
Eső áztatta október 22-én Sárvárt, így az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából tartott városi 
megemlékezésre a ZeneHázában került sor az ünnep előesté-
jén. A hagyományokhoz híven a város vezetői a köztemetőben 
kezdték az emlékezést, lerótták tiszteletüket az ’56-os sárvári 
hősök sírjainál. 

Az október 23-i megemléke-
zésre Sárváron a nemzeti ünnep 
előestéjén került sor. A sárvári 
önkormányzat a hozzátartozókkal 
közösen a Soproni úti közteme-
tőben megkoszorúzta a sárvári 
’56-os mártírok sírjait, elsőként 
Török István ’56-os sárvári vértanú, 
a forradalom győri eseményeinek 
egyik vezetője emléke előtt tiszte-
legtek. A sírkövén álló felirat örök 
érvényű üzenet az utókornak:  „Pro 
Patria / Az ő hősi áldozata neveljen 
minket önzetlen hazaszeretetre!”.

Aztán Mezőfi Géza, a felkelők 
mellé állt sárvári rendőrtiszt sírjá-

nál rótták le kegyeletüket Kondora 
István polgármester, Dr. Máhr 
Tivadar és Szabó Zoltán alpol-
gármesterek, valamint dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző, jelen 
volt Varga Jenő önkormányzati 
képviselő is. Egy koszorú került a 
megtorlás idején Sárvár környékén 
menekülő és agyonlőtt diákok, 
Sándor Béla és Simon Zoltán sírjára 
is. Ezt követően a főtér sarkán lévő 
’56-os emléktáblánál helyezték el 
az emlékezés babérjait.

Az ünnepi megemlékezésre 
a ZeneHáza színháztermében 
került sor. Ünnepi beszédet mon-

dott Vámos Zoltán, a Vas Me-
gyei Kormányhivatal főispánja.  
– A 66. évfordulóra emlékezünk 
ma közösen. A 66. évfordulóra, de 
mindössze a 33. alkalommal. Gon-
doljunk csak bele, hogy micsoda 
kettősség ez. 33 éven keresztül az 
a nagy nemzeti pillanat, amelyet 
ma oly büszkén ünneplünk és ami 
történelmileg talán a legközelebb 
áll hozzánk, hiszen apáink és 
nagyapáink is átélhették, oly sok 
időn át pusztán a magyar embe-
rek lelkében gyújthatott gyertyát 
ezen a napon – kezdte beszédét 
Vámos Zoltán, majd hozzátette, 
ha szüleink, nagyszüleink nem 
őrzik meg a szívükben a szabadság 
apró lángjait, akkor ma mi sem 
emlékezhetnénk ’56 hőseire, a 
pesti srácokra vagy akár a korabeli 
sárvári események alakítóira.

Folytatás a 3. oldalon

A Sárvári Tinódi Gimnázium diákjai adtak emlékező műsort
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SIMON–JÚDÁS 
VÁSÁR LESZ 
október 29-én
Idén is megrendezésre kerül a 
Simon–Júdás Napi Országos 
Kirakodóvásár Sárvár belvá-
rosában október 29-én. 

A vásár mellett zenei progra-
mok is várják az érdeklődőket. 
A várparkolóban az étel- és 
italárusok már október 28-án, 
pénteken délelőtt 11 órától 
várják a vendégeket. 19 órától 
DJ Sheperd, majd 23.30-tól DJ 
Dominique zenél a várparkoló 
színpadán. A vár előtti ven-
déglátóegységek is kinyitnak 
október 28-án 18 órától. Ebben 
az évben is lesz Borudvar a 
Posta tér mögötti parkolóban, 
amely szintén kinyit október 
28-án délelőtt 11 órakor. A 
jó hangulatról a Kale Lulugyi 
nevű oroszlányi cigányokból 
álló zenekar gondoskodik, akik 
pénteken 18–23 óráig, majd 
szombaton 12–18 óráig zenél-
nek a Borudvarban. 

Október 29-én, szombaton 
több száz árus kínálja portékáit 
a belvárosban. Szombaton a 
várparkolóban fellép a Ben-
dzsó Music együttes 11–17 
óráig. Közben, október 29-én 
13 és 14 óra között Luji is zenél 
a Simon–Júdás műsorban a 
várparkoló színpadán. Október 
29-én, szombaton a vásári for-
gatagban a Herpenyő zenekart 
is hallhatják. 

VÁROSFA PROGRAM kezdődött Sárváron!
Sárvár Város Önkormányzata sikeresen pályázott a MOL-Új Európa 
Alapítvány első fenntarthatósági pályázatára. A VárosFa Program 
keretében 40 fa elültetésére nyert támogatást az önkormányzat. 
Az első tíz fa október 10-én érkezett meg a városba, hat darab a 
Gárdonyi Géza és Deák Ferenc utcák közötti zöldterületen, a játszó-
tér mellett, négy darab a Gárdonyi utca 25. és 31. közötti területen 
került elültetésre. Az ültetésben a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
4.b osztályos diákjai segédkeztek, szakmai segítséget a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. munkatársai nyújtottak. Folytatás a 7. oldalon

JÓ SPORTOLÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK A VÁROSHÁZÁN! 
Sárvár Város Önkormányzata a hagyományokhoz híven az idei 
évben is elismerő oklevéllel díjazta azokat a tanulókat, akik a 
2021/2022-es tanév diákolimpiai versenyein kiváló teljesítményt 
értek el, és hozzájárultak a város jó hírének öregbítéséhez. A diáko-
kat, tanárokat, sportvezetőket Dr. Máhr Tivadar alpolgármester kö-
szöntötte a Városháza nagytermében. Kiemelte, hogy a diákspor-
tolóknak is érdeme az, hogy Sárvár ma egy fiatalos, aktív és sportos 
város. Az alpolgármester Kondora István polgármesterrel együtt 
nyújtotta át az elismerő okleveleket.  Kitüntetettek a 6-7. oldalon

AKKOR MARADHATUNK SZABADOK,
HA NEM FÉLÜNK AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ 

VÉSZTERHES IDŐKTŐL



Dr. Vörös Gábor Kaposváron született és Barcson 
nőtt fel. A szigetvári gimnáziumi évek után a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, és szerzett 
orvosi diplomát. Orvosi pályáját katonaorvosként kezdte Nagy-
kanizsán, később Böhönyén folytatta munkáját körzeti orvosként.

Feleségével ekkor kezdték el tervezni, hogy két leányuk számára 
szerencsésebb volna, ha iskolás éveiket már egy városban tölthet-
nék. Számos kínálkozó lehetőség közül végül egy éppen akkoriban 
megüresedett sárvári körzeti orvosi állást választottak, és Dr. Pataki 
György főorvos hívására és javaslatára 1979-ben költöztek Sárvárra.

Kezdetben ő volt a cukorgyár üzemorvosa is, a rendelések déle-
lőtt és délután is zajlottak, emellett a rendszeres hétvégi ügyeletek 
alkalmával a környező települések betegeit is ellátta. Háziorvosi 
munkáját több évtizeden keresztül példaértékű hivatástudattal 
látta el. Folyamatosan követte a szakmai változásokat, mindig 
törekedett arra, hogy a gyógyításhoz szükséges új ismereteket 
elsajátítsa, hogy betegei számára a lehető legjobb ellátást nyújthas-
sa. Nagyon fontosnak tartotta, hogy betegségük miatt a rendelőt 
felkeresni már nem tudó idős betegeit otthonukban meglátogassa, 
figyelemmel kísérje egészségi állapotukat. 

Magánemberként nagyon szerette a művészeteket, az utazáso-
kat, rengeteget olvasott és folyamatosan képezte magát. Szerette 
és tisztelte a világ szépségeit, legyen az természet vagy ember 
alkotta szépség. 

Hivatása az élete is volt egyben, így a nyugdíjaskort elérve is 
folytatta munkáját. Bár az utóbbi években, sajnos, egészsége meg-
romlott, így családja több pihenésre intette, ő azonban nem tudott 
elszakadni élete hivatásától. 43 esztendőn keresztül gyógyította, 
szolgálta a sárvári 2-es számú háziorvosi körzet betegeit, egészen 
2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig.

Tisztelettel emlékezünk Dr. Vörös Gábor háziorvosunkra!
Sárvár Város Önkormányzata

IN MEMORIAM 
DR. VÖRÖS GÁBOR háziorvos

Sárváron új helyre költözik november 2-től 
a MÁK Állampapír-értékesítési Pontja

A Magyar Államkincstár Sárvári Állampapír-értékesítési Pontja 
2022. november 2-től új helyre költözik: a Sárvári Járási Hivatal 
Várkerület 3. szám alatti épületébe. Az új helyszínen 2022 no-
vemberétől minden hét keddjén 8:30-tól 15:30-ig válto-
zatlan szolgáltatással várjuk az ügyfeleinket.

Szolgáltatásaink:
– Díjmentes értékpapírszámla-nyitás és -vezetés
– Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása
– Értékpapír-tranzakciók lebonyolítása 
– Kizárólag készpénzmentes fizetési lehetőség (a bankkár-

tyával való fizetés vásárlásnak minősül, így ingyenes).
Értékálló befektetést biztosítanak a Magyar Állampapírok, és 

szükség esetén bármikor visszaválthatók.
Az új Prémium Magyar Állampapírok kamata 11,75%-kal indul. 

