordulót követően
a bajnokság november 15-én
idegenben folytatódik a Sárvár
számára. Az ellenfél a Pécs lesz.
A Magyar Kupa november 17-én
kezdődik, a fiúk a Kisép Futsal
Szigetszentmiklóssal játszanak,
szintén idegenben.
sii
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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

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

12 db-tól
579 Ft+ü/db 772 Ft/liter

969

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

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

Koruna dobozos
0,5l 4,8% 11°
189 Ft/db
378 Ft/liter

149 Ft+ü/db
452 Ft/liter
18 db vásárlása
esetén
2 db AJÁNDÉK!
Így: 134 Ft+ü/db
Coca,
Fanta,
Sprite
1,75l

310 Ft/db

177 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

8 db-tól
959 Ft+ü/db 639 Ft/liter

Bravo
1,5l dobozos
Tetra Pak
(alma, narancs,
őszibarack)
319 Ft/db
213 Ft/liter

Konrad „svetly”
premium lager cseh
világos sör 0,33l
üveges 12° 5,2%

Konrad Zlata

Egyet ﬁzet Kettőt vihet AKCIÓ!
Zweigelt Cabernet Sauvignon
félédes, vörös 1,5l
Cabernet Sauvignon száraz,
vörös 1,5l
999 Ft+ü/db 666 Ft/liter

12 db-tól
549 Ft+ü/db 732 Ft/liter

929 Ft+ü/db 619 Ft/liter

Aranymetszés Egri Sauvignon
Blanc fehér, száraz 0,75l
960 Ft+ü/db 1280 Ft/liter

12 db-tól
930 Ft+ü/db 1240 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

8 db-tól

borai:

Rauch Ice
Tea 1,5l PET.
(citrom,
barack)
259 Ft/db
173 Ft/liter

8 db-tól:
299 Ft/db

6 db-tól:
245 Ft/db

200 Ft/liter

163 Ft/liter

Márka Cola 2,5l
145 Ft/db
58FT/liter

6 db-tól
139 Ft/db
56 Ft/liter

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

Tatratea 0,7l több fajta

6350 Ft-tól 9071 Ft/liter-től
2 üveg vásárlása esetén
AJÁNDÉK ZSEBFLASKA!

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

Érvényes: 2021.november 28.

Varga
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NAGY RANGADÓ UTÁN GYŐZELEM hazai pályán
A Vas Megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság 13.
fordulójában hazai pályán
fogadta a Sárvár FC a Rábapatyi KSK-t.
A csapatok 1:1-es döntetlennel
vonultak le az első félidő végén a
pályáról, Tokaji Dávid volt a hazai
gólszerző. A 70. percben Kovács
Bence góljával ismét vezetett
a Sárvár, majd a Rábapaty a 77.
percben kiegyenlített. A meccs
végén a patyiak öngóljával, majd
Csákvári Zsolt és Tokaji Dávid
újabb góljával, magabiztos 5:2-es
győzelmet ért el a Sárvár FC.

– Nagy rangadóra készültünk. A
Sárvár és a Rábapaty játékon kívül
egy baráti közösség, jól ismerjük
egymást, sok kötődés van köztünk.
Egy harcos, parázs
hangulatú mérkőA sárvári labdarúgók ezúttal is győzelemre vitték a hazai mérkőzésüket
zésen vagyunk túl.
Nem játszottunk
olyan jól, mint az
elmúlt két hétben, voltak taktikai nagy lelkesedéssel megyünk.
A Sárvár FC a megyei első
hibák, ez azonban az eredmé- Szeretnénk megőrizni a dobogós osztályú bajnokság tabellájának
nyen nem látszott. Szentgott- helyünket – mondta el Haraszti második helyéről várja a folytatást.
hárdon folytatjuk a bajnokságot, Zsolt edző.
-fr-

