
50 éves az ausztriai Sonntagberg és Sárvár testvérvárosi megál-
lapodása. Az együttműködés évfordulóját az osztrák települé-
sen ünnepelték. Ebből az alkalomból utazott sárvári delegáció 
Kondora István polgármester vezetésével Sonntagbergbe. 

A delegáció tagjai voltak Dr. 
Máhr Tivadar és Szabó Zoltán 
alpolgármesterek, dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés al-
elnöke, Kampel Oszkár és Németh 
Zsolt önkormányzati képviselők, 
dr. Bankits László aljegyző és Erdős 
Katalin irodavezető. A sárvári civil 
és kulturális életet a Kanona Band 
képviselte.

Az 1972-ben megkötött partner-
ségi szerződés akkoriban ritka pilla-
natot jelentett, mert a vasfüggöny 
két oldalán akkor tapasztalható 
politikai enyhülést használta ki a 
két település vezetése. Az 50 éves 

partnerség alapját az adta, hogy 
összesen nyolc községet egyesített 
egy 1972-es osztrák rendelet, ez 
által kaptak lehetőséget a helyi 
osztrákok, hogy kapcsolatokat 
kereshessenek külföldön. Sárvár 
esetében pedig nagyon fontos volt, 
hogy az akkori Vas megyei politikai 
vezetés is támogatta az osztrákok-
kal való együttműködést.

A testvérvárosi kapcsolat létre-
hozói magyar részről Kiss Sándor 
és Szabó Imre tanácselnökök 
voltak, majd Dr. Dénes Tibor és 
Kondora István polgármesterek 
is sokat tettek az együttműködés 

fenntartásáért. Osztrák részről 
Helmut Wahl városvezető nevét 
kell megemlíteni, mint létreho-
zót, és napjainkban Thomas Raidl 
polgármester és Heidi Polsterer 
alpolgármester is fontosnak tartja 
az együttműködést.

– Annak idején Sonntagbergből 
kerestek magyarországi kapcsola-
tokat és Gonda György, a megyei 
tanács elnökének segítségével 
sikerült együttműködést kialakítani 
Sárvárral. A politika és a történelem 
viharai sem tudták szétszakítani 
a két település közti köteléket. 
Nagyon kevés ilyen hosszú időt 
maga mögött tudható partnerségi 
viszony van hazánkban, főleg Nyu-
gat-Európa irányába – mondta el 
Kondora István polgármester.

Folytatás a 3. oldalon

Dr. Bankits László, dr. Kondora Bálint, Dr. Máhr Tivadar, Kondora István, Thomas Raidl,  
Németh Zsolt, Heidi Polsterer, mögöttük Szabó Zoltán, Erdős Katalin és Kampel Oszkár
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VALAHOL  
EURÓPÁBAN
a sárvári vár 
színpadán
A Ma’mint ’Ti Színjátszó Cso-
port a Nádasdy-vár szabad-
téri színpadán mutatta be 
a Valahol Európában című, 
Radványi Géza és Balázs Béla 
azonos című filmje alapján 
készült, kétrészes musicaljét. 
Egy árva gyermekekből álló 
csapat és egy nemes lelkű 
művész varázslatos története 
bontakozott ki az előadáson, 
amely négy estén át futott 
nagy sikerrel.

A világjárvány okozta hosz-
szabb kihagyás után, augusztus 
25–28. között újra színpadra 
lépett a Ma’mint ’Ti Színját-
szó Csoport. A nyári záporok, 
zivatarok megnehezítették a 
színjátszósok felkészülését, de 
végül négy estén át nagy sikerrel 
adták elő a Valahol Európában 
című musicalt, amely Dés László 
zenéjével szólalt meg.

– Négy igazán jól sikerült 
előadáson vagyunk túl. Az odáig 
vezető út, az nem volt olyan 
zökkenőmentes. Azt kell, hogy 
mondjam, hogy az elmúlt 22 
évben, amióta a színjátszó van, 
talán az egyik zökkenőkkel leg-
telibb felkészülésünk volt –
mondta el Schimmer Roberta, 
a Ma’mint ’Ti Színjátszó Csoport 
művészeti vezetője.

Folytatás a 6. oldalon.

Szeptemberi SÁRVÁRI PROGRAMKAVALKÁD!
Szeptember harmadik hétvégéjén rengeteg program közül válo-
gathatnak a sárváriak. A Sárvári Bélyeggyűjtő Kör 70 éves fennál-
lását ünnepli, ez alkalomból jubileumi kiállításuk nyílik szeptem-
ber 16-án a várban. Szeptember 17-én délután mazsorett show 
lesz a Posta téren, városi szüret a Kossuth téren. A Templomok 
Éjszakája programsorozat zárásaként Pál Feri atya tart előadást 
szeptember 17-én a Park Inn Hotelben, ez azonban regisztráció-
hoz kötött. Szeptember 18-án a Capella Savaria koncertjére vár-
ják a közönséget a ZeneHázába. Részletek a hírlapban!

LOMTALANÍTÁS LESZ SÁRVÁRON!
Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. az idei évben is bizto-
sítja a lakossági ügyfelei részére a lomhulladék összegyűjtését 
és elszállítását. Sárvár település közigazgatási területén az éves 
lomtalanítás három körzetben, három időpontban kerül meg-
szervezésre. Gumiabroncs és elektronikai hulladék is leadható 
lesz októberben Sárváron A szolgáltató a Szatmár u. 45. alatti 
telephelyén a gumiabroncs és az elektronikai hulladék gyűjtését 
2022. október 8-án, szombaton 8 és 13 óra között biztosítja.  

Részletes tájékoztató az 5. oldalon

50 ÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOT
ÜNNEPELTÜNK SONNTAGBERGGEL



Újabb gyaloghíd újul meg 
a Gyöngyös-patakon. A 
Ma lom utcánál lévő gyalo-
gos hidat szeptember ele-
jén zárták le, mert felújítási 
munkálatok kezdődtek a 
létesítményen. 

Korábban a Móricz Zsigmond 
utca végén lévő Gyöngyös-híd 
rekonstrukciója valósult meg. 
Most ahhoz hasonlóan, a Malom 
utcai hídon is felújítják a vas alé-
pítményt, új pallókat kap a híd, 
és a korlát is megújul. Várhatóan 

két hétig tartanak a munkálatok, 
amelyek idejére a hidat lezárták. 
A sárvári önkormányzat fon-
tosnak tartja, hogy az út- és 
járdafelújítások mellett, a keze-
lésében lévő gyalogos hidakat 
is rendszeresen karbantartsák. 
A lakosság már nagyon várja, 
hogy a sárvári Rába-híd felújítása 
is elkezdődjön. Egy közlekedési 
baleset során sérült meg a híd 
függesztőoszlopa, így azon most 
csak félpályán lehet közlekedni. 
A Rába-híd felújítása még több 
hónapot vehet igénybe.

FOLYAMATOS a határvadászok toborzása
Vas megyében is megkezdődött a határvadász-jelentkezők 
alkalmassági vizsgálata, emellett továbbra is tart a rendőrség 
„Legyél Te is szerződéses határvadász” elnevezésű toborzó 
kampánya. Sárváron több alkalommal tartottak már kitelepü-
lést a rendőrség munkatársai, legutóbb például a Nemzetközi 
Folklórfesztiválon és a Sárvárfürdőn toboroztak.

– A Vas Megyei Rendőr-főkapi-
tányságon folyamatos a határva-

dászok toborzása, már megkez-
dődött a jelentkezők egészségi, 

pszichológiai és fizikai alkalmas-
ságának a vizsgálata is. Azok, akik 
alkalmasnak minősülnek, meg-
kezdhetik a 160 órás határvadász 
felkészítő tanfolyamot. Ennek a 
tanfolyamnak az ideje alatt már 
alapilletményre jogosultak, ez 
bruttó 300 ezer forintot jelent – 
tájékoztatta lapunkat Seffer Lilla r. 
őrnagy, a Vas Megyei Rendőr-főka-
pitányság sajtószóvivője.

A szerződéses határvadász egy 
speciálisan az államhatár őrzésére 
és a jogellenes migráció megaka-
dályozására irányuló feladatokat 
ellátó új állománycsoport. A szó-

vivő elmondta, a jelentkezőknek 
magyar állampolgársággal kell 
rendelkezni, 18 és 55 év közötti 
életkor, a büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, legalább alapfokú 
iskolai végzettség, valamint az 
egészségi, fizikai és a pszichikai 
alkalmasság az elvárás.