Az első kamatfizetést követően a négyéves Prémium Magyar Ál-
lampapír infláció +0,75%, a hatéves Prémium Magyar Állampapír 
infláció +1,5% kamatot fizet. A negyedévente kamatot fizető új 
Bónusz Magyar Állampapír induló kamata 11,32%.

Gyermeke számára értékálló gondoskodás a Start-értékpapír-
számla, amelyen az inflációt meghaladó mértékű (infláció +3%), 
magas kamatozású Babakötvényben gyarapodik megtakarítása,  
továbbá a befizetések után az állam plusz 10%, maximum évi 
12.000 Ft támogatást biztosít.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Dr. Máhr Tivadart 
megkereshetik ezen időtartamban

telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, az alpolgarmester@sarvar.hu címen

és alpolgármesteri Facebook-oldalán üzenetben!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA
DR. MÁHR TIVADAR

SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2022. NOVEMBER 3-ÁN 
(CSÜTÖRTÖKÖN) 14–15 ÓRÁIG 

FOGADÓÓRÁT TART.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban

telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen

és Messenger-üzenetben!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA
SZABÓ ZOLTÁN 

SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2022. NOVEMBER 8-ÁN (KEDDEN) 
9:00–10:00 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

F E L H Í VÁ SF E L H Í VÁ S
VÁLTOZOTT A BETEGELLÁTÁS HELYE ÉS IDEJE 

A 2. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETBEN 
2022. OKTÓBER 17. NAPJÁTÓL

A helyettesítést ellátó orvos továbbra is Gergelyné Dr. Bokor 
Ildikó háziorvostan szakorvos, azonban a rendelés helye fenti 
időponttól

Sárvár, Kinizsi Pál utca 13. szám alatti orvosi rendelő
(hátsó udvari épületszárny).

A betegellátás rendje
Rendelési idő:

kedd: 11.00–13.00, szerda: 15.00–18.30, csütörtök: 11.00–13.00
A betegek ellátása kizárólag előzetesen telefonon egyez-

tetett időpontban történik. Időpont kérése a 0630/157 0564 
telefonszámon lehetséges, rendelési időben.

Receptíratás
A receptek felíratása iránti igényt a 0630/157 0564 telefonszá-

mon kell jelezni az alábbi időpontokban:
hétfő 15.00–17.00, csütörtök 8.00–9.00 

Kizárólag rendelési és recepíratási időn kívül, rendelkezésre 
állási időben sürgős esetben (súlyos rosszullét, haláleset) hívható 
telefonszám: 0630/157 0530

Központi Háziorvosi Ügyelet     95/323-323
Hétfőtől csütörtökig 16.30 órától másnap reggel 7.30-ig, pénte-

ken 13.00 órától hétfőn 7.30-ig. Cím: Sárvár, Széchenyi u. 11. 
Kérjük, hogy a folyamatos és zökkenőmentes betegellátás 

érdekében
• a megadott telefonszámokat csak a felhívásban megjelölt 

időszakban hívják;
• minden esetben csak az előzetesen egyeztetett időpont-

ban keressék fel személyesen a rendelőt, hogy a várakozás 
elkerülhető legyen;

• a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása iránti 
igényüket elegendő telefonon jelezni, emiatt nem kell sze-
mélyesen felkeresni a rendelőt.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

2 2022. október 28. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Folytatás az 1. oldalról
Vámos Zoltán főispán arról is 

szólt, hogy nem kizárólag az ér-
telmiség őrizte magában és adta 
tovább apáról fiúra ’56 üzenetét 
33 éven keresztül. Szinte minden 
családnak meglett a saját ’56-os 
története. Majd kiemelte: az ’56-ot 
követő 33 évnek a legnagyobb ta-
nulsága az volt, hogy a magyarok 
szabadságát fizikailag korlátozni 
ugyan lehet, de a lelkünkből 
kiűzni soha. 

„’89 óta szintén 33 év telt el. 
Azóta magától értetődő természe-
tességgel öltözünk ünneplőbe ok-
tóber 23-án, beszédekben emléke-
zünk a hősökre, piros-fehér-zöldbe 
öltöztetjük utcáinkat és tereinket. 
A mai nap tökéletes alkalom arra, 
hogy köszönetet mondhassunk 

elődeinknek, hogy van miért és 
van mire emlékeznünk… Apáink 
és nagyapáink megfizették a mi 
szabadságunk árát. Tartsunk ön-
vizsgálatot, hogy mi képesek és 
hajlandóak vagyunk-e megváltani 
gyermekeink és unokáink szabad-

ságát. Mert illúzió azt gondolnunk, 
hogy mi megúszhatjuk az áldozat-
vállalást. Még akkor is, ha a modern 
kor más típusú áldozatokat követel 
tőlünk. Helytállást egy folyamato-
san értéktelenedő világrendben, 
elviselni járványokat, gazdasági 
válságokat, energiakrízist. Amely 
utóbbiak egy olyan nagyhatalmi 
játszma következtében kialakult 
háborús konfliktusból fakadnak, 
amiből Magyarországnak – és 
erre ezeréves történelmünk bő-

séggel megtanított minket – ki 
kell maradnia… Magyarságunk, 
nemzeti és kulturális szuvereni-
tásunk megőrzése ma ugyanúgy 
feladatunk és kötelességünk, mint 
volt évtizedekkel vagy évszázadok-
kal ezelőtt élt elődeinknek.” – szólt 
Vámos Zoltán.

A főispán Bibó István, az ’56-os 
események államminiszterének 
örök érvényű sorát idézte: „A sza-
badság ott kezdődik, ahol meg-
szűnik a félelem.”  Majd folytatta: és 
valóban – akkor maradhatunk sza-
badok, ha nem félünk az előttünk 

álló vészterhes időktől, hiszen év-
ezredes kultúránk és annak euró-
pai, keresztény bölcsője rég nem 
látott kihívásokkal szembesül. Az 
értékválság, amely végigsöpör 
kontinensünkön könnyen min-
dent felforgató viharrá változhat.

„De amíg nekünk olyan szilárd 
horgonyaink vannak, mint az ’56-
os hősök, Nagy Imre, Mindszenty 
József vagy Abai Imre, addig nincs 

okunk a félelemre. Ők hitték és 
higgyük el mi is: Nagyszerű do-
log magyarnak lenni, nagyszerű 
dolog sárvárinak lenni. És nem 
azért mert könnyű. Sosem volt és 
sosem lesz az!  A mi történetünk 
nem így van megírva. De mégis, 
szilárdan kell bíznunk abban, hogy 
sorsunk, bármely megtépázott 

pillanatában is éljünk történel-
münknek, arra hív minket, hogy 
élő tanúsága legyünk nemzetünk 
élni akarásának és törhetetlen 
szabadságvágyának. Ezt a hitet 
kívánom mindannyiunknak a 
következő 33 évre!” – mondta el 
Vámos Zoltán, a Vas Megyei Kor-
mányhivatal főispánja.

A megemlékezésen ünnepi 
műsort adtak a Sárvári Tinódi Gim-

názium diákjai, felkészítő tanáruk 
Dr. Kovácsné Simon Viktória volt. 
Majd a pártok és társadalmi szer-
vezetek a Szent László-templom 
falánál, Abai Imre sárvári plébá-
nos emléktáblájánál helyezték 
el koszorúikat. Október 23-án 
szentmisén emlékeztek meg Abai 
Imre mártíromságáról.  -fr-
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Tisztelgés Török István sírjánál

Emlékezés Mezőfi Géza síremlékénél

Vámos Zoltán, a Vas 
Megyei Kormányhiva-
tal főispánja mondott 
ünnepi beszédet

A sárvári gimna-
zisták idézték fel 
’56 eseményeit
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Elkezdődött az „Élhető Sár-
vár” projekt megvalósítá-
sa parkolók építésével és 
okoszebrák létesítésével. 
A Dózsa György utcában 
jó ütemben halad a több 
mint 140 parkoló kiépítése. 

Sárvár Város Önkormányzata 
a Dózsa György utcában – a régi 
kispiac helyén – új parkolók kiépí-

tését kezdte meg. A munkaterüle-
ten találkoztunk Kondora István 
polgármesterrel, Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármesterrel és Németh 
Róberttel, a terület önkormányzati 
képviselőjével. Az „Élhető Sárvár 
– Komplex településfejlesztés Sár-
váron” című pályázat keretében 
100%-os támogatással valósul 
meg a beruházás a Széchenyi Terv 
Plusz program keretében. A kivite-

lezés várhatóan 2022. november 
végéig befejeződik. 

– Az önkormányzat bízik abban, 
hogy a 142 új parkoló mind a bel-
városba, mind az utcában találha-
tó két iskolába érkezők parkolási 
lehetőségein, ezzel együtt a Dózsa 
György utca forgalmi helyzetén is 
érdemben javítani fog. Az elmúlt 
tíz évben megközelítőleg ezer 
parkolót építettünk, újítottunk fel, 
de nem lehet követni azt a mo-
torizációt, ami Sárváron kialakult. 
Az új parkolók enyhíteni tudnak a 
parkolás problémáján, de végle-
gesen megoldani nem – mondta 
Kondora István polgármester.