BÍZNAK A SIKERES folytatásban kézilabdázóink
Egy győzelem és egy vereség az utóbbi két mérkőzés
mérlege a Sárvárfürdő
Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapatunknál. Jelenleg
a tabella 4. helyén állnak.
Október 30-án a VKLSE–Győr
otthonába látogattak a sárváriak,
ahol 23–30-as győzelmet értek el.
A Sárvárfürdő ezúttal is remekül
kezdte a mérkőzést: pontos és
szigorú védekezésének köszönhetően a 8. percben már 5–1-re
vezetett a vasi gárda. A hazaiak

a felállt fal ellen teljesen tanácstalanok voltak, így a Sárvár végig
őrizte biztos vezetését. A győriek
a második játékrészben sem
tudtak újítani, a Sárvár pedig úgy
is magabiztosan győzött, hogy
ezúttal összesen 18 percet játszott
emberhátrányban.
Pup Adél csapata november
6-án a SZESE Győr együttesét
fogadta a Sárvár Arénában. A
félidőben két góllal vezetett a
Győr, 13–15-tel mentek szünetre
a csapatok. A végeredmény is a
győriek sikerét hozta, 27–30-as

vereséget szenvedett el a Sárvárfürdő Kinizsi.
– A vereséggel nem kalkuláltunk, jó csapat a SZESE Győr, de
nem gondoltuk, hogy ilyen szoros
lesz a mérkőzés, és hogy ez lesz
a végeredmény. A meccs első
15 perce meghatározta a mérkőzést, öt kapufát lőttünk, kihagytunk két hetest és ziccereket.
Nagyon rosszul kezdte a mérkőzést a Sárvár, többen nem tudták
hozni a jó formájukat. Az elmúlt
hetekben mindig azt mondtam,
hogy a jó mérkőzéskezdet, meg

JÓL VIZSGÁZOTT AZ ÚJ TEKEPÁLYA
Elkészült a Sárvár Aréna új tekecsarnoka, a pálya már megszerezte az NB I-es minősítést. A 4 dobósávos pálya hossza 28 méter, a szélessége 8 méter, amelyhez nézőtér és vendéglátórész
is tartozik. A pályán rendezett területi férfi egyéni bajnokság
volt a pálya tesztversenye, majd győzelemmel mutatkozott be
NB I-es csapatunk.
A tekecsarnok létrejöttével vált
teljessé a Sárvár Aréna szolgáltatási kínálata. – Az NB I-be feljutott
tekecsapatnak lesz a hazai pályája,
a fennmaradó időben pedig
amatőr sportolók is igénybe vehetik a minden igényt kielégítő
pályát – mondta el Vámos Zoltán,
a Sárvár Aréna vezetője.
– A sárvári NB I-es tekecsapat
számára az új pálya egy régi álom
beteljesülése volt – számolt be
Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi SE
tekeszakosztály vezetője. A pálya

megkapta a minősítését, ez a
tesztverseny is már mutatja, hogy
a pálya az NB I-es szintet magasan
megüti. – Az országban most elég
kevés pálya van, amely ezekkel a
technikai feltételekkel rendelkezik
– tette hozzá Farkas Imre.
A tesztversenyen ötven vasi
és zalai tekés indult a felmenő
rendszerű férfi egyéni területi
bajnokságon. A 2021. évi Szombathelyi Területi Felnőtt egyéni
tekeversenyt Bóka Róbert, a Répcelak játékosa nyerte 606 ütött

a szigorú védekezés hozta meg
a sikert, most éppen az ellenkezője történt, és ez rányomta a
bélyegét az eredményre. De fel a
fejjel, jövő héten megyünk Bükre,
és ott győzni kell, ha a mai vereséget jóvá akarjuk tenni! Sajnos,
sérülésekkel is küszködünk, Cser
Dóri és Jenőfi Katalin is sérült. A
Celldömölkről érkezett új játékosunk, Győrffy Luca viszont jól
mutatkozott be. Bízom a sikeres
folytatásban – mondta el Csonka
László szakosztályvezető.
-fr-

A Sárvár Aréna NB I-es minősítésű tekepályája
kiváló technikai feltételekkel rendelkezik

fával. A legjobb sárváriak a Kinizsi
versenyzői lettek, Gombos Balázs
571 ütött fával a 10., míg Farkas
Imre 570 fával 11. lett.
A pályát a Sárvári Kinizsi SE
tekecsapata a november 6-i hivatalos átadó után vette birtokba,
és első hazai NB I-es meccsükön

a 7. fordulóban 5–3-ra legyőzték a Herend Városi Teke Klub
együttesét.
Ingyenes nyílt napot szervez
a Sárvár Aréna a tekepályák kipróbálására november 13-án,
szombaton 15 órától.
p-ás
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ORSZÁGOS KARATEBAJNOKSÁGOT
rendeztek a Sárvár Arénában
A Sárvár Arénában zajlott a Sárvár Kupa Ippon
Shobu Magyar Bajnokság
2021. A Magyar Karate
Szakszövetség által kiírt eseményt a stílusszövetségek megállapodása
alapján ebben az évben
a Magyar JKA Karate Szövetség rendezte karöltve
a helyi Sárvári Shotokan
Karate Egyesülettel.
A Sárvári Shotokan Karate
Egyesület dodzsója, azaz edzőterme is a nyitás után a Sárvár Aréna
épületébe költözött és adott
otthont, a legjobb körülményeket biztosítva, a keleti sportág
követőinek. A tervek szerint már