A jelentkezési lapot elektroni-
kus úton a hatarvadasz@kr.police.
hu levelezési címre, postai úton 
a Készenléti Rendőrség elérhe-
tőségeinek egyikére szükséges 
megküldeni, továbbá személye-
sen is leadható a rendőri szervek 
bármelyikénél. sii

Újabb gyaloghíd újul meg!

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
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FEJLESZTÉS a zsilip környékén 

Az ebek éves kötelező védőoltása az alábbi helyeken 
és időpontokban kerül megtartásra:

Sárvár-Hegyközség 09.15.  7:30–9:00 és 16:00-17:00 

Sárvár Cukorgyár     09.17.  7:30–9:00 és 16:00-17:00

Sárvár Gazdaszövetkezet 09.18. 7:30-9:00 és 16:00-18:00
Az oltás és féregtelenítés díja: 3500,-Ft

Új oltási könyv kiadása: 200,-Ft
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 3500,-Ft

Beoltani csak egészséges és micro chippel megjelölt 
állatot lehet. Az új típusú (sorszámos) oltási 

könyvet hozzák magukkal!

Dr. Szerémi Zoltán     20/254-3619

Sárvár Gazdaszövetkezet: 09.17. 8:00-9:00 és 15:00-16:00
Sárvár Cukorgyár: 09.17. 9:30-10:30

Sárvár Hegyközség: 09.17. 11:00-11:30
Sárvár Lánkapuszta: 09.17. 13:30-14:00
Az oltás és féregtelenítés díja: 5000 Ft 

Új oltási könyv kiadása: 500 Ft 
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 5000 Ft

A Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság árvízvé-
delmi fejlesztéseket valósít 
meg Sárvár belterületén, 
az Aranyos éri zsilip kör-
nyezetében. 

A Rába balparti töltés Rákóczi 
Ferenc utca és Szatmár utcai 
rámpa közötti szakaszára, mint 
munkaterületre, munka- és bal-
esetvédelmi szempontból ille-

téktelenek nem léphetnek, ott 
nem tartózkodhatnak. A fentiekre 
tekintettel a gyalogos és kerék-
páros áthaladásra sem lesz lehe-
tőség a kiviteli munkák műszaki 
átadás-átvételének időpontjáig.  
A pontos dátum még nem ismert, 
de a projekt kivitelezési munkái-
nak várható befejezési határideje 
2023. november 30-a. A fenti hely-
színeken figyelemfelhívó-, illetve 
tiltótáblákat helyeztek ki. 

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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Sárvár Város Önkormányza-
ta a Dózsa György utcában 
– a régi kispiac helyén – új 
parkolók kiépítését kezdte 
meg. A beruházás várható-
an 2022. november végéig 
befejeződik.

Az önkormányzat bízik abban, 
hogy a 142 db új parkoló mind 
a belvárosba, mind az utcában 
található két iskolába érkezők par-
kolási lehetőségein, ezzel együtt a 
Dózsa György utca forgalmi hely-
zetén is érdemben javítani fog.  
A területen 270 fm aszfaltos útpá-
lya és 219 fm csapadékcsatorna 
építésére kerül sor. Közvilágítást 
12 db kandeláber felállításával ala-
kítanak ki a parkolóban, és 24 db 

előnevelt fa teszi majd zöldebbé 
a környezetet a leendő parkoló 
területén.  

Az „Élhető Sárvár – Komplex 
településfejlesztés Sárváron” című 

pályázat keretében 100%-os tá-
mogatással valósul meg a beru-
házás.

A munkálatok időtartama alatt 
– az aktuális kivitelezési tevékeny-
ség jellegétől függően – a Dózsa 
György utcában előfordulhatnak 
hosszabb, rövidebb időtartamú 
ideiglenes forgalomkorlátozások.

A beruházással szükségsze-
rűen együttjáró kényelmetlen-
ségekért az önkormányzat és a 
kivitelező kéri a lakosság szíves 
türelmét, megértését és együtt-
működését.

ELKEZDŐDÖTT A PARKOLÓÉPÍTÉS A DÓZSA UTCÁBAN! 

50 ÉVES TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOT ÜNNEPELTÜNK 
SONNTAGBERGGEL

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Folytatás az 1. oldalról
A testvérvárosi találkozó első 

napján Lunz am Seebe látoga-
tott a sárvári küldöttség, ahol 
Thomas Raidl polgármester 
vezetésével a helyi turisztikai 
nevezetességeket tekintették 

meg. Sonntagberg és Sárvár 
ötvenéves testvérvárosi kap-
csolatának jubileumi ünnepsé-
gére másnap a sonntagbergi 
városháza előtti téren került sor. 
Az ünnepség a Csete Jenő, sár-
vári tanár által készített kopjafa 
megkoszorúzásával kezdődött, 
és szentmisével folytatódott. Az 
ünnepségen Kondora István és 
Thomas Raidl polgármesterek 
is méltatták az 50 éves test-

vérvárosi kapcsolatot, majd az 
ajándékok átadására került sor.

A sárvári ajándék Kondor János 
festőművész alkotása volt, ame-
lyen a Nádasdy-vár és az ausztriai 
város barokk bazilikája látható, 
jelképezve az 50 éves kapcsolatot 

a két település között. Dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés 
alelnöke is üdvözölte az együtt-
működést, és az 50 éves jubileum 
alkalmából a megyei közgyűlés 
emléklapját adta át a települések 
vezetőinek. A jubileumi ünnep-
ségen fellépett a Kanona Band is. 

– A testvérvárosi kapcsolatunk 
hosszúsága és mélysége kezdet-
ben abban gyökerezett, hogy 
két külön világ, az akkoriban 

szabadnak mondott világ és a ha-
tárokkal lezárt kommunista világ 
mégis kapcsolatba tudott lépni 
egymással. A rendszerváltoztatás 
után ez értelemszerűen teljesen 
más perspektívába került, hiszen 
már nem a vasfüggönyön kellett 

átmenni. Ezek a kapcsolatok 
mostanság nem a jog mentén 
szerveződnek jól, hanem csak 
akkor, ha ezt mi emberek képesek 
vagyunk megtölteni értelmes tar-
talommal – jelentette ki Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester. p-ás

Kondor János alkotásával – Heidi Polsterer, Dr. Máhr 
Tivadar, Kondora István, Thomas Raidl és Szabó Zoltán

Dr. Kondora Bálint alelnök az 50 éves jubileum alkalmából a 
megyei közgyűlés emléklapját adta át a települések vezetőinek

A Kanona Band vitte el a sárvári civilek üdvözletét Sonntagbergbe

Több mint 140 parkoló készül a kispiac területén
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Két év kihagyás után is-
mét megrendezték a Vas 
Megyei Polgárőr Napot, 
amelynek ezúttal Körmend 
adott helyet. 

Bedi Ákos, az Országos Polgárőr 
Szövetség vasi elnöke kiemelte: a 
polgárőrök önként, ellenszolgál-

tatás nélkül végzik a vállalt felada-
tukat. Ez az, ami hungarikummá 
teszi a szervezetet. Vámos Zoltán 
főispán is beszédet mondott 
az eseményen. Hangsúlyozta: 
Magyarország Kormánya kiemelt 
stratégiai partnerként áll a pol-
gárőrökhöz. Ez azt jelenti: a jövő-
ben is számíthatnak a kormányra.   

Az ünnepség elismerések át-
adásával zárult. A kitüntetettek 
közt Sárvár Város Polgárőr Egye-
sületének két tagja is szerepelt. 
A Polgárőr Érdemkereszt Ezüst 
fokozatát Horváth Ferenc ve-

hette át. A Vas Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöksége a polgárőr 
munka kiemelkedő szintű tá-
mogatásának elismeréseképpen 
Wieder Imrének ajándéktárgyat 
adományozott.

12. alkalommal került sor Sárváron a Fekete Bég Országos 
Keresztrejtvényfejtő Kupára. A Városháza nagytermében 
gyűltek össze az ország legjobb keresztrejtvényfejtői. A közel 
száz induló között voltak kezdő, haladó, mesterjelölt és mes-
ter fokozatú résztvevők, zajlottak egyéni és csapatküzdelmek. 