A területen 270 méter aszfaltos 
útpálya és 219 méter csapa-
dékcsatorna építésére kerül sor. 
Közvilágítást tizenkét kandeláber 
felállításával alakítanak ki a par-
kolóban. 

– Nagyon örülünk ezeknek 
az új parkolóknak. Ez több min-
denre hatással lesz, nemcsak a 
megnövekedett autószám miatt 

van erre szükség, de a jövőben itt 
kulturáltan lehet majd parkolni. 
Zöldítés is kíséri a beruházást, 24 
előnevelt fa teszi majd zöldebbé 
a környezetet a leendő parkoló 
területén. Nagyon örülök annak 
is, hogy a régebbi fákat is sikerült 
megmenteni a kispiac területén. 
A Dózsa utca felőli oldalon egy 
járdaszakaszt is fogunk kialakítani, 
így biztonságosabb lesz a gyalo-
gosközlekedés, és a vízgyűjtés, 
vízelvezetés problémája is meg-
oldódik – szólt Németh Róbert, a 
körzet önkormányzati képviselője.

A projekt egy másik eleme, az 
okoszebrák kivitelezése is folya-
matban van. A Gárdonyi iskola 
mellett található, Deák Ferenc 
utcai gyalogátkelőhelynél és a 
Rákóczi Ferenc utca Alkotmány 
utcai útcsatlakozásánál található 
gyalogátkelőhelynél 1-1 auto-
mata gyalogátkelő figyelmeztető 
rendszert építenek ki, a kamerákat 
és a szenzorokat már elhelyezték 
a zebrák mellett.   -fr-

MEGÚJUL AZ ÚJHEGY UTCA BURKOLATA!

Németh Róbert, Dr. 
Máhr Tivadar és Kon-
dora István az épülő  
parkoló területén

PARKOLÓKAT ÉPÍTENEK a Dózsa utcában

HAMAROSAN BIRTOKBA VEHETIK
A GYEREKEK A DÉVAI UTCAI 
JÁTSZÓTERET!

A Dévai Bíró Mátyás utcá-
ban pályázati forrásból újult 
meg a játszótér. Már elhe-
lyezték az új játszóeszkö-
zöket, és jelenleg a kavics-
aljzat kialakítása zajlik. 

A sárvári önkormányzat három 
évvel ezelőtt indította el a játszó-
térfelújítási programot, amelynek 
keretében a Laktanya utcában, a 

Csónakázó-tónál és a Szegedi Kő-
rös Gáspár utcában új játszóterek 
készültek, továbbá megújultak 
a Gárdonyi és a Nádasdy utcai 
játszóterek is. 

Az „Élhető Sárvár – Komplex 
településfejlesztés Sárváron” 
című pályázat keretében 100%-
os támogatással valósul meg az 
új játszótér a Széchenyi Terv Plusz 
program keretében. 

Sárvár Város Önkormány-
zata sikeresen szerepelt a 
Belügyminisztérium által 
meghirdetett önkormány-
zati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 
kiírt 2022. évi pályázaton, 
és támogatást nyert az 
Újhegy utca felújítására.

Ágh Péter or-
szággyűlési kép-
viselő támogatja 
és hatékonyan 
képviseli a sárvá-
ri programokat, 
fejlesztéseket, így 
évről évre sikere-
sen szerepel az 
önkormányzat a 
pályázatokon.

A sárvári önkor-
mányzat a Sárvár–
Hegyközégben 
található Újhegy 
utca burkolatának 
felújítására bruttó 40 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert el. A teljes felújítási költség 
bruttó 80 millió Ft, melynek felét 

fedezi a támogatás, a fennmaradó 
összeget az önkormányzat saját 
forrásból finanszírozza. Az október 
20-án kezdődött felújítás során 3 
méter szélességben hideg remix 
technológia alkalmazásával kétré-
tegű aszfaltburkolat készül. 

Az útburkolat felújítása előtt a 
hiányzó ivóvízvezeték kiépítését 
és a hiányzó ivóvíz- és szennyvíz-

bekötések előkészítését – melyek 
költsége mindösszesen bruttó 15 
millió Ft volt – az önkormányzat 
saját forrásból valósította meg. 
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Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 66. évfor-
dulója alkalmából rende-
zett megyei ünnepségen 
Farkas Johanna és Farkas 
Júlia Európa-bajnok ké-
zilabdázók a kortársaik 
számára mutatott példa-
értékű sikeres szakmai 
tevékenységük elismeré-
séül „Békássy Ferenc Díj” 
kitüntetésben részesültek. 

Az elismerést a testvérpár 
nevében Farkas Júlia vette át, 
akinek Kondora István, Sárvár 
polgármestere és Dr. Máhr Tiva-
dar, Sárvár alpolgármestere és 
dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke is gratulált.

Farkas Johanna és Farkas Júlia 
Ikerváron kezdték a kézilabdá-
zást. Általános iskolai tanulmá-
nyaikat a Szent László Katolikus 
Általános Iskolában végezték. 
Már az ikervári játékoséveiket is 
komoly eredmények jellemezték, 
a sok közül rögtön az elején egy 
országos bajnoki cím. Ezt köve-
tően az ikervári csapat a Győri 
Audi ETO KC utánpótláscsapata 
lett. A lányok nyolcadik osztályos 
korukig Ikerváron, Horváth János 

műhelyében nevel-
kedtek a Győr szí-
neiben, mindketten 
2021 nyarán Euró-
pa-bajnokok lettek. 

Johanna júliusban 
a junior U19-es válo-
gatott irányítójaként 
állhatott fel a dobo-
gó legfelső fokára, 
ezzel immár kétsze-
res Európa-bajnok. 
2022 júliusában a ju-
nior kézilabda-válo-
gatottal ezüstérmet 
nyert a szlovéniai 
világbajnokságon. 

Júlia nyakába 2021-ben 
Montenegróban került 
aranyérem, ahol az U17-es 
magyar válogatott hibátlan 
mérleggel jutott túl ellen-
felein, egyúttal az U17-es 
torna legértékesebb játé-
kosának is megválasztot-
ták. Júlia 2022-ben tagja 
volt a magyar női U18-as 
kézilabda-válogatottnak a 
Szkopjéban zajló korosz-
tályos világbajnokságon, 
ahol bronzérmet nyert a 
csapat. Mindkét lány kiváló 
teljesítményt nyújtott, és 

meghatározó szerepet töltött be 
az ifjúsági, illetve junior korosztá-
lyos válogatottban.

Johanna 16 évesen profi szer-
ződést kötött a nagy múltú 
Győri Audi ETO KC csapatával. 
A 2020/2021-es szezonban köl-
csönben szerepelt a Szent István 
Nemzeti Kézilabda Akadémia 
együttesében. A 2021/22-es 
idényt Dunaújvárosban töltötte, 
ahol szintén kölcsönjátékosként 
szerepelt, az idei szezonba vég-
legesen átigazolt. 

Júlia a Győri Audi ETO KC kere-
tének tagja.

Megkezdődött a nemzeti 
konzultációs kérdőívek 
postázása, indul az on-
line kitöltés is. A kormány 
12. alkalommal kéri ki az 
emberek véleményét, ez-
úttal a brüsszeli szankciós 
politikáról. Hét kérdésre 
lehet válaszolni: igennel 
vagy nemmel. Ágh Péter 
országgyűlési képviselőt 
kérdeztük a konzultációról.

– A háború és az elhibázott 
brüsszeli szankciók rendkívül 
nehéz helyzetet idéztek elő Euró-
pában és Magyarországon. Ezek 
hatására az energia ára többszörö-
sére emelkedett, ami csak tovább 
erősítette a háborús inflációt. A 
Fidesz–KDNP a válságos helyzet 
kezdetétől a magyar emberek 
mellett áll. Éppen ezért a kormány 
üzemanyag és élelmiszer árstop-

pokkal enyhíti a háborús inflációt, 
valamint Európában egyedülálló 
módon a lakossági energiaárakat 
is tartósan alacsonyan tartja az 
átlagfogyasztásig, tehát megvé-
di a rezsicsökkentést. Ezzel egy 
átlagos magyar család 200 ezer 
forintot spórol meg havonta. A 
magyar baloldal ezzel szemben 
támogatja az elhibázott brüsszeli 
szankciókat. A baloldal és Gyur-
csányék azért támadják a konzul-
tációt, mert az energiaszankciók 
pártján állnak és nem érdekli őket 
a magyarok véleménye. 

