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Átadták 
a Nádasdy iskola 
tornacsarnokát
Sárvár Város Önkormányzata az 
elmúlt évben sikerrel pályázott 
az Új Széchenyi Terv Környezet 
és Energia Operatív Program 
keretében, és így csaknem 93 
millió forint, vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a Nádasdy 
iskola tornacsarnokának ener-
getikai felújítására. 

A kivitelezési munka október 
elején kezdődött és a tervezett 
határidőre, november 30-ra be is 
fejeződött. Az uniós támogatás 
segítségével, a projekt keretén belül 
az épület nyílászáróinak cseréje, 
külső homlokzati hőszigetelése, va-
lamint a lapos tető szigetelése való-
sult meg.  Az ünnepélyes átadásra 
pedig ezúttal az iskola hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepsége adott 
alkalmat december 18-án, melyen 
részt vett többek között Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, Kondora 
István, a város polgármestere, 
Máhr Tivadar alpolgármester és dr. 
Szijártó Valéria, Sárvár jegyzője is.

Folytatás a 3. oldalon

Az idei esztendőben Vas Me-
gye és Sárvár Város Bálja 
nyitotta január 9-én a báli 
szezont a Park Inn Hotelben. 
A rendezvényen adták át az 
Év Vasi Embere 2015 díjat, 
amelyet a tíz jelölt közül Ki-
rály Gábor 101-szeres magyar 
válogatott kapus, a Swietelsky 
– Haladás labdarúgója vehe-
tett át a közönség vastapsa 
közepette.

A díjátadón Majthényi László 
közgyűlési elnöke kimagasló 
sportteljesítménye mellett példa-
mutató családi életét is kiemelte a 
szombathelyi születésű sportoló-
nak. Hozzátette, hogy Magyaror-
szágnak és a magyar fiataloknak 
óriási szüksége van a Király 
Gáborhoz hasonló példaképekre. 
– Megtiszteltetés számomra 
hogy én lehettem 2015-ben az 
Év Vasi Embere. Tudom, hogy 

sokan értékes és eredményes 
munkát végeznek az élet több 
területén Vas megyében, legyen 
szó egészségügyről, oktatásról, 
építészetről, versenyszféráról 
vagy éppen kultúráról. Ezért 
is hálás vagyok, hogy rám sza-
vaztak, és ezt a díjat mindig is 
meg fogom becsülni – mondta 
meghatottan a válogatott kapus.
Következő lapszámunkban részle-
tesen is beszámolunk a megyebálról

Újévi koncert vastapssal
A Sárvári Koncertfúvószenekar január 2-án tartotta nagy sike-

rű újévi koncertjét. Jubileumot ünnepeltek a zenészek, hiszen 45 
évvel ezelőtt szervezte újjá Pernecker János karnagy a városban 
korábban működő zenekarok tagjaiból, illetve a sárvári zeneis-
kola tehetséges növendékeiből a városi fúvószenekart. Ebből az 
alkalomból Sárvár Város Érdemérem kitüntetésben részesítette 
a zenekart az önkormányzat, melyet Szélesi Attila karnagy vett át 
Kondora István polgármestertől. A hagyományok szerint alapító 
tagokat is köszöntöttek a koncerten. Folytatás a 11. oldalon

Elindult a báli szezon 
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezde-

téig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám 
lakomák, bálok, mulatságok jellemeznek. Nincs ez másképp 
Sárváron sem, a megyebált követően január 16-án a Sárvári Nép-
tánckör báljával folytatódnak a mulatságok a vár nagytermében. 
Január 23-án a református bálra kerül sor a Nádasdy Vendég-
lőben, január 30-án pedig a hagyományos evangélikus bálra a 
Nádasdy-várban. A zenés mulatságok sorát idén is a Keresztény 
Jótékonysági Bál zárja a Nádasdy iskola sportcsarnokában.

Tartalomból:
Ülésezett a testület  ..................  2. 
Civil évzáró  ..............................  4.
Év Sárvári Embere 2015  ...... 6-7.
Foci, kézi  ................................  15.

„Király”-i báli mulatság Sárváron

Az Év Vasi Embere 2015 kitüntetést Király Gábor magyar válogatott kapusnak dr. Balázsy Péter, a Vas Me-
gyéért Egyesület kuratóriumi elnöke és Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke adta át
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A sárvári képviselő-testület 
január 28-án, csütörtökön 16 
órai kezdettel tartja az idei év 
első testületi ülését.