Az eltelt esztendők alatt a leg-
fontosabb versenyek sorába irat-
kozott fel a városunkban megtar-
tott rébuszos találkozó. Sárváron 

is létezik már rejtvényfejtő klub és 
ennek tagjaként vette át a verseny 
szervezését nemrég Takács Barna-
bás rejtvényfejtő mesterjelölt. Aki 

hangsúlyozta: évről évre emel-
kedik a sárvári megmérettetésre 
érkezők száma, országos szinten 
is elismert lett a sárvári kupa.  

A kezdők rejtvényei szinte 
ugyanolyan nehézségűek, mint 
az újságokban található fejtörők. A 
mester szintű kategóriákban azon-
ban nagyon mély lexikális tudás és 
olvasottság szükséges. Hosszú út 
vezet a rejtvényfejtő mesteri címig, 
amire Takács Barnabásnak minden 
esélye megvan, hisz az elmúlt 
időszak versenyein jól szerepelt – 
számolt be sikereiről.

A verseny résztvevőit a meg-
nyitón Sárvár nevében Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester azzal kö-
szöntötte, hogy Sárvár ismertsége 
révén sokféle rendezvénynek és 
eseménynek ad otthont, ezek 
sorában immár több mint egy 
évtizede csatlakozott a rejtvény-

fejtők viadala. Kasparek Éva, a 
Rejtvényfejtők Országos Egyesü-
letének elnöke úgy vélte: Sárvár 
felkerült a hazai rejtvénybarátok 
térképére. Egy évben talán tíz 
jelentős hazai versenyen mérik 
össze tudásukat a feladványfejtők. 
Az évek során megduplázódott az 
indulók száma, és a keresztrejt-
vényfejtők körében emelkedett 
a sárvári megmérettetés rangja.

A versenyen két sárvári első he-
lyezés született. A mesterjelöltek 
egyéni versenyét hiba nélküli, 75 
perces fejtési idővel Takács Barna-
bás nyerte. A Pintérné Benkő Ma-
rianna, Gömböcz Piroska, Rovóné 
Farkas Olga és a Takácsné Auer 
Ibolya alkotta, Sárvári Négyesfo-
gat csapata két fejtési hibával, 46 
perces idővel a kezdő kategória 
csapatversenyében győzött.

p-ás

Sárvár felkerült a REJTVÉNYBARÁTOK TÉRKÉPÉRE

Horváth Ferenc a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát kapta

KÉT SÁRVÁRI KITÜNTETETT a Vas Megyei Polgárőr Napon

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

szeptember 22-én és 29-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sok érdeklődőt vonz a rejtvényfejtő verseny 
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Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!
•  zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék),
•  szelektív hulladék (pl.: sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok),
•  állati tetem,
•  gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
•  autóbontásból származó autóalkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
•  építési-bontási hulladék (pl.: mosdókagyló, csempe, WC-csésze, ablak, ajtó, 

üveg, síküveg, tükör stb.),

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lomtalanítási tájékoztató 2022. év
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is a vegyes hulladék-
gyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását.
Sárvár település közigazgatási területén az éves lomtalanítás időpontja és formája: közterületi házhoz menő

2022. szeptember 17. (szombat) – 1. körzet 
2022. szeptember 24. (szombat) – 2. körzet 

2022. október 1. (szombat) – 3. körzet
A mellékelt körzetbeosztás szerint.
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztar-
tási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, 
ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag 
lakossági eredetű lehet!
A lomhulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól, az ingatlanok előtti, szállítójárművel megközelíthető közterületről folyamatosan 
szállítjuk el. A hulladék mennyiségétől függően ez akár több napot is igénybe vehet. Egy adott utcában már befejezett gyűjtés után kihelyezett 
lomhulladékokat nem tudjuk elszállítani.

A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, külön-
leges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek működéséről honlapunkon, a 
„SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak 
a szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, elhagyhatják, veszélyesnek 
ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe. Együttműködésüket és 
megértésüket köszönjük!  STKH Sopron és Térsége
 Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

•  szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (pl.: Inert, kommunális),
•  személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
•  veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, 

permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, 
neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj stb.),

•  elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
•  fém hulladék (pl.: hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
•  kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi  
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Lomtalanítási tájékoztató  
2022.év 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi 
lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását. 

Sárvár település közigazgatási területén az éves lomtalanítás időpontja és formája: 
közterületi házhoz menő 

2022. szeptember 17.  (szombat)  –  1. körzet 
2022. szeptember 24. (szombat)  –  2. körzet 
2022. október 01.  (szombat)  – 3. körzet 
 

A mellékelt körzetbeosztás szerint. 

Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: 
kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: 
ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet! 
A lom hulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól, az ingatlanok előtti, szállítójárművel 
megközelíthető közterületről folyamatosan szállítjuk el. A hulladék mennyiségétől függően ez akár 
több napot is igénybe vehet. Egy adott utcában már befejezett gyűjtés után kihelyezett lom 
hulladékokat nem tudjuk elszállítani.  
 
Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!  

• zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék), 
• szelektív hulladék (pl.: sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok), 
• állati tetem, 
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék, 
• autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.), 
• építési-bontási hulladék (pl.: mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, 

tükör, stb.) 
• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (pl.: Inert, kommunális), 
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs, 
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék 

festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.), 
• elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép), 
• fém hulladék (pl.: hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.), 
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék. 

 
A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban 
keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével 
kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek működéséről honlapunkon, a 
„SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.  
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a 
tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett 
hulladékok átvételét, kivétel nélkül vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, 
elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen 
esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe. 
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 

    STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

1. KÖRZET 
          – 2022. SZEPTEMBER 17.

Ágfalva  u. 
Akácfa  u. 
Alsógyep u.
Arad u.
Arany János  u. 
Baross Gábor  u.
Bártfa  u. 
Bercsényi  u. 
Bocskai  u. 
Budai Nagy Antal u.
Csallóköz u. 
Damjanich  u. 
Dorottya u.
Eperjes  u. 
Erdély u.
Esze T. u.
Hársfa  u. 
Ikervári  út
Isaszeg  u. 
Jókai Mór u. 
Kanizsai u.
Kassa  u. 
Katalin  u. 
Katona  József  u.
Kazinczy Ferenc u. 
Kertekalja  u.
Kinizsi Pál u. 
Komárom  u. 
Magyari István u. 

SÁRVÁR LOMTALANÍTÁS 2022 – KÖRZETBEOSZTÁS
Március 15.  u. 
Mikes Kelemen u. 
Munkácsy Mihály u. 
Nádasdy Ferenc u. 
Nagyvárad  u. 
Nefelejcs  u. 
Orsolya u.
Pálházi Göncz Miklós u.
Sársziget  u.
Székely  u. 
Szombathelyi  u. 
Tilosalja  u. 
Tinódi Lantos Sebestyén u.
Tomori Pál u.
Tompa Mihály u.
Tulipán  u. 
Újmajor
Ungvár  u. 
Világos  u.

2. KÖRZET  
          – 2022. SZEPTEMBER 24.

Attila  u. 
Balassi Bálint u.
Bem József u.
Cukorgyár  u. 
Csokonai  u. 
Deák Ferenc u.
Diófa  u.
Dózsa György u.
Eszti u.

Fekete-híd u.
Gárdonyi Géza u.
Gyöngyös u.
Hunyadi János u.
Ipartelep  u. 
Kabos L. u.
Kemény István u.
Kisfaludy Sándor u.
Kisipari üzletsor
Kiss János altábornagy u.
Laktanya
Madách Imre u. 
Mátyás király  u. 
Mező u. 
Móricz Zsigmond u.
Óvár  u.
Ölbői  u.
Pap-köz
Péntekfalui  u.
Petőfi Sándor u. + LAKÓTELEP
Rába köz 
Rábasömjéni u. 
Selyemgyár u. 
Soproni u.
Sport  u. 
Szatmár  u. 
Szegedi Kőrös Gáspár u.
Szent Imre herceg  u.
Uzsoki u.
Vágóhíd  u. 
Vitnyédi István u. 