A szankciós politika rossz, mert 
nem vetett véget a háborúnak, 
és közben veszélybe sodorja az 
európai, ezen belül a magyar 
családok megélhetését. Az elhibá-
zott szankciók árát mindannyian 
fizetjük. Amikor magasabb árat 
fizetünk szankciós felárat fizetünk. 
A szankciókról a brüsszeli bürok-

raták és az elit döntött. Eddig 
Brüsszelből senki nem kérdezte 
meg az embereket a szankci-
ókról, mi most megtesszük. Mi, 
magyarok – Európában először 
– elmondhatjuk véleményünket a 
brutális inflációt és áremelkedést 
okozó szankciókról. Mondjuk el 
a véleményünket minél többen 

a nemzeti konzultáción. Üzenjük 
meg Brüsszelnek: nem kérünk 
a szankciós felárból, nem ké-
rünk az elhibázott szankciókból.  
A szankciók tönkreteszik Európát, 
nem kérünk belőlük. Töltsük ki 
mindannyian a nemzeti konzultá-
ció kérdőívét! – mondta Ágh Péter 
országgyűlési képviselő.  

 MEGYEI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT FARKAS JOHANNA ÉS FARKAS JÚLIA

A BRÜSSZELI SZANKCIÓS POLITIKÁRÓL kérdezik az embereket

Kondora István, dr. Kondora Bálint, Farkas Júlia és Dr. Máhr Tivadar

Ág h  Pé t e r 
mindenk it 
arra biztat, 
hogy töltse 
ki a nemzeti 
k o n z u l t á -
ciót

Farkas Johanna a Dunaújváros 
csapatát erősíti 
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Idén is jótékony célt szolgált a városi bál. A szervezők a ren-
dezvény teljes bevételéből a Sárvári Cseperedő Bölcsődét 
támogatták új eszközökkel. Az adományok október 12-én 
érkeztek meg az intézménybe.

A játékokat, készségfej-
lesztő eszközöket, könyveket 
Mórocz Zsolt és Savanyú 
Gábor, a bál szervezői Kon-
dora István polgármester 
társaságában adták át Varga 
Istvánné intézményvezető-
nek. Mórocz Zsolt elmondta, 
a XIV. Sárvári Városi Bálon kö-
zel 700 ezer forint adomány 
gyűlt össze, köszönetét fejez-
te ki a felajánlóknak.

– Júniusban megszer-
vezésre került a bál, egy 
kicsit kevesebb létszámmal, 
kisebb helyen, viszont nagy 
örömünkre szolgált, hogy 

rengeteg felajánlással, renge-
teg tombolatárggyal tudtunk 
az ottaniaknak kedveskedni. Ők 
ezt viszonozták, és rengeteg 
tombolaszelvényt vásároltak, a 

helyszínen közel 700 ezer forint 
értékű adomány gyűlt össze – 
fogalmazott.

A bölcsődében nagyon örültek 
az adománynak, a több doboznyi 
játékot hét csoportszobába oszt-
ják szét. 

– Játékok, de fejlesztőeszközök 
is azok, amiket kaptunk, nagyon 
hasznosak lesznek majd a gyere-
kek számára. Szeretnénk megkö-
szönni ezt a lehetőséget, ez egy 
nagyon szép kezdeményezés 
– mondta Varga Istvánné.

A bál szervezői elárulták, hogy 
már kitűzték a jövő évi rendez-
vény időpontját. Visszatérnek a 
hagyományokhoz, a városi bál 
nyitná a farsangi szezont Sárváron. 
2023. január 21-én újra várják a 
táncolni, bálozni vágyókat.

sii

Savanyú Gábor, Mórocz Zsolt, Varga Istvánné 
és Kondora István az ajándékokkal (Fotó: CSZ)

Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola

• Megyei kézilabda-bajnoksá-
gon III. és IV. korcsoportjában is 
2. helyezést értek el az iskola lány 
kézilabdacsapatai. A csapatok 
tagjai: Biró Dóra, Biró Eliza, 
Böröndy Luca, Bősze Eszter, 
Daczó-Moórung Dalma, Elek 
Nóra, Hódosi Tíria Alexandra, 
Kasper Lilien, Kovács Brigitta, 
Németh Panka, Takács Rebeka, 
Biró Réka Klára, Daczó-Moó-
rung Blanka, Herbáth Szofia 
Anna, Horváth Regina, Lődi 
Lola, Rovó Enikő Sára, Varga 
Rozi, Marian Hanna. Felkészítő: 
Pupp Adél, Haraszti Mónika.

• Marian Hanna kézilabda 
eredményei mellett megyei atlé-

tikabajnokságon III. kcs. kislabda-
hajítás versenyszámban 3. helye-
zést ért el. Felkészítő: Pupp Adél.

• Molnár Fanni megyei atléti-
kabajnokságon 600 m-es síkfutás 
versenyszámban 2. helyezést ért el.

• Bázsa-Csuszi Kristóf megyei 
atlétikabajnokságon III. kcs. 600 
m-es síkfutás versenyszámban 3. 
helyezést ért el. Felkészítő: Pupp 
Adél.

• Baráth Zselyke megyei úszás 
bajnokságon I. kcs. 50 m-es gyors-
úszás versenyszámban 3. helye-
zést ért el. Felkészítő: Szummer 
Tamás.

• Horváth Hanna országos 
úszásbajnokságon IV. kcs. 50 m-es 
mellúszás versenyszámban 3. he-
lyezést ért el. Felkészítő: Szummer 
Tamás.

• Országos petanque bajnoksá-
gon 1. helyezést szerzett az iskola 
lány csapata. A csapat tagjai: Sza-
lai Kira, Nagy Emma, Rumpler 
Hanna. Felkészítő: Havasi József.

Szent László Katolikus 
Általános Iskola

• Országos petanque bajnoksá-
gon III. korcsoportjában 1. helye-
zést ért el: Bándli Gergő, Farkas 
Benedek, Szitkay Szabolcs 
alkotta fiú csapat. Felkészítő: 
Havasi Rita.

• Németh Zsófia megyei atléti-
kabajnokságon III. kcs. mezeifutás 
versenyszámban 2. helyezést 
ért el.

• Bincze Lili az elmúlt években 
diákolimpiákon futás és kézilab-

da versenyszámokban, továbbá 
terepakadály versenyeken nyúj-
tott kiemelkedő eredményeket. 
Felkészítő: Kiss Szabolcs.

Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola

• Csősz Hunor Péter megyei 
úszás bajnokságon II. korcso-
portjában 50 m-es mellúszás 
versenyszámban 1. helyezést ért 
el. Felkészítő: Szummer Tamás.

• Megyei kézilabda-bajnoksá-
gon III. kcs. 1. helyezést szerzett a 
Nádasdy iskola lány csapata. A csa-
pat tagjai: Bánó Bianka Izabella, 
Dala Roberta, Gerencsér Nóra, 
Jakits Janka, Jenőfi Franciska, 
Joó Eszter, Király Rebeka Sára, 
Menyhárt Szoraja, Monostori 

A CSEPEREDŐ BÖLCSŐDÉT támogatták a bálozók

JÓ SPORTOLÓ DIÁKOKAT KÖSZÖNTÖTTEK A VÁROSHÁZÁN! 

A díjazott sportolók Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mesterrel és Kondora István polgármesterrel
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Folytatás az 1. oldalról
A faültetési programon a Gár-

donyi iskola diákjai mellett több 
városvezető is jelen volt. Kondora 
István polgármester, Dr. Máhr Ti-
vadar alpolgármester és Németh 
Róbert, a körzet önkormányzati 
képviselője is kivette a részét a 
munkából.

– Sárváron nem újdonság a 
zöldítés és a fáknak az ültetése. 
Fontos, hogy egyre inkább azt 
láttassuk, és mutassuk, hogy a 
környezetvédelem és a fenn-
tarthatóság kérdése számunkra 
nemcsak szavakban fejeződik ki, 
hanem tényleges akciókban – 
hangsúlyozta az alpolgármester.

A MOL-Új Európa Alapítvány 
első fenntarthatósági pályázatára 
2022 áprilisában lehetett pályá-
zatot benyújtani a 10 ezer főnél 

nagyobb települések-
nek. A VárosFa progra-
mot az Alapítvány az 
Agrárminisztériummal, 
a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetségével és 
az Országos Erdészeti 
Egyesülettel együttmű-
ködve hirdette meg. A 
program két fázisában 
idén összesen 7000 fát 
ültetnek el a városok 
országszerte. Vas me-
gyében öt város került 
be a programba: Sárvár mellett 
Szombathely, Celldömölk, Kör-
mend és Kőszeg.

Németh Róbert emlékeztetett, 
korábban a játszótérnél három, a 
Gárdonyi utca 25. és 31. közötti 
területen pedig egy balesetveszé-
lyes fát kellett kivágni. Örömének 

adott hangot, hogy a fákat most 
többszörösen is sikerült pótolni. 

– Régi elhatározás volt, hogy 
zöldítjük ezt a választókerületet 
is. Amikor kényszerűségből ki 
kellett vágni az idősebb fákat, 
megígértük, hogy több fát fogunk 
helyette ültetni. Ez egy nagyon 

jó lehetőség volt erre – mondta  
a képviselő.