alkalmazzák, ezért Sárváron is
ennek jegyében zajlottak a küzdelmek. Az eredményhirdetés
és a díjak átadása folyamatosan
zajlott, a terem e célra kialakított részében. Újdonságként a
nézők LED falon is figyelemmel
kísérhették a küzdelmeket és élő
online közvetítés is zajlott.
A Sárvár Arénában rendezett
karate magyar bajnokságon a
Sárvári Shotokan Karate Egyesület 4 fővel vett részt. A KATA,
egyéni formagyakorlatokban Solti Barnabás az utánpótlás fiúknál
5. lett, Sipos Jázmin az utánpótlás
leány kategóriában 2. helyezést
ért el, Csapó Bence a fiúk között 6.
lett, Gulyás Ferenc pedig a férfi X.
korcsoportban 5. helyezést ért el.

A mérkőzések három küzdőtéren folytak korcsoportonként, nemenként és versenyszámonként
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van szükséged?
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akkor Sárvár rendezte volna a
magyar bajnokságot, de erre
csak most kerülhetett sor. – Nagy
öröm, hogy helyet tudtunk adni
a rangos eseménynek – fogalmazott házigazdaként a megnyitón
Vámos Zoltán, a Sárvár Aréna
vezetője.
Az ország minden részéről érkeztek nevezések, 27 csapat 156
versenyzője 265 nevezést adott
le egyéni formagyakorlatban
és küzdelemben. A mérkőzések
három küzdőtéren folytak korcsoportonként, nemenként és
versenyszámonként. A viadalon
egyéni kategóriákban lehetett indulni formagyakorlatban, egyéni
kötött és szabad küzdelemben.
Az életszerű Ippon Shobu (egy
döntő találatig) szabályrendszert

– A verseny nagyon hasznos
volt a felkészültség ellenőrzésére
és a hibák feltárására. A mutatott
teljesítmények biztatóak a jövőre
nézve, és reményeink szerint
majd további jeles eredményekkel és érmekkel gazdagodunk.
Köszönjük a versenyzést, a közreműködést és a támogatásokat
– összegezte a versenyt Németh
Róbert, a Sárvári Shotokan Karate
Egyesület elnöke.
A résztvevők és a karate szövetség tisztségviselői elégedetten
szóltak a versenyről és biztosították a szervezőket a jövő évi
részvételükről és támogatásukról.
A jó színvonal garanciát adott
arra, hogy jövőre is Sárvár lesz a
magyar karate egyik fellegvára.
p-ás
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KNEK!
túrós

HELLO OSZ!
Folyamatosan megújuló árukészlet!

ÚJ AKCIÓK!

Ezüst
ékszerek
-10%!

Éksze
készít rés
-10%!

A Szancho Pizza

-5%!

vanília

Karikagyű
rűkészítés

-10%!

Ezüst k
re
éksze
-10%!

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

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

bemutatja:

Palacsbinatna
bundsáodóval!

Arany
ékszerek

Keresd
a kínálatunkban
Ki ne hagyd!
Részletek az üzletben. 2021. 09. 13-11. 30.

Aranyás
beszámít
-10%!

Ö
Újdonságunk ÖN
nutellás
csokises
meggy

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

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

Hoya multifokális lencsék

40% kedvezménnyel!
Akció időtartama:
2021. október 1 – 31.

ABBÍTVA
MEGHOSSZ
30-IG!
NOVEMBER

Látás
Látás Hónapja
Hónapja

Hoya
Hoya multifokális
multifokális lencsék
lencsék
40%
40% kedvezménnyel!
kedvezménnyel!
Akció időtartama:
Akció
időtartama:
2021. október
1 – 31.

2021. október 1 – 31.

Minőségi autószerelés Sárváron!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
A higiéniai szabályok betartására figyelünk!
Nálunk az ügyfél az első!

Az akcióban résztvevő termékek:
Balansis, Daynamic

Az
akcióban résztvevő
résztvevő termékek:
termékek:
Az akcióban
Balansis, Daynamic
Balansis, Daynamic

Minden ami autó!

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

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 16.500

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