Vörösmarty Mihály u.
Zrínyi Miklós u. 
Rábasömjén

3. KÖRZET  
          – 2022. OKTÓBER 1.

Ady Endre u.
Alkotmány  u. 
Árpád  u. 
Bartók Béla  u. 
Batthyány  u. 
Berzsenyi Dániel u.
Dévai u.
Hold  u. 
Kató-köz u. 
Kodály Zoltán u. 
Kossuth tér 
Malom  u. 
Markusovszky  u. 
Medgyessy Ferenc u.
Posta tér
Rákóci Ferenc  u. 
Sylvester J. u.
Széchenyi István u. 
Temető u. 
Tizenháromváros  u. 
Újsziget  u. 
Vadkert u.
Várkerület u. 
Vásártér  u.
Lánkapuszta
Hegyközség

Az STKH Nonprofit Kft. a 2022. 
évi gumiabroncs és elekt-
ronikai hulladékgyűjtést az 
alábbiak szerint biztosítja:

Helyszín: 
Sárvár, Szatmár u. 45. 

STKH telephely
Időpont:

2022. 10. 08. (szombat) 
08:00–13:00 

Technikai információk:
Mindkét frakció esetén 1-1 db 

30 köbméteres konténert bizto-
sítunk a hulladék befogadására 
díjmentesen.

A leadás feltételei megegyez-
nek a zöldudvarban történő 
hulladéklerakással. 

– Kizárólag személyautó gu-
miabroncs, felni nélkül, legfel-
jebb 5 db/ügyfél.

– Veszélyes anyagokat tartal-
mazó, kiselejtezett elektromos, ill. 
elektronikai berendezések (hűtő, 
tv) max. 50 kg.

– Kiselejtezett elektromos, 
ill. elektronikai berendezések 
(monitor, DVD-lejátszó, rádió 
stb.) max. 50 kg.

A lerakási jogosultságot lak-
címkártyával kérjük igazolni.

Az átvétel menetét munkatár-
sunk koordinálja.
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Folytatás az 1. oldalról
– A nehézségek ellenére cso-

dálatos, hogy végül a gyerekekkel 
és a szülőkkel együtt egy ilyen 
előadást tudtunk létrehozni – fo-
galmazott Schimmer Roberta, a 
Ma’mint ’Ti Színjátszó Csoport mű-
vészeti vezetője, hozzátéve, hogy 
végtelenül büszke a gyerekekre.

A várudvaron minden este 
megtelt a nézőtér. A művészeti 
csoport számítása szerint lega-

lább 1600-an látták az előadást 
a négy nap során. Schimmer Ro-
berta elmondta, nagyon jó érzés, 
hogy ilyen sokan voltak kíváncsiak 
rájuk, köszönetet mondott min-
denkinek, aki megnézte őket.

A Valahol Európában darabot 
egyszer már színpadra vitte a 
Ma’mint ’Ti, 2004-ben ez volt első 
egész estés előadásuk. A musicalt 
2020-ban, megalakulásuk 20 éves 
jubileumán szerették volna újra 

bemutatni, de a járványhelyzet 
miatt ez meghiúsult. A közönség 
most újra megtekinthette az előa-
dást, ami a barátságról, hűségről, 
bátorságról és emberségről szól 
az embertelenségben, a háború 
sújtotta Magyarországon.

A főbb szerepekben Temesi 
Zsoltot, a Soltis Lajos Színház 
színészét, Monostori Patrikot, 
Auer Nikolettet és Kálmán Gábort 
láthatta a közönség. Próbáltak 
minél több gyermeknek szerep-
lési lehetőséget adni, ezért több 
karakternél két szereposztás is 
készült. Kuksi szerepét például 
Dudus Márton és Kovács Vince 
játszotta váltva. A plüssmackót 
szorongató kisfiú fontos jelképe 
volt az előadásnak, a közönség 
hamar a szívébe zárta mindkét 
színjátszós alakítását, és titkon 
azért szorított, hogy ezúttal más 
véget érjen a történet.

A Ma’mint ’Ti érzelmekre ható 
és látványos előadását még ma-
gasabb szintre emelte, hogy 
Temesi Zsolt elfogadta a sárvári 
vendégszereplést. Schimmer Ro-
berta elmondta, hogy a színésszel 
régebb óta ismerik egymást, és 

azonnal igent mondott a felké-
résre. Temesi Zsolt az előadáson 
lányával, Szófiával együtt állhatott 
színpadra.

Monostori Patrik, aki már ruti-
nos tagja a színjátszó csoportnak, 
kiemelte, sokat tudtak tanulni a 
darabból. Társai nevében is kö-
szönetet mondott a szülőknek, 
akik rengeteget segítettek, hogy 
az előadás létrejöjjön.

Schimmer Roberta végezetül el-
árulta, hogy a csapat még nem bú-
csúzna el a darabtól. Több helyszínre 
is elvinnék a nagy sikerű előadást, 
már folyamatban vannak az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések. sii

Az árva gyerekek csapata- kép két szélén 
Monostori Patrik és Auer Nikolett (Fotó: MM)

VALAHOL EURÓPÁBAN a sárvári vár színpadán

Castrum Ferreum Kft.

Simon Péter – Temesi Zsolt 
Hosszú – Monostori Patrik 
Suhanc – Auer Nikolett 
Kuksi – Dudus Márton/Kovács Vince 
Ficsúr – Kálmán Gábor 
Szeplős – Dudus Benedek/ 
                 Pankaczy Zoé 
Csóró – Baranyai Benita/
               Hámori Zsóka 
Professzor – Temesi Szófia 

Pötyi – Kiss Jázmin Fanni/
            Pap Fanni 
Sutyi – Finta Hanna 
Egyenruhás – Fehér Gellért 
Tanító – Dávid Péter 
Katona/Sofőr – Balogh Tamás 
Tróger – Góczán Luca 
Balerina – Király Janka 
Főúr – Kutasy Gordon

Továbbá:
Balogh Lilla, Béres Izabella, Csabai Nóra, Dudus Fanni, Fehér Lea, 
Grodvalt Éva, Grodvalt Zsuzsanna, Homlok Eszter, Király Zorka, Szabó 
Szonja, Szaksz Dorka

Művészeti vezető: Schimmer Roberta

A Valahol Európában szereposztása:

A karmester szere-
pében Temesi Zsolt 
és Dudus Márton a 
mackójával (Fotó:  
MM)
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A Galéria Arcisban T. Szabó László festőművész kiál-
lítása nyílt meg „A kátránypapír evolúciója” címmel.  
A Nádasdy Kulturális Központ kortárs kiállítóterében 
szervezett újabb tárlat különlegessége, hogy az 
alkotó kátránypapírra alapozott különleges frottá-
zsai, azaz nyomódúcokkal készített dörzslenyomatai 
tekinthetőek meg. 

A galériában megjelenteket 
Kondor János köszöntötte be-
számolva arról, hogy a pandémia 
után lassan helyreáll az elmaradt 
kiállítások pótlása. Ezek egyik 
utolsó darabja T. Szabó László 
tárlata, melyet Dohnál Szonja 
művészettörténész nyitott meg. 

– A képekhez ma-
gam készítem a mun-
kák dúcait, így az utolsó 
fázisig manuális tech-
nikával készülnek. Sok 
buktatója van a techni-
kának, amely nem trükk, kézzel 
készül kasírozással, fixálással, 

az átrajzolás színes ceruzával 
történik a korábban megfestett 
papírra – fogalmazott T. Szabó 
László több mint két évtizede 
alkalmazott eljárásáról. Hozzáté-
ve, hogy a rendszerváltáskor, az 
állami mecenatúra megszűnése 
után találta meg alapanyagként 
a kátránypapírt.

A lenyomatok mellett Németh 
István Péter költő, irodalomtör-
ténész, az alkotások ihlette „21 
hurok” című versciklusának nyolc-
sorosai is olvashatóak, amelyek 

közös kötetben is napvilágot 
láttak már. 

– Ezekben a „kötelékesnek” 
nevezhető művekben valósul 
meg a legtalálóbban, egyúttal a 
legmagasabb színvonalon a frot-
tázs és a művészeti mondanivaló 
egymásra találása – mondta el 
megnyitójában Dohnál Szonja 
művészettörténész.