A Neked Zöldül programsorozat 
keretében 10 db keskenylevelű 
kőris, valamint 5-5 db ezüsthárs, 
kislevelű hárs, korai juhar, puszta 
szil, nagylevelű hárs és hegyi juhar 
kerül elültetésre Sárváron. sii

VÁROSFA PROGRAM kezdődött Sárváron!
Diákok és városvezetők együtt 
zöldítették Sárvárt (Fotó: CSZ)

Dorina, Szijártó Petra, Borbély 
Szonja, Barasits Korina, Pintér 
Kitti. Felkészítő: Eredicsné Mayer 
Éva, Soós Réka Anna. 

• Barasits Korina a kézilabda 
eredmény mellett Ki a mester két 
keréken? versenyen megyei 1. 
helyezést ért el.

• Pintér Kitti a kézilabda ered-
ménye mellett országos atlétika 
bajnokságon III. kcs.-ban, kis-
labdahajítás versenyszámban 
országos bajnok lett, lány egyéni 
összetettben pedig országos 3. 
helyezést szerzett. Atlétikai felké-
szítő: Eredicsné Mayer Éva.

• Megyei labdarúgó-bajnok-
ságon III. kcs.-ban 2. helyezést 
szerzett a Nádasdy iskola fiú lab-
darúgócsapata. A csapat tagjai: 
Biró Ádám, Herczog-Őri Zétény, 
Nagy Ádám, Szabó Bálint, Tóth 
Máté, Varga Erik, Varga Noel Fe-
renc, Grádvohl Kristóf, aki ezen 
eredmény mellett megyei atlétika 
bajnokságon III. kcs.-ban 600 m-es 
síkfutás versenyszámban 2. he-
lyezést szerzett, Papp Máté aki a 
futball eredmény mellett megyei 
atlétika bajnokságon III. kcs.-ban, 
fiú egyéni összetettben 1. helye-
zést szerzett, Varga Nimród, aki 
labdarúgó eredménye mellett 
megyei atlétika bajnokságon III. 
kcs.-ban 60 m-es síkfutás verseny-

számban 4. helyezést szerzett. A 
csapat felkészítője: Nagy András, 
atlétikában: Eredics Attila, Soós 
Réka Anna.

• Szlámer Réka országos at-
létikabajnokságon IV. kcs.-ban 
kislabdahajítás versenyszámban 6. 
helyezést ért el. Felkészítő: Máthé 
Csaba.

• Molnár Erik megyei aszta-
litenisz-bajnokságon fiú egyéni 
III-IV. kcs.-ban 3. helyezést szerzett. 
Felkészítő: Máthé Csaba.

• Csonka Mór Márton Ki a 
mester két keréken? versenyen 
megyei 1. helyezést ért el.

• Pónácz Liza a Kerékpáros 
Iskola Kupa országos versenyen 
1. helyezést szerzett. Felkészítő: 
Hóbor István.

VMSZC Sárvári Tinódi 
Gimnázium

• Megyei kézilabda-bajnokságon 
V-VI. korcsoportban 3. helyezést 
ért el a Tinódi gimnázium ké-
zilabda lány csapata. A csapat 
tagjai: Erdélyi Lili Adrienn, Far-
kas Liza, Garray Boglárka, Joó 
Szonja Bella, Rozmán Nikolett, 
Schimmer Johanna, Viganó 
Viktória. A következő sportolók 
ezen eredmény mellett megyei 
atlétikabajnokságon magasugrás 

versenyszámban 1. helyezést értek 
el: Baksay-Isopp Emma, Dénes 
Hanna, Haraszti Kincső,  Ma-
jerhoffer Noémi, Szabó Eszter.  
Felkészítő: Kovácsné Kertész Csilla.

• Kulcsár Mihály megyei at-
létikabajnokságon VI. kcs.-ban 
távolugrás versenyszámban 2. 
helyezést, országos atlétika-
bajnokságon magasugrás ver-
senyszámban 3. helyezést ért el. 
Továbbá tagja volt az országos 
atlétikabajnokságon a fiú távol-
ugró csapatnak, akik országos 7. 
helyezést értek el. A csapat tagjai 
voltak még Sipor Bálint, Fülöp 
Máté, Szabó Mátyás, Süle Máté 
és Vajda Mátyás. 

• Vajda Mátyás a távolugrás 
mellett Varga Leventével együtt 
VI. kcs. petanque duplett verseny-
számban országos bajnoki címet 
is szerzett. Felkészítő: Haraszti 
Zsolt

• Országos Petanque Bajnoksá-
gon V. kcs. triplett versenyszám-
ban országos 2. helyezést ért el 
a Bándli Ádám, Boros Gréta, 
Kertész Fruzsina alkotta csapat. 
Felkészítő: Németh Henriette.

• Nagy Katalin megyei úszás 
bajnokságon V-VI. kcs.-ban, 100 
m-es mellúszás versenyszámban 
1. helyezést ért el. Felkészítő: 
Szummer Tamás.

• Gömböcz Zsófia országos 
sakk diákolimpia lány VI. kcs.-ban 
2. helyezést szerzett.

VMSZC Sárvári Turisztikai 
Technikum

• Megyei labdarúgó-bajnok-
ságon V-VI. korcsoportban 3. 
helyezést szerzett az iskola fiú 
csapata. A csapat tagjai: Dénes 
Loránd Tibor, Horváth Patrik, 
Kesztyűs Roland, László Olivér 
Péter, Molnár Bendegúz Lász-
ló, Őri Martin, Sinka András 
Zoltán, Szijártó Bálint, Takács 
Péter, Németh Ádám. Felkészítő: 
Berta Attila.

VMSZC Barabás György  
Műszaki Szakképző Iskola

• Megyei labdarúgó-bajnok-
ságon V-VI. korcsoportban 3. 
helyezést ért el az iskola lány 
csapata. A csapat tagjai: Szabó 
Júlia, Bognár Viktória Mária, 
Mihácsi Hédi Zsófia, Sali Zsófia, 
Tamás Cintia Viktória, Vörös 
Petra Eszter, Tamás Vanessza.  
Felkészítő: Sándor Péter.

• Farkas Bálint megyei aszta-
litenisz-bajnokságon fiú egyéni 
V-VI. kcs.-ban 3. helyezést szerzett. 
Felkészítő: Sándor Péter.

72022. október 28.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Szent László

● Minden hónap második és 
negyedik szombatján 16.00 órára 
ifjúsági hittanra várjuk a fiatalokat 
a Sári plébánia közösségi termébe.

● Minden hónap harmadik szom-
batján 16.00 órakor kézműves fog-
lalkozásra hívjuk a gyermekeket a 
városi plébánia közösségi termébe.

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

● November 1-jén, kedden 
Mindenszentek főünnepén a Szent 
László-templomban 7, 9 és 11 
órakor, valamint 18 órakor, a Szent 
Miklós Sári templomban 8 és 10 
órakor lesznek ünnepi szentmisék. 

● A szentmiséken lucernáriumot, 
azaz fényliturgiát tartunk az összes 
megholtakért. A harangok is értük 
szólnak.

● November 2-a, szerda, Halottak 
napja. A Szent László-templomban 
8 órakor és 18 órakor, a Szent Mik-

lós Sári templomban 17.30 órakor 
lesznek gyászmisék az összes meg-
holtakért. A temető kápolnában 
9 órakor lesz gyászmise, ami után 
szívesen megáldjuk a síremlékeket. 

● A Szent László Plébánián hét-
főtől péntekig 9–12 óra és 16.30–
17.30 óra között előjegyezzük a jövő 
évi szentmiseszándékokat élőkért 
és holtakért. Családi bajok meg-
oldásáért a Segítő Szűzanyához, 
egészségért a Betegek Gyógyítójá-
hoz, hálából házassági jubileumok 
idején s végül halottainkért. 

● Mindenszentekre készülve, 
mindkét templomban a szentmi-
sék alatt van gyónási lehetőség. 
Nyerjünk teljes búcsút felajánlva 
meghalt szeretteinkért.

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

● A Mária Rádió értéket közvetítő 
műsorait a sárváriak szerető figyel-
mébe ajánlom. FM 95.2

● Október 28-án 18 órakor Teológiai 
Műhelybe hívjuk gyülekezetünk tagjait.

● Október 30-án, vasárnap, 
reformáció ünnepén 10 órai 
kezdettel a református testvé-
rekkel közös ünnepi megemléke-
zést tartunk a sárvári református 
templomban, melyet koszorúzás 
követ.

● Október 31-én, hétfőn, re-
formáció ünnepén 18 órától esti 
áhítatot tartunk templomunkban.

● November 1-jén, kedden 15 
órakor Rábapatyon a bogyoszlói 
temetőben, 17 órakor Sárváron a 
városi temető evangélikus kápol-
nájában emlékezünk meg előre-
ment szeretteinkről. 

● A Vasi Evangélikus Egyházme-
gye gyülekezeteinek konfirmandus 
fiataljai számára csendesnapot 
szervez november 5-én, szombaton 
Kőszegen, melyen gyülekezetünk 
konfirmandusaival együtt veszünk 
részt. 

● November 6-án, a 9.30-kor 
kezdődő istentiszteletünkön az 
úrvacsora közösségébe hívjuk gyü-
lekezetünk tagjait.

● November 8-án, kedden 17 
órakor Nőegyletünk havi alkalmára 
hívjuk az asszonytestvéreket. 