„A kátránypapír evolúciója” 
október másodikáig látogatható 
a Nádasdy-várban.

p-ás

A KÁTRÁNYPAPÍR EVOLÚCIÓJA a galériában

Kondor János, Dohnál Szonja, T. Szabó 
László és Németh István Péter

Sárvári Szüret 2022
Hiteles, Húzós, Hazai

2022. szeptember 16. (péntek) Nádasdy-vár
18.00 Táncház a Herpenyő zenekarral

2022. szeptember 17. (szombat) Kossuth tér
Szüreti Folklórdélután
14.00 Műsorkóstolók a város több pontján.
15.00 A Kajárpéci Vizirevü bemutatja:   
          Kajárpéci Otelló
16.00 Folklórműsor:

−	 Homokbödöge Táncegyüttes – 
Homokbödöge

−	 Zalai Táncegyüttes – Zalaegerszeg
−	 Kekeri Citeraegyüttes – Tormásliget
−	 Herpenyő zenekar – Sárvár
−	 Néptánckör – Sárvár

MAZSORETT SHOW a Posta téren 
a 30 éves Sárvári Mazsorett Együttes valamennyi csoportjával
2022. SZEPTEMBER 17., SZOMBAT, 17:00 

Sok szeretettel várunk mindenkit, aki szereti ezt a műfajt, érdek-
lődik a mazsorett iránt vagy csak szeretne kikapcsolódni! Várjuk 
azokat a kis- és nagylányokat is, akik szívesen csatlakoznának 
együttesünkbe.

Fellép a Sárvári Mazsorett Együttes valamennyi korosztálya; 
óvodás kislányoktól egészen a középiskolásokig.
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Szent László

● Szeptember 18-án, vasár-
nap 9.30 órakor a hegyi kálvária 
kápolnában is lesz szentmise a 
Szent Kereszt és a Fájdalmas Anya 
tiszteletére.

● Szeptember 21-én Szent Máté 
apostolnak, 23-án Petrelcinai Szent 
Pió atyának, 24-én Szent Gellért 
püspöknek, 27-én Páli Szent Vincé-
nek, 29-én a Szent Főangyaloknak 
az ünnepei lesznek.

● Szeptember 24-én, szomba-
ton hittanos gyermekekkel me-
gyünk kirándulni Bakonybélbe és 
Zircre. Ez a kirándulás a gyermekek 
számára ajándék. Így is szeretnénk 
hozzájárulni a családok minden-
napjaihoz.

● Szeptember 25-én, vasárnap, 
az esti szentmisén a Szent Lász-
ló-templom Prágai Kis Jézus szob-
ránál imádkozunk boldogabb csa-
ládokért és kallódó gyermekekért. 

● Szeptember 28-tól meg-
kezdődik minden szerdán az esti 

szentmise után, 19.15 órától a 
felnőtt katekézis a Sári plébánia 
közösségi termében. A városi 
plébánia közösségi termében 
szeptember 29-től minden csü-
törtökön az esti szentmise után 
19.30 órától lesz a felnőtt katekézis. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Törekedjünk hitünk minél alapo-
sabb megismerésére.

● Szeptember 30-tól, szomba-
ton esténként 20 órától a városi 
plébánia közösségi termében 
várjuk az egész város területéről a 
fiatalokat ifjúsági közösségbe.

● A nagytemplomban minden 
pénteken az esti szentmise után 
csendes szentségimádásra várjuk 
a lélekben megpihenni vágyókat.

● Mindkét templomban csütör-
tökönként az esti szentmise előtt 
rózsafüzért imádkozunk a szolgáló 
papságért és új papi hivatásokért.

● Nagy öröm, hogy Sárvár ad 
kispapot az egyházmegyének. 
Csupor Márton, aki gyermekként 
a sárvári katolikus iskolában tanult, 
szeptember elején megkezdte 
Budapesten a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen teológiai 
tanulmányait harmadéven. 

● Október hónaptól a városi plé-
bánián havi rendszerességgel csa-

ládos csoport elindítását tervezzük. 
Várjuk a házaspárok jelentkezését a 
plébániákon.

● Hétköznaponként is szeretet-
tel várjuk a kedves Híveket szentmi-
sére templomainkba.

● Erre az esztendőre még van 
lehetőség szentmise szándékokat 
íratni a plébánián. Szentmisét nem 
csak megholtakért, hanem élőkért 
és bármilyen jó szándékra is lehet 
íratni.

● Október 21-én, pénteken 
egynapos buszos kirándulásra 
indulunk Grazba és Seccauba. Je-
lentkezni a plébániák irodáin lehet.

● Szeptember 20-án, kedden 18 
órakor a Házaspáros Kör alkalmára 
hívjuk az érdeklődőket.

● Szeptember 23-án, pénteken 
18 órakor Teológiai Műhelybe vár-
juk gyülekezetünk tagjait.

● 2022. szeptember 24-én, 
szombaton, a Hungexpo C pavi-
lonjában egyházunk ismét meg-
rendezi az evangélikus presbiterek 
országos találkozóját (EPOT), amely 
alkalmon gyülekezetünk küldöttsé-

ge is részt vesz. A találkozó témája 
az „Elfogadtál és elhívtál” mottó 
köré épül. Ehhez kapcsolódóan 
bibliatanulmány, kerekasztal- és 
szekcióbeszélgetések várják a 
résztvevőket, de a szünetekben és 
a  „lehetőségek piacán” a személyes 
találkozásokra is lesz lehetőség.

● Szeptember 27-én, kedden 18 
órakor Férfikörünk munkaévkezdő 
alkalmára kerül sor.

● Október 1-jén, szombaton Ke-
rületi Férfiköri Találkozóra kerül sor 
Sárváron. Gyülekezetünk Férfiköre 
lesz az alkalom házigazdája.

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

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

● Csütörtökönként 18 órára 
Bibliaórára várjuk az érdeklődőket.

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067, 30/6786645. Egyház-
községünk a Sárvári Református 
Egyházközség Facebook-oldalon 
is elérhető. 

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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A sárvári múzeum idén 
két új kiállítással jelent-
kezett. Az intézmény nép-
rajzi tárlata a Kárpát-me-
dencébe vezeti el nézőjét, 
történeti kiállítása pedig 
Sárvár és Európa közös 
történetét mutatja be.

A Betűvető címmel futó idő-
szaki kiállítás Hámori Sándor 
sárvári gyűjtő irigylésre méltó 
gyűjteményéből nyújt válo-
gatást .  Az időszak i  tár laton 
Kalotaszeg, Torockó, Matyóföld, 

Szilágyság, Mezőség, Szászföld, 
valamint a Kapos- és Koppány 
völgye néprajzi emlékeit ismer-
hetjük meg. 

A Bajor örökség a múzeum új 
állandó kiállítása, mely a Sárvá-
ron egykor meghatározó szere-
pet játszó Wittelsbachok örök-
ségét mutatja be. A porcelánok, 
ezüst és aranyozott étkészletek, 
fényképfelvételek mellett a vár 
szobáinak falát díszítő eredeti 
tapéták is újdonságot jelente-
nek mindazoknak, akik ősszel 
ellátogatnak a múzeumba.

A Szent László Katolikus Általános Iskolában Veni Sancte 
tanévnyitó szentmisével kezdődött a 2022/2023-as tanév. 
A diákoknak szeptember 1-jén, 8 órakor Majlát Tihamér, az 
intézmény új iskolalelkésze tartott szentmisét. A katolikus 
iskolában 42 elsős kisdiák kezdte meg a tanévet. 

A Szent László-templomban 
tartott Veni Sancte tanévnyitó 
szentmisével vette kezdetét 
a katolikus iskola diáksága és 
tantestülete számára az új tanév. 
A szentmisén Kondora István 
polgármester és Dr. Máhr Tiva-
dar alpolgármester Ördög Tibor 
igazgatóval együtt vett részt.

A mise után, az első tanítási 
napon osztályfőnök i órákat 
tartottak, ezzel segítve a ráhan-
golódást az új tanévre. 

Ördög Tibor iskolaigazgató 
elmondta, rendben megkezdő-
dött az oktatás, az intézményben 
minden évfolyamon két-két 
osztály tanul.

– A mostani állapot szerint 
több mint 330 diák jár az iskolá-
ba, ebből az elsősök száma 42, 
szerencsére jó sokan vannak. 

Illetve nagyon sok ukrán tanuló 
is megkeres bennünket, őket 
igyekszünk szétszórni az Ukraj-
nában elvégzett osztályok sze-
rint. Gyakorlatilag 1-8. osztályig 
vannak mindenfelé az iskolában 
– fogalmazott, hozzátéve, hogy 
jelenleg 32 ukrán tanuló jár az 
intézménybe.

Az igazgató kitért arra is, hogy 
a beiratkozott ukrán gyermekek-
nek először egy előkészítő évet 
tartanak, amely során elsősorban 
a magyar nyelv megtanítására 
helyezik a hangsúlyt. Az előké-
szítő utáni tanévben újra kell jár-
niuk az adott évfolyamot, amikor 
már gördülékenyebben tudnak 
bekapcsolódni az oktatásba. A 
nyelvi különbségek áthidalására 
a digitális fordítóprogramokat 
is segítségül hívják a tanórákon. 