● November 9-én, szerdán a Vasi 
Evangélikus Egyházmegye tartja 
lelkészgyűlését Nádasdon.

● November 11-én, pénteken 
17.30-tól ifjúsági csoportunk alkal-
mára hívjuk a fiatalokat, melynek 
helyszíne a rábapatyi templom és 
gyülekezeti ház lesz.

● Evangélikusok vagyunk. És 
te? A népszámláláskor válaszoljunk 
minél többen a vallási, felekezeti 
hovatartozásra vonatkozó kérdésre. 

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

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

● Csütörtökönként 18 órára 
Bibliaórára várjuk az érdeklődőket.

● Október 30-án 10 órától lesz- 
ezúttal a református templomban 
– közös reformációi istentisztelet 
az evangélikusokkal, azt követően 
pedig koszorúzás a Sylvester-em-
lékműnél.

● 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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2022. december 30. 18 óra2022. december 10. 18 óra

Ónodi Eszter és 
Karafiáth Orsolya előadása

2022. november 5. 19 óra 2022. november 11. 19 óra

2022. december 17. 18 óra

a Strauss család és a 
Bécsi Újévi koncert

Egymás könyve
zenés műsor

Péterfy-Novák Éva

Apád előtt ne vetkőzzFüst
zongorán kísér: Grósz Zsuzsanna

Párhuzamos világok
Jazz itthon és otthon

„Umcacca”
Bősze Ádám előadása

POKORNY LIA
különleges zenés estje

Péterfy Bori és
Pataki Ferenc 
előadásában
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Péterfy Bori és
Pataki Ferenc 
előadásában

A 8AK plusz művészcso-
port kiállítása nyílt meg ok-
tóber 9-én a Nádasdy-vár 
kortárs kiállítóterében a 
Galeria Arcisban. A kiállí-
tás november 6-áig várja 
a képzőművészet iránt 
érdeklődőket.

A 8AK plusz csoport a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetsége Interdiszciplináris 
Szakosztálya tagjaiból 2019-ben 
jött létre egy közös kiállításra. 
A csoport tagjainak többségét 
olyan képzőművészek alkotják, 
akik több művészeti ágban is 
alkotnak. A csoport tagjainak 
munkássága a jelenkori művészeti 
áramlatok közül a leginkább a 
neo-avantgard irányzatához kap-
csolható. A plusz pedig a csoport 
nyitottságát jelenti. A tagok közül 
többen Munkácsy-díjasok, illetve 
művészeti akadémiák rendes tag-
jai. A csoport az eddig budapesti 
tárlatokon túlmenően a vidéki 
galériákban való bemutatkozást is 

fontosnak tartja, sárvári kiállításuk 
vidéki kiállítássorozatuk második 
állomása.

Feledy Balázs művészeti író 
kiállításmegnyitójában elmond-
ta, mindegyik művész esetében 
megfigyelhető, hogy nem a köz-
vetlenül elénk terülő látványt 
mutatja be, hanem mindannyian 
nonfiguratív alkotók. Az ábrázo-
láson túli művészeti alkotások 
érdeklik őket.

A kiállítás kurátora Koppány 
Attila festőművész, aki 2021 év 
végén önálló kiállítással örvendez-
tette meg a sárvári 
közönséget, most 
egy csoportos kiál-
lítás keretein belül 
mutatkozott be. 

A művészcsoport 
kiállítása november 
6 -á ig  tek inthető 
meg hétfőtől pén-
tekig 10–17 óráig a 
Nádasdy-vár Galeria 
Arcis kiállítóterében. 

(akibag)

8AK PLUSZ művészcsoport a várban

Kondor János, Feledy Péter és a kiállító 
művészek egy csoportja (Fotó: TRG)

Belépőjegy: 3500 Ft • Jegyelővételi helyek: Sárvár Aréna (sportolói bejárat) Belépőjegy: 3500 Ft • Jegyelővételi helyek: Sárvár Aréna (sportolói bejárat) 
Sárvár, Nádasdy Ferenc út 30., Tourinform iroda Sárvár, Kossuth tér 8. • Online a Tixa.hu-nSárvár, Nádasdy Ferenc út 30., Tourinform iroda Sárvár, Kossuth tér 8. • Online a Tixa.hu-n
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előadásában2022 ŐSZI/ TÉLI ÉVAD

A bérlet ára: 16.000 Ft 
Kapunyitás: az előadás megkezdése előtt fél órával 
Helyszín: ZeneHáza – Sárvár, Várkerület utca 31/A. 

(a Zeneiskola udvarán)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bérlet NEM helyre szól, 

helyfoglalás érkezési sorrendben!
A bérlet megvásárolható a sárvári tourinform irodában  

és a Sárvár Arénában.
 Az előadások alatt a ZeneHáza kávézója üzemel. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98.  

Telefon: 94/506-891, 30/945-2944 
E-mail: info@suzukicastrum.hu  

Internet: www.suzukicastrum.hu

Tizenötödik alkalommal szervezte meg a Környezetvédelmi 
Napot a 15 éves Sárvári Környezetvédő és Természetbarát 
Egyesület. Szakmai előadások, játékos programok, kézműves 
foglalkozás, autómentes felvonulás és öko-divatbemutató is 
színesítette a jubileumi programot.

A XV. Környezetvédelmi nap 
programjai szeptember 24-én 
délelőtt a Sárvári Tinódi Gimnázi-
umban kezdődtek. A rendezvényt 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
nyitotta meg, a jubileum alkalmá-
ból ajándékkal köszöntötte a civil 
szervezet tagjait, amelyet Bokorné 
Csonka Judit elnök asszony vett át. 

Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a környezetvédelemre, a 
fenntarthatóságra 15 évvel ezelőtt 
még nem irányult ekkora figye-
lem, a népszerűsítéséért nagyon 
sokat tettek a sárvári környezet-
védő egyesület tagjai is.

A délelőtti szakmai előadások 
középpontjában az energiaválság 

kezelésének lehetőségei álltak. 
Lengyel Gábor az energiaválság 
hatásairól, Horváth Tamás a pasz-
szív házak tervezéséről, építéséről, 
Krajcár Zsolt a körforgásos gazda-
ságról tartott előadást. 

A program délután a Posta 
téren folytatódott. Innen indult az 
autómentes felvonulás, amely az 
idén nagyon népszerű volt. Figye-
lemfelkeltő táblákkal, transzpa-
rensekkel, kis zászlókkal vonultak 
a résztvevők a főutcán, a többség 
gyalogosan, de sokan rollerrel, 
bicajjal vagy görkorival tették 
meg a távot. A kezdeményezés 
a sárvári diákokat, tanárokat is 
megmozgatta, a város valameny-
nyi iskolája képviseltette magát a 
rendezvényen. 

A menetben a gárdonyisok az 
iskola 100 éves fennállását hirdet-
ték, a Barabás iskola diákjai pedig 
különleges ruhaköltemények-
ben vonultak. Gönczölné Szalai 
Brigitta szakoktató és Szabóné 
Fehér Csilla tanárnő vezetésével 
műanyag- és papírhulladékokból 

készítettek szebbnél szebb, ötle-
tes ruhákat, melyeket aztán egy 
öko-divatbemutató keretében 
egyenként be is mutattak. 

A Posta téren madárodú-készí-
tés, 7 próba vetélkedő, kézmű-
veskedés, Kezes-Lábas játszóház 
várta a látogatókat, sor került a 
„Hulladék vagy érték?” pályázat 
munkáinak kiállítására, eredmény-
hirdetésére is. 

Bokorné Csonka Judit felidézte, 
az egyesületet 2007-ben 10 fővel 
alakították meg, akkoriban még 
csak apróbb programokat tud-
tak megvalósítani, de sikerült az 
évek során fejlődniük. Köszönetet 
mondott a támogatásért az ön-
kormányzatnak, a vállalkozóknak, 
az iskoláknak. 

A XV. Környezetvédelmi Nap 
nagy érdeklődés mellett ,  jó 
hangulatban telt. Az elnök el-
mondta, ez arra buzdítja az 
egyesületet, hogy időről időre 
megújulva, tovább folytassa 
tevékenységét. 

sii

KETTŐS JUBILEUMOT ünnepeltek a sárvári környezetvédők

Nagy sikert aratott a Barabás iskola öko-divatbemutatója (Fotó: CSz)
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Október 6-án 18 bői kis-
diák érkezet városunkba, 
hogy felfedezzék a kaza-
maták titkát: többet tud-
janak meg a Bajor Kincsről. 

Bemelegítésként a Tinódi gim-
názium biolaborjában nézték 
meg a címben szereplő 1972-es  
film néhány részletét, majd réz-
pénzből ezüstpénzt varázsoltak. 

A turisztikai technikum bajor 
pereccel és habos kakaóval 
vendégelte meg őket. A Bara-
bás szakközépiskolában lézer-
gravírozott petákot készítettek, 
majd a Nádasdy múzeumban 
interaktív módon ismerkedtek 
a Bajor Kinccsel, és Sárvár akkori 
mindennapjaival. Tartalmasan és 
hasznosan telt a nap, mert tudjuk: 
Sárvár mindig vár!