Az új tanévben új iskolalelkész 
érkezett a katolikus iskolába. Dr. 
Székely János megyéspüspök 
2022. augusztus 1-jétől Majlát 
Tihamér atyát nevezte k i az 
egyházi intézmény iskolalelké-
szévé. Ördög Tibor köszönetét 
fejezte ki Wimmer Rolandnak, 
aki az utóbbi években ellátta 
ezt a feladatot, és bemutatta az 
új lelkészt is.

– Majlát Tihamér az új iskola-
lelkész, egy fiatal pap. Nagyon 
lelkesen vágott bele a munká-
ba, várakozással tekintünk az 

év, tanév, illetve tanévek elé 
– mondta.

Az igazgató reménykedik ab-
ban, hogy az új tanévben a vírus-
helyzet már nem befolyásolja a 
tanulmányi versenyek és egyéb 
programok lebonyolítását, és 
jelenléti formában tudnak majd 
részt venni ezeken a diákok. Ha 
mégis szükséges lesz, a technikai 
feltételek adottak ahhoz, hogy 
az iskola online is be tudjon 
kapcsolódni a különböző prog-
ramokba, megmérettetésekbe.

sii

A katolikus iskola új épüle-
tében tanulnak az elsősök 
(Fotó: CSZ)

KÉT ELSŐ OSZTÁLY indult a katolikus iskolában

Ősszel is VÁR A MÚZEUM

92022. szeptember 16.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Egy ünnepélyes esemény nyitotta a 34. Sitkei Rockfesztivált. 
Augusztus 26-án, közvetlenül a koncertek előtt, emléktáblát 
és domborművet avattak Balázs Ferenc Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas zenésznek, aki egykor az egyik megálmodója 
és megvalósítója volt a romos sitkei kápolna megmentéséért 
szervezett koncerteknek.

Balázs Fecó emléktábláját a sit-
kei kápolna támfalában helyezték 
el. A domborművet Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke avatta fel, majd Fekete 

Szabolcs Benedek segédpüspök 
szentelte fel. Majthényi László be-
szédében kiemelte, Balázs Fecót a 
’80-as években látszólag a véletlen 
vezényelte ide, végül aktív zenei 

életének több mint felét töltötte 
azzal, hogy a sitkei kápolnát meg-
mentse. A Korál együttes frontem-
bere 2020 novemberében 69 éves 
korában hunyt el.

Az avatáson Balázs Fecó családja 
és több korábbi zenésztársa, az 
egykori Korál tagjai is részt vettek. 
Jelen volt barátja, a Kápolnáért Kul-
turális és Sportegyesület kuratóri-
umának elnöke, Kovács Ferenc is.

– Úgy gondolom, hogy köteles-
ségünk volt így is megemlékezni 
róla, ez az emléktábla is arról szól 
végső soron, hogy az ő munkájá-
nak volt értelme. Köszönettel tar-
tozunk neki, hogy hírnevét, hitelét, 
szakmai hitelességét adta ennek a 
szép ügynek a hátteréül, és köszö-
nettel tartozunk az egyháznak is, 
hogy támogatták és támogatják 
ezt az ügyet – fogalmazott az 
egyesület elnöke.

A domborművet Gaál Tamás 
Munkácsy Mihály-díjas szobrász-
művész, Érdemes Művész, Sárvár 
díszpolgára készítette. Az ünnep-
ség végén Majthényi László és 

Morgós István, Sitke község polgár-
mestere megkoszorúzta az alkotást.

A megemlékezés után a Ko-
rál Tribute Band koncertjével 
kezdetét vette a kétnapos sitkei 
rockfesztivál. Az emlékzenekar 
2019-ben jött létre, ez volt az első 
alkalom, hogy Sitkén játszhattak. 
Méltó emléket állítottak a Korál 
együttesnek és Balázs Fecónak.

Az emlékzenekarhoz néhány 
dal erejéig csatlakozott Dorozsmai 
Péter és Fekete Tibor Samu, az 
egykori Korál együttes tagjai. A 
fellépéssel Balázs Fecó emlékének 
szerettek volna adózni.

– Most, hogy felavattuk Fecó 
emléktábláját, szembesül ez a 
zenészgeneráció is azzal, hogy 
vannak értékeink, amiket sajnos 
elveszthetünk. Úgyhogy innen 
üzenem mindenkinek, hogy őriz-
zük meg ezeket az értékeket, 
hogy a jövő generáció számára át 
tudjuk adni – emelte ki Dorozsmai 
Péter az együttes dobosa, mi-
közben megemlékezett elhunyt 
zenésztársáról.  sii

FELAVATTÁK BALÁZS FECÓ emléktábláját Sitkén

sárvári telephelyére azonnali kezdéssel 
az alábbi pozíciókra keresi munkavállalóit:

• Műszakvezető
• Villanyszerelő
• Operátor

Amit kínálunk:
• versenyképes � zetés
• hosszú távú stabil 
 munkalehetőség
• 13. havi jutalom

A következő e-mail címre várjuk a jelentkezéseket: varga.domonkos@awf.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 95/620-935
Cím: 9600 Sárvár, Ikervári út 42. • Facebook:  AWF Kft. Sárvár

• inspiráló szakmai kihívások és 
 csapatmunka
• barátságos munkakörnyezet
• fejlődési lehetőség.

Az ünnepség végén Morgós 
István, Sitke község polgár-
mestere is megkoszorúzta az 
alkotást (Fotó: MM)
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Két év kihagyás után ismét a koncertektől és jókedvtől 
volt hangos a sitkei kálvária környéke. Augusztus utol-
só hétvégéjén 34. alkalommal került megrendezésre 
az országos hírű Sitkei Rockfesztivál. A rendezvényre 
rockerek ezrei érkeztek, megtöltötték a kápolna melletti 
domboldalt.

A 34. Sitkei Rockfesztivál első 
napját a Korál Tribute Band kon-
certje nyitotta, a csapat méltó 
emléket állított az egykori legen-
dás Korál zenekarnak.

A folytatásban a Kárpátia csa-
pott a húrok közé. Az együttes, 
amely jövőre 20 éves jubileumát 
ünnepli, már rendszeres vendég 
a sitkei rockfesztiválokon, mindig 
megdobogtatja a nemzeti színű 
zászlót lobogtató rockerek szívét. 

Petrás János elmondta, nagy 
öröm a zenekar számára, hogy 
újra lehet koncertezni.

– Mi nem vagyunk nagyon 
ilyen interneten élő zenekar, mi 
a közvetlen kapcsolatban hi-
szünk. Az igazi világot szeretjük, 
igazi muzsikával, igazi emberek 
között – fogalmazott a Kárpátia 
frontembere.

Este 21 órától Rúzsa Magdi 
fokozta a hangulatot. A Máté 

Péter-, Artisjus-, kétszeres 
Fonogram és négyszeres 
Petőfi zenei díjas énekes 
és zenekara a Papírsár-
kány turné keretében 
felpörgette a műsort. 
22 számot nyomtak le 
majdhogynem egy szusz-
szal. A rádióból ismert, 
közkedvelt popdalaik rockosabb 
hangzással csendültek fel az élő 
koncerten.

A nap zárásaként a Rudán Joe 
Band lépett színpadra, hangjuk 
nemcsak a domboldalt, de a falu 
utcáit is betöltötte az éjszakában.

A szervezők elmondták, vá-
rakozáson felül sikerült az első 
nap, már pénteken tömeg volt 
a domboldalon, közel ötezren 
buliztak együtt.

Augusztus 27-én, szombaton 
beindult az igazi dübörgés a 
kálváriánál, a rockerek ezrei meg-

töltötték a domboldalt. A fesztivál 
második napját a Hamuzákis, a 
Spitfire és a Falcon Project kon-
certje nyitotta, az I’m Dorothy és 
a Moby Dick zúzása pedig már 
tényleg felforrósította a hangula-
tot az este nagyágyúinak. 

20 órakor az Ossian fellépésé-
re megtelt a domboldal, ezrek 
skandálták együtt a zenekarral a 
dalszövegeket. Paksi Endre a szín-
padról lenézve elmondta, nem 
tud betelni a látvánnyal. 