A KAZAMATÁK TITKA

Október 9-én a délutáni 
órákban autókkal telt meg 
az Ungvár utca. A volt ke-
nyérgyár melletti, még 
önkormányzati tulajdonú 
zöldterületen szervezett a 
körzet egyéni képviselője, 
Klimits István családi napot. 

A képviselő már régóta terve-
zett egy közösségépítő progra-
mot ezen a városrészen, és most 
létrejött az I. Kertvárosi Családi 
Nap, amelynek a programjaira – a 

kedvező időjárásnak köszönhe-
tően – több százan látogattak ki.

Az Rc Club Nyugat-Magyaror-
szág csapatának köszönhetően 
bepillanthattak a gyerekek és 
felnőttek a távirányítós model-
lautók világába. Az érdeklődők 
kipróbálhatták  az íjászatot, három 
légvárban ugrálhattak a gyerekek, 
emellett voltak még népi fajá-
tékok, lufihajtogatás, vattacukor 
és zene. 

Azon az Ungvár utcai területen 
került megszervezésre a program, 

amelynek önkormányzati tulaj-
donban maradásáért aláírásgyűj-
tést is szervezett Klimits István. 
A képviselő-testület döntése 
értelmében azonban hat lakó-

telket jelöltek ki ezen a területen, 
amelyeket értékesíteni szeretne 
az önkormányzat, hogy elősegítse 
sárvári családok letelepülését a 
Kertvárosban.

Sokan kilátogattak a Kertvárosi Családi 
Napra (Fotó: Klimits István)

Családi nap a Kertvárosban

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

november 3-án és 10-én, 
csütörtökön 17 órakor
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TURISZTIKAI VILÁGNAP 
a technikumban

Téged keresünk, 
ha fontos Neked az, hogy:

- a munkahelyed megbízható, stabil 
háttérrel rendelkezik

- állományban alkalmazunk határozatlan 
szerződéssel, próbaidő nélkül

- a munkáltatódnak érték az EMBER, 
a vezetőid értékelik a teljesítményed

- munkádért versenyképes bért, 
44% műszakpótlékot és 

negyedéves bónuszt fizetünk
- 100%-ban megtérítjük a munkába 

járásod bérlet leadása esetén

Jelentkezésedet az alábbi 
munkakörökbe várjuk:

- Vonalkiszolgáló-Gépkezelő (2 műszak)
- Anyagmozgató (2 műszak)
- Komissiózó raktáros (rugalmas 3 műszak)
- Gépkezelő-karbantartó (2-3 műszak)

Ha érdekel valamelyik munkakör és többet 
szeretnél tudni a feladatokról, akkor hívd 

a 06-30/947-5813-as telefonszámot!

Jelentkezni személyes a Sága portán vagy 
e-mailben küldött önéletrajzzal 

(boglarka.takacs@saga-foods.hu) lehet! 

A Sárvári Turisztikai Technikum hagyományteremtő szán-
dékkal szeptember 27-én, a Turisztikai Világnapon szakmai 
programot szervezett diákjainak, valamint a sárvári általá-
nos iskolák végzős osztályainak. A gyerekek a turizmussal 
kapcsolatos előadásokon, játékos vetélkedőkön vehettek 
részt, a nap végén pedig sütizésre hívta őket az intézmény.

Az iskola dísztermében Hevér 
Mihályné igazgató köszöntötte 
a rendezvényen megjelenteket, 
majd a turizmussal kapcsolatos 
előadásokat hallhattak a diákok.

Elsőként Dr.  Máhr Tivadar 
alpolgármester kapta meg a 
szót. Az alpolgármester a város 
turisztikai lehetőségeiről  beszélt 
a gyerekeknek. Előadásában 
kitért arra is, hogy az energia-
krízis újabb kihívás elé állítja az 
ágazatot.

Az eseményen a fiatalok meg-
ismerhették az Utazás és Tu-
rizmus Programot, amely már 
25 éves múltra tekint vissza. A 
nemzetközi programot Vígh 
Viktor pedagógus mutatta be, 

akit nemrégiben neveztek ki a 
program magyarországi igaz-
gatójává.

A világnap alkalmából az Eras-
mus+ pályázattal  külföldön 
járt oktatók élménybeszámolót 
tartottak a diákoknak, végül 
Böröndi Barbara 5/13.T osztá-
lyos tanuló mesélt az Amerikai 
Egyesült Államokról nyári élmé-
nyei alapján. Hevér Mihályné 
kiemelte, a turisztikai technikum 
tanulóinak fontos motivációt 
jelentenek a külföldi utak.

A nap zárásaként játékos ve-
télkedők várták a nyolcadiko-
sokat, majd egy kis sütizésre is 
vendégül látta őket a technikum.

sii
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Az idei évben elkészülhet 
a Rába-híd javítása

sárvári telephelyére azonnali kezdéssel 
az alábbi pozíciókra keresi munkavállalóit:

• Műszakvezető
• Présgépkezelő

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.

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

A gázszolgáltatással és hulladékszállítással kapcsolatos 
ügyeinket is intézhetjük már a sárvári postán. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megbízásából a kijelölt 
postákon létrehozott ügyfélszolgálati fiókirodákon – a kijelölt 
ablakoknál – az MVM földgázszolgáltatást igénybe vevő fogyasz-
tók bejelentéseket tehetnek, továbbá hozzájuthatnak az MVM 
egyes formanyomtatványaihoz, valamint egyéb ügyintézésre, 
így például adatmódosításra, számlázásra, mérőállás-rögzítésre, 
előrefizetős gázmérőóra-feltöltésre is lehetőség van. A Sárvár 
1-es postán hétfőn 14–18 óráig, csütörtökön 8–12 óráig lehet 
gázzal kapcsolatos ügyeket intézni. A hulladékgazdálkodást 
végző országos szolgáltató, az NHKV Zrt. is nyitott közvetlen 
ügyfélszolgáltatási pontot a sárvári postán, ahol kedden 9–15 
óráig, csütörtökön 8–12 óráig lehet a számlázással, pénzügyi 
rendezéssel, díjhátralék-behajtással kapcsolatos ügyeket sze-
mélyesen intézni. 

SÁRVÁR 1-ES POSTA ÜNNEPI NYITVATARTÁSI IDŐ:
OKTÓBER 28. (PÉNTEK)   08:00–18:00
OKTÓBER 29. (SZOMBAT)  08:00–12:00
OKTÓBER 30. (VASÁRNAP)   Z Á R V A
OKTÓBER 31. (HÉTFŐ)  08:00–12:00 
                         A gáz ügyintézése szünetel ezen a napon!
NOVEMBER 1. (KEDD)           Z Á R V A
NOVEMBER 2. (SZERDA)  08:00–18:00

Fix munka: Sopron-
Lipcse-Sopron vonalra!

Minden másnap és minden 
hétvége i� hon!

06 20/397 4805

Sofőrállás 
nyerges szerelvényre!

Befejeződött a tervezés 
és elkezdődött a sárvári 
Rába-híd megsérült elemé-
nek gyártása. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
tájékoztatása szerint hamarosan 
kezdődik a kivitelezés, és az idei 
évben elkészül a híd javítása. Még 
a nyár közepén okozott ittasan, 

vezetői engedély nélkül balesetet 
egy férfi, amelynek során a sárvári 
Rába-híd függesztőoszlopának 
hajtott. A híd tartószerkezetének 
egy fontos eleméről van szó. Ez 
olyan mértékű károsodást szen-
vedett, amely már a híd teherbí-
rását is befolyásolja, ezért a hídon 
félpályás forgalomkorlátozást 
vezettek be.

Gáz- és hulladék-
ügyintézés a postán
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PETANQUE EREDMÉNYEKPOLGÁRŐR KOMMUNIKÁCIÓS 
fórumot tartottak Sárváron A hazai petanque sport 

utánpótlásának egyik, ha 
nem a legfontosabb hely-
színe továbbra is Sárvár. A 
francia eredetű golyós já-
ték összes gyermek és ser-
dülő korosztály országos 
bajnokságainak csapat 
és egyéni versenyeinek is 
a Várparkban kialakított 
pálya adott otthont.

A Sárvári Sakk Club SE Pe-
tanque Szakosztályának ifjú játé-
kosai is a legjobbak közt szerepel-
nek. A Sárváron tartott országos 
petanque bajnokságon adta át 
Kocsis Tamás, a Magyar Petanque 
Szövetség elnöke a tavalyi év 
legeredményesebb gyermek és 
serdülő játékosának díjait, akik 
mind a sárvári klub tehetségei. 
A 2021. év legeredményesebb 
gyermek játékosa: Süle Alex Máté; 
a 2021. év legeredményesebb 
serdülő játékosa: Bősze Eszter.

A városunkban rendezett Trip-
lett Országos Petanque Bajnok-
ságon is szép eredményeket 
értek el a Sárvári Sakk Club SE 
Petanque Szakosztályának dobói. 

Gyermek kategóriában első he-
lyezett lett Paska Letícia, Pogány 
Máté és Wieder Zoltán. Serdülő 
kategóriában első helyen végzett 
Al-Shamiry Heszna Amira, Széles 
Anna és Nardai Ármin, a dobogó 
második fokára állhatott Rumpler 
Hanna, Szalai Kira, Tóth-Kutszegi 
Flóra. 

A Mixduplett Országos Pe-
tanque Bajnokságon is remekül 
helyt álltak a sárvári petanque 
szakosztály versenyzői. Serdülő 
kategóriában első helyen vég-

zett Al-Shamiry Heszna Amira és 
Nardai Ármin; harmadik helyezett 
lett Tóth-Kutszegi Flóra és Wieder 
Zoltán; negyedik lett Széles Anna 
és Németh Ervin Richárd. 

Gyermek kategóriában a do-
bogó harmadik fokára Paska 
Letícia és Pogány Máté állhatott. 
Németh Bianka Patrícia és Nar-
dai Martin, ugyancsak a sárvári 
klub képviseletében, a negyedik 
helyet szerezték meg. A sárvári 
versenyzők edzője és felkészítője 
Kasza Gyula volt.

A triplett és a mixduplett pe-
tanque bajnokság után az Egyéni 
Országos Petanque Bajnokságot 
is megrendezték Sárváron gyer-
mek és serdülő kategóriákban. A 
gyermek kategória első helyén 
a Sárvári Sakk Club SE Petanque 
Szakosztályának játékosa, Wieder 
Zoltán végzett. Hatodik helyezett 
lett Paska Letícia, hetedik Pogány 
Máté, kilencedik helyezést ért el 
Németh Ervin Richárd és Németh 
Bianka Patrícia. 

A serdülő kategória első helyén 
a Sárvári Sakk Club SE Petanque 
Szakosztályának játékosa, Szalai 
Kira végzett. 2. helyezett lett 

Tóth-Kutszegi Flóra, a 3. pedig 
Széles Anna lett. 5. helyezést 
ért el Rumpler Hanna. Az ered-
ményes sárvári petanque-osok 
felkészítője ez alkalommal is 
Kasza Gyula volt.

A Sárvári Sakk Club SE Pe-
tanque Szakosztálya edzéseire 
várja a sárvári fiatalokat. Azokat is, 
akik csupán megismerkednének 
a sportággal, és azokat is, akik 
szívesen vennének részt a ver-
senyszerű megmérettetéseken, 
újabb sárvári sikereket aratva. 

A gyermek és serdülő kor-
osztály országos bajnok-
ságainak a Várpark adott 
otthont

A Nyugat-magyarországi 
Polgárőr Kommunikációs 
Fórumot az elmúlt két 
esztendőben – a járvány 
miatt – nem sikerült meg-
rendezni, de az idei évben 
nagy sikerrel zajlott le 
Sárváron a ZeneHázában.

A résztvevőket a szervezők 
képviseletében elsőként Bedi 
Ákos, a Vas Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnöke és Péntek Róbert, 
a Vas Megyei Polgárőr Szövetség 
sajtóreferense köszöntötte. A 
Vas Megyei Polgárőr Szövetség 
sajtómunkájának támogatásáért 

Emlékplakett díjat adtak át a Sár-
vári Média Nonprofit Kft. részére, 
amelyet a cég képviseletében 
dr. Fonyó Roberta ügyvezető 
igazgató vett át. A Répcelak 
Televízió Nonprofit Kft. későbbi 
időpontban veszi át az elismerést.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter köszöntőjében azt hangsú-
lyozta, hogy a polgárőrök sokat 
tesznek a közösségért, Sárváron 
mindig lehet rájuk számítani, 
és ez nagyon fontos az itt élők 
biztonsága miatt. Ugyanakkor 
azt tapasztalja, hogy jól is kom-
munikálnak az általuk elvégzett 
feladatokról, így nem véletlen, 
hogy Sárvár Város Polgárőr Egye-
sülete a házigazdája ennek a 
kommunikációs fórumnak.

Bedi Ákos elnök bevezető-
jében arról szól, hogy Péntek 
Róbert 2016 óta látja el a megyei 
polgárőrségnél a sajtóreferensi 
feladatokat, de nem egyedül, 

mert egy sajtó- és kommuniká-
ciós 10 fős csoportot működtet, 
amely az országban egyedülálló. 
Most már negyedik alkalommal 
szervezték meg a Nyugat-ma-
gyarországi Polgárőr Kommu-
nikációs Fórumot, amelyre az 
ország minden részéből érkeztek 
résztvevők. Bíznak abban, hogy 
az itt elhangzott előadások hoz-
zájárulnak a polgárőrség minő-
ségi kommunikációjához nem 
csak a sajtóban, hanem a min-
dennapokban is. A rendezvény 
nem csak a sajtómunkát szeretné 
segíteni, hanem a személyes 
kommunikációt is.

Előadásokkal kezdődött a ren-
dezvény, elsőként Kámán-Né-
meth Martina, a Szombathelyi 
Áldozat Segítő Központ koordi-
nátora tartott előadást. Témakö-
re: „Hogyan ismerjük fel környeze-
tünkben a segítségre szorulókat 
és hogyan kommunikáljunk ve-
lük?”  volt. A második előadó Pajor 
András újságíró, a Sárvári Média-
központ és a megyei napilap 
munkatársa volt, aki a szervezeti 
és tömegkommunikációról szólt 
és arról, hogy az általános hírköz-
lési felületekre hogyan kerülhet 
be egy hír, egy fotó. Harma-
dik  előadóként Bakonyi Ágnes, 
az Országos Polgárőrmagazin 
főszerkesztője a szervezeti kom-
munikáció fontosságára hívta fel 
kollégái figyelmét. 

Az előadások után fórum kö-
vetkezett, ahol az előadóknak fel 
is tehették kérdéseiket a részt-
vevők. 

Szemán László bűnügyi újságíró volt 
a fórum egyik vendége (Fotó: Wieder)
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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 futóműjavítás «

» UNIX-autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

 diagnosztikai rendszerek!

A megszokott nyitvatartással várjuk! 
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ! 

TÉLI GUMI AKCIÓ!TÉLI GUMI AKCIÓ!

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

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

facebook.com/platansarvar
06 95 312 280

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

+ a KÉK MALACBAN jó a röfi!+ a KÉK MALACBAN jó a röfi!

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

várjuk foglalásaikat!

PLATÁN, AZ ÍZES ŐSZ!!!
Közeleg végre 

a SIMON–JÚDÁS NAPI VÁSÁR!SIMON–JÚDÁS NAPI VÁSÁR!
A környék legnagyobb 

rántott húsa és a legfinomabb 
forralt rozé bora várja 

minden vásári napon, október 28-29-ig!

Már nemcsak éttermünkben, Már nemcsak éttermünkben, 
hanem a Platán hanem a Platán 

„kismalacában” a KÉK MALAC „kismalacában” a KÉK MALAC 
FOOD TRUCK-ban is FOOD TRUCK-ban is 

találkozhattok velünk és találkozhattok velünk és 
a különleges, ropogós, malacos a különleges, ropogós, malacos 

zsömikkel a vásárban!zsömikkel a vásárban!
Keressétek a templom szomszédságában!Keressétek a templom szomszédságában!

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

Soproni sör 0,5l  .........................................................299Ft/db  598Ft/l
Arany fácán sör 0,5l  ...................................................269Ft/db  538Ft/l
Steffl  sör 0,5l  .............................................................299Ft/db  598Ft/l
Heineken sör 0,5l  .......................................................379Ft/db  758Ft/l
Heineken sör 0,33l  .....................................................319Ft/db  966Ft/l
Gösser prémium sör 0,5l ............................................329Ft/db  658Ft/l
Strongbow 0,33l több ízben ....................................... 389Ft/db  1178Ft/l
Soproni óvatos duhaj 0,5l (IPA, APA, Búza, Démon) ..... 349Ft/db  698Ft/l
Borsodi sör 0,5l ......................................................... 299Ft/db  598Ft/l
Becks sör 0,5l ............................................................ 309Ft/db  618Ft/l
Staropramen sör 0,5l ................................................. 329Ft/db  658Ft/l
Löwenbrau sör 0,5l .................................................... 274Ft/db  548Ft/l
Dreher gold sör 0,5l ................................................... 319Ft/db  638Ft/l
Dreher Pale ALE, BAK, Hidegkomlós, IPA és Áfonya .... 339Ft/db  678Ft/l
Kőbányai sör 0,5l ....................................................... 274Ft/db  548Ft/l
Arany Ászok sör 0,5l .................................................. 269Ft/db  538Ft/l
Hb sör 0,5l ................................................................. 269Ft/db  538Ft/l
Kőbányai 2l ................................................................ 859Ft/db  429 Ft/l
Peroni 0,33l ............................................................... 339Ft/db  1027Ft/l
Asahi 0,33l ................................................................ 339Ft/db  1027Ft/l
Hell 0,25l több ízben .................................................. 299Ft/db  1196ft/l
Xixo teák 1,5l több ízben ............................................ 360Ft/db  240Ft/l
Hell 0,5l ..................................................................... 420Ft/db  840Ft/l
Szentkirályi 1,5l vizek ................................................ 155Ft/db  103Ft/l
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