– Ez egy patinás és legen-
dás hely, rengetegen jöttek, és 
nagyon nagy volt a hangulat 
– mondta Paksi Endre, kiemelve, 

hogy az Ossian már 1988 óta 
rendszeres résztvevője a sitkei 
buliknak.

Fél tíztől lépett színpadra az 50 
éves Lord. A zenekar kihagyhatat-
lan fellépője a sitkei koncerteknek, 
a kezdetektől segítője és támoga-
tója az eseménynek. 

– Sitkén – nem mondok ezzel 
nagyot – mindig nagy élmény, 
meg nagy elvárás tőlünk, hogy 
itt legyünk. Szerencsére megint 
itt vagyunk, és hogy két évig 

ez kimaradt, most meglátni a 
tömegen, hogy mennyire várták 
a sitkeiek. Megtiszteltetés, hogy 
itt lehetünk. Lord nélkül nincsen 
Sitke, ezt nyugodtan állíthatom – 
mondta Pohl Mihály énekes.

A Lord koncertje alatt végig 
fenyegetően szikráztak a villámok 
a fesztiválozók feje felett, Sitke kör-
nyékét záporok, zivatarok áztatták. 
A lelkes közönséget azonban ez 
nem tántorította el, az égiek – töb-
bek szerint Balázs Fecó szelleme 
– pedig segítettek, és szárazon 
tartották a kálváriadombot. 

Bár péntekre és szombatra is 
ígértek esőt, az égi csatornák 

végül csak a rendezvény utolsó 
fél órájában eredtek el. Ekkor már 
a Pokolgép játszott a színpadon.  
A legkitartóbb rockerek a kápolná-
nál maradtak, és végignyomták a 
metált a zenekarral.

A második napon körülbe-
lül hatezren tomboltak együtt 
Sitkén, így a hétvége során – a 
kétnapos fesztiváljegyek számát 
figyelembe véve – összesen 
nyolcezer ember fordult meg a 
Sitkei Rockfesztiválon. sii

A sitkei kápolna előtti 
színpadon a Kárpátia 
(Fotó: MM)

Rúzsa Magdi közkedvelt popdalai rockosabb 
hangzással csendültek fel (Fotó: MM)

Ameddig a szem ellátott ezrek tom-
boltak a Hercseg-hegyen (Fotó: MM)

Erős Attila a Lorddal már 
az első kápolnakoncerten 
zenélt (Fotó: MM)

EZREK TOMBOLTAK a visszatérő rockfesztiválon

112022. szeptember 16.SÁRVÁRI    HÍRLAP



VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!

Vegyeskereskedés – Lottózó
Tinódi u. 34.
Hétfőtől vasárnapig: 7:00–17.00
Szombaton: 7.00–14.00
Vasárnap zárva

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Laktanya u. 2.
Hétfőtől szombatig 6.00–20.00
Vasárnap: 7.00–12.00

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Alkotmány u. 4.

Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

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

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

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

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

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

A XV. KÖRNYEZETVÉDELMI NAP PROGRAMJA: 
2022. SZEPTEMBER 24. (SZOMBAT)
9 órától Szakmai előadások a gimnáziumban.
14 órától Programok a Posta téren: Kezes-Lábas játszóház, 
Tinódi gimnázium labor, méhészek, kézműveskedés, kerékpár 
egylet, madárodú-készítés, 7 próba vetélkedő. „Hulladék vagy 
érték?” pályázat munkáinak kiállítása, eredményhirdetés.
14:30-tól Felvonulás a főutcán.

A programok folyamatosan bővülnek,  
amelyekről a Sárvári Médiában informáljuk a lakosságot! 

SPORTHÍREK
A Vas megyei I. osztályú lab-

darúgó-bajnokságban folytató-
dott a Sárvár FC csapatának a 
vereségsorozata. A jelentősen 
átalakított, az utánpótlás csapa-
tokból is felhozott, fiatal játéko-
sokból álló gárda a bajnokság öt 
fordulója után is pont nélkül az 
utolsó előtti helyen áll a tabellán.  
A megyei I. osztályú bajnokság 4. 
körében az SFC a Szarvaskend SE 
vendégeként kapott ki 5–2-re. Az 
ötödik fordulóban a Nagy Dániel 
vezetőedző által irányított sárvári 
együttes az elmúlt években a 
bajnoki címért is versenyben 
lévő Király SE csapatát fogadta. 
A mérkőzést Halmosi Péter két 
találatával a vendég szombathe-
lyi csapat nyerte 0–2-re. Az SFC 
legközelebb szeptember 17-én 
a Szentgotthárdi VSE-hez látogat. 
Majd 24-én a Büki TK-t fogadja 
az idei szezonban mélyen maga 
alatt teljesítő, kétszeres korábbi 
bajnok Sárvár FC.

*    *    *

A város NB I-es és NB II-es teké-
zői is megkezdték a küzdelmeket 
a 2022/2023-as bajnoki évadban. 
Mindkét sárvári tekecsapat 7–1-re 
kapott ki bajnokságának a nyitó-
fordulójában. A Sárvári Kinizsi SE 
otthon a Balogunyom TK-tól, a 
Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE 
pedig a Mosonszentmiklós SE-től 
kapott ki idegenben. 

A 2. fordulóban az NB I Nyugati 
Csoportjában szereplő Sárvári 
Kinizsi SE Bábolnán szerepelt, 
és ismét 7–1-es vereséget szen-
vedett. A 3. fordulóban a Kinizsi 
tekézői a Halogy SE ellen ja-
víthatnak, majd szintén hazai 
pályán a Csákánydoroszlói TE 
következik.

Az NB II Nyugati Csoportjába 
feljutott Fülöp Borozó & Zöld-
fa Italker TSE együttese hazai 
pályán játszott a 2. fordulóban 
a Zalaszentgróti TK együttese 
ellen, és 6–2-re nyertek. A győze-
lemmel a Fülöp Borozó & Zöldfa 
Italker együttese a tabella első 
felében szerepel. A következő 
fordulóban, szeptember 17-én a 
sárvári tekések Szentgotthárdra 
látogatnak, majd a negyedik 
fordulóban a Pápai Vasas SE-t 
fogadják szeptember 24-én, 
szombaton 10 órától.

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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Remekül kezdte a Rábasömjéni TC a Vas megyei III. osztályú 
labdarúgó-bajnokság Sárvári Csoportjának küzdelmeit.  
A legutóbbi bajnoki szezont a rábasömjéni focicsapat a 
11. helyen zárta úgy, hogy csupán néhány percen és gólon 
múlva az utolsó fordulóban még előrébb végezhetett volna. 
A szüneti időszakban többen távoztak és több új játékos is 
érkezett a csapathoz.

Az első fordulóban otthon ját-
szottak a több bajnoki csoportot 
is korábban megnyerő bői Répce-

völgye SK ellen, és meglepetésre 
2–1-re győztek. A 2. fordulóban 
idegenben azt a Sótonyt verték 

meg 1–3-ra, amelyet az elmúlt 
hat évben eddig nem sikerült. 
Ilyen előzmények után került sor 
az Izsákfa elleni rangadóra. Két 
forduló után két győzelemmel 
a tabella harmadik helyén állva 
fogadta az első helyet elfoglaló 
Izsákfa FC együttesét. 

A rendkívül izgalmas találko-
zón sok fordulat után 5–5-ös 
döntetlen eredmény született. 

A hazai csapat legjobbja Nagy 
Dániel volt, aki mesterhármast 
ért el a találkozón. – A csapathoz 
nyáron érkezett új játékosok 
erősítették a csapategységet és 
kialakult a gólokat hozó játék-
stílus – értékelte az imponáló 
bajnoki kezdést Csernák József 
edző.      

Hosszabb szünet után néhány 
éve szerveződött újjá a sömjéni 
labdarúgócsapat, és a helybe-
liek számára fontos esemény 
lett a hétvégi bajnoki mérkőzés. 
Kialakult az a szurkolói kör is, akik 
idegenbe is elkísérik a csapatot. 
– A Rábasömjéni TC mostanra 
erős középcsapat lett a csoport-
jában – mondta el Vincze Gyula 
egyesületi elnök. 

A rábasömjéni focicsapat a 4. 
fordulóban Jákfára látogatott, 
és 2–2-es döntetlent ért el, ezzel 
a tabella 5. helyén álltak. Szep-
tember 11-én – lapzártánk után 
– pedig hazai pályán fogadták a 
Sorkifalud együttesét. 

p-ás

ERŐS KÖZÉPCSAPAT LETT a Rábasömjéni TC

A nyáron érkezett új játékosok erősítették a csapategységet és kialakult a gólokat hozó játékstílus
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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 24.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 2000 Ft-tól «

» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

Minőségi autószerelés, a higiéniai 
szabályok szigorú betartása!

NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

Jelentkezés
Szakmai önéletrajzzal, bérigény megjelölésével 
az allas@stkh.hu e-mail címen 
határidő: szeptember 23.

Fő feladatok:
• lakossági ügyfelekkel történő kapcsolattartás
• nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszerek 
  kezelése 
• a napi adminisztráció vezetése 

A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások:
• kiváló kommunikációs készség
• informatikai ismeretek
• lényeglátás és jó szervezőkészség
• önálló munkavégzés
• minimum középfokú végzettség

A jelentkezés során ügyfélszolgálati tapasztalat és 
felsőfokú végzettség előnyt jelent

Kollégáink számára az alábbiakat biztosítjuk:
• versenyképes jövedelem
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú, biztos munkalehetőség
• szakmai fejlődési lehetőség
• változatos munkakör
• profi  körülmények és támogató, segítőkész csapat

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT KERES
Sárváron történő munkavégzésre 

az STKH Sopron és Térsége Nonprofi t Kft.

SÁRVÁRFÜRDŐ KUPA 
vecsési győzelemmel
Négy NB II-es felnőtt csapat részvételével rendezett felkészülési 
tornát augusztus 27-én a Sárvári Kinizsi SE Kézilabda Szakosztá-
lya a Sárvár Arénában. A házigazda Sárvárfürdő Kinizsi gárdája 
mellet az Audi ETO U22, a Tatabánya SC, valamint a Vecsés SE 
női kézilabdázói mérték össze tudásukat. 

 A nyitó találkozó a házigazda 
Sárvár és az ETO mindvégig szoros, 
változatos, nagy taktikai csatát 
hozó küzdelmét hozta. Bár félidő-
ben még a vasiak vezettek, végül 
a Győr nyert 18–14-re. Ezt köve-
tően az NB II északi csoportjának 
képviseletében a Tatabánya, a déli 
csoportból pedig a Vecsés csapott 
össze. A mérkőzés viszonylag sima, 
24–18-as vecsési győzelemmel 
zárult. A harmadik párharcban a jó 
erőkből álló Vecsés meglepetést 
okozva, simán, 23–14-re verte az 
Audi ETO-t. Ezt követően ismét a 
hazaiak léptek parkettre, akik végig 
vezetve, magabiztosan verték a 
Tatabányát 24–13 arányban. 

 Az utolsó körben előbb az 
Audi ETO U22 és a Tatabánya ösz-
szecsapását láthatta a szép számú 
érdeklődő, amely 17–15-re végző-
dött. A Sárvár utolsó, Vecsés elleni 
meccsét rosszul kezdte. A cserék-
nek köszönhetően feljavult ugyan 
a hazai gárda, ám ez végül csak a 
tisztes helytálláshoz volt elég, mert 
26–23-ra a Vecsés SE győzött.

 A negyedik helyen így a Tata-
bánya SC végzett, harmadik lett a 
rendező Sárvárfürdő Kinizsi, a má-
sodik helyet pedig az Audi ETO U22 
szerezte meg, míg a kupagyőztes a 
mindhárom mérkőzését megnye-
rő Vecsés lett. A torna gólkirálynője 
a vecsési Hermann Gréta, a legjobb 
kapus pedig a hazai hálóőr Jurik 
Petra lett. A díjakat a Sárvárfürdő 
igazgatója, Kántás Zoltán adta át. 

A nap folyamán, kísérő mérkőzés-
ként a sárvári U17-es és U19-es 
együttes is pályára lépett egy-egy 
mérkőzés erejéig, ők a Szentgott-
hárd MUSE-val játszottak. A tor-
nán bemutatkozott a Sárvárfürdő 
Kinizsi harmadik nyári igazolása, a 
szombathelyi nevelésű, legutóbb 
Csepelen játszó, Kiss Virág is.

 Pupp Adél, a hazai csapat edző-
je elmondta, hogy a torna jól 
szolgálta a Sárvárfüdő Kinizsi fel-
készülését, hiszen erős, NB II-es 
csapatokkal mérkőzhettek meg. 
Mivel a hazaiak játékoskeretében a 
nyáron több változás is volt, ezért 
most számukra nem elsősorban 
az eredmény, hanem a játék, az 
új játékosok csapatba építése volt 
a fontos, illetve az, hogy a torna 
során a hazai fiatalok is szerepet 
kapjanak. 

Az első őszi, hazai mérkőzésre 
szeptember 17-én, szombaton 
18:00-tól kerül sor a Sárvár Aréná-
ban. Az ifjúsági csapat 16:00-tól 
lép pályára.

A Sárvárfürdő Kinizsi harma-
dik nyári igazolása, a szom-
bathelyi nevelésű Kiss Virág

KARATE TAGFELVÉTEL 
A SÁRVÁRI SHOTOKAN KARATE EGYESÜLET  

tagfelvételt hirdet induló KEZDŐ csoportjaiba 
6 éves kortól 

         Edzések helye: Sárvár Aréna, Karate edzőterem (parkoló felől) 
Edzés vezető: Németh Róbert 5.Dan JKA instruktor 

Ideje: keddenként 16.30 – 17.30 
Megfelelő számú 12 év feletti jelentkező 
esetén felnőtt/ifi csoportot is indítunk. 

JELENTKEZÉS és tájékoztatás az ingyenes bemutató edzéseken  
szeptember 20‐án és 27‐én, kedden 16.30‐kor a helyszínen. 

Információk:     sske@invitel.hu     70/383‐2025 
www.sarvarkarate.hu 

www.facebook.com/karateegyesulet.sarvarishotokan/ 
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1992-től a szakkereskedő
K O N Y H A S T Ú D I Ó

www.sebomuszaki.hu

Szombathely, Pálya u. 10-16. 
Hétfő-Péntek: 08:30-17:00 
94/510-555

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

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

HELLO OSZ!HELLO OSZ!

Ezüst Ezüst 
ékszerekékszerek

-10-10%! %! 

Ezüst Ezüst 

ékszerek
ékszerek

-10-10%! %! 

Karikagyűrű- 
Karikagyűrű- készítéskészítés

-10-10%! %! Ékszer- 
Ékszer- készítés

készítés
-10-10%! %! 

AranyArany
ékszerekékszerek

-5-5%! %! 
Arany-Arany-

beszámításbeszámítás

-10-10%! %! 

Folyamatosan megújuló árukészlet!Folyamatosan megújuló árukészlet!
ÚJ AKCIÓK!ÚJ AKCIÓK!
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Tel.:  +3630 474 3068
 +3620 488 3645 
Web:  www.tomiklima.hu 
facebook:  klimaszerelessarvaron

nyáron 
hűt
télen 
fűt

■ÉPÜLETKLÍMA SZERELÉS FORGALMAZÁS,
JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS■HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS
■ÓZONGENERÁTOR■AUTÓKLÍMA TÖLTÉS
■ÉPÜLETFAL-FÖDÉM (TÉGLA VAGY BETON) 
FURAT KÉSZÍTÉS (52-152 mm ÁTMÉRŐIG)

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

facebook.com/platansarvarfacebook.com/platansarvar
06 95 312 28006 95 312 280

PLATÁN, SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ!PLATÁN, SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ!

INDUL A PLATÁN, AZ ÍZES ŐSZ! 
Sok finomsággal készülünk Önöknek Sok finomsággal készülünk Önöknek 

az idén ősszel is!az idén ősszel is!
Többek között őszi specialitásokkal Többek között őszi specialitásokkal 
az étlapunkon, vagy Októberfest és az étlapunkon, vagy Októberfest és 

bajor sör kóstoló 10.06-10.09-ig!bajor sör kóstoló 10.06-10.09-ig!
Ami biztosan nem változik, Ami biztosan nem változik, 

az a Platán minőség, Platán mennyiség!az a Platán minőség, Platán mennyiség!

És hogy a legfontosabbat ne feledjük:És hogy a legfontosabbat ne feledjük:
október 31-ig minden pedagógus október 31-ig minden pedagógus 

10% kedvezményt élvezhet fogyasztásából!10% kedvezményt élvezhet fogyasztásából!

Itt van az ősz, itt van újra! 
Vár a Platán megújulva!
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