Beszámoló hangzik el a vá-
rosi főépítész tevékenységéről, 
valamint a Nádasdy Ferenc 
Múzeum és a Kolping Támogató 
Szolgálat 2015. évi munkájáról. 
Jóváhagyják a 2015. évi orszá-
gos Simon–Júdás napi országos 
kirakodóvásárról szóló beszá-

molót is. Napirendre kerül két 
magánút közúttá történő átmi-
nősítése is, valamint a Kemény 
István utca 3. szám alatti ingatlan 
előtti parkoló megvásárlására 
irányuló kérelem elbírálása is. 
Felülvizsgálják a Sárvári roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megálla-
podást. Jóváhagyják a szennyvíz-
vezeték átruházására vonatkozó 
megállapodást, és módosítják 
a hulladékszállítási szerződést.  

Januári ülés

Tisztelt Sárvári Polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2015. decemberi ülésén Sárvár egyes közterületeinek az 

elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság döntését az alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük.
A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2016. január 28-áig kérjük eljuttatni írásban a Sárvári Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodának (telefon: 95/523-134, 95/523-132) címezve a 9600 Sárvár, Várkerület 
u. 2. címre vagy a szabo.zsuzsanna@sarvar.hu és a getai.edina@sarvar.hu email címekre.

A térképvázlatok 2016. január 28-áig a Hivatal földszint 2. és 4. számú irodahelyiségeiben tekinthetők meg ügyfél-
fogadási időben.

A Bizottság javasolja
a) a Sárvár belterület 3055/9 helyrajzi számú országos közút, a Sárvár belterület 509/33 helyrajzi számú közút, a 

Sárvár belterület 509/13 helyrajzi számú közút és a Sárvár belterület 3221 helyrajzi számú közút 9600 Sárvár, Ipar telep 
elnevezésének módosítását 9600 Sárvár, Ipartelep utcára;

b) a Sárvár belterület 3178 helyrajzi számú közút 9600 Sárvár, Kónya Lajos sétány elnevezésének módosítását 9600 
Sárvár, Szaput sétányra.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Az év utolsó testületi ülésén, 
december 17-én több rende-
letet is módosítottak a képvi-
selők, valamint rendeletet al-
kottak az önkormányzat 2016. 
évi átmeneti gazdálkodásáról. 
Elfogadták a képviselő-testület 
jövő évi feladattervét is.

Közmeghallgatással kezdő-
dött a tavalyi év utolsó képvise-
lő- testületi ülés, ahol Kondora 
István polgármester ismertette 
a város 2016. évi költségvetési 
koncepcióját és a következő 
évek fejlesztési terveit. Elsőként 
a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló önkormányzati 
rendeletet módosították. A 
Sárvár Város Önkormányzata 
által fenntartott köztemetőkben 
nyugvó kiemelkedő jelentőségű 
személyek sírjainak gondozá-
sáról és azon személyek sírja-
inak gondozásáról, akiknek a 
síremléke jelentős helyi értéket 
képvisel, az önkormányzat gon-
doskodik a jövőben. A döntéssel 
egy időben 45 védendő sírt meg 
is határozott a testület. 

A közterület használatáról 
szóló rendeletet azért kellett 
módosítani, mert kaotikus 
állapotot idézett elő a Batthy-
ány utcában, hogy a gazdasági 
bizottság előzetes hozzájárulá-
sával önálló hirdető berendezést 
lehetett elhelyezni a díszburko-

laton. A döntéssel teljes körűen 
megszüntette a testület ezt a 
lehetőséget. 

A törvény erejénél fogva ja-
nuár 1-jétől Sárvári Gondozási 
és Gyermekjóléti Központra 
módosította a testület a gondo-
zási központ nevét. Elfogadták 
az ülésen a 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rende-
letet, amely a költségvetési 
rendelet hatálybalépéséig lesz 
érvényben. Felülvizsgálták 
az ülésen az önkormányzati 
tulajdonú cégek közbeszerzési 
szabályzatait is. 

A hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló rendele-
tet úgy módosították, hogy az 
évente egyszeri ingyenes, házhoz 
menő lomtalanítás időpontját 
a természetes személy ingat-
lanhasználó határozhatja meg. 
2016. január 1-től a lakosság a 
házhoz menő lomtalanítást a 
bejelentést követő 10 munka-
napon belül, a közszolgáltatóval 
előre egyeztetett napon, évente 
egy alkalommal, maximum 2 
m3 mennyiségben díjmentesen 
veheti igénybe.

Elfogadták a testület 2016. 
évi feladattervét és az I. félévi 
munkatervét is. Előzetes vélemé-
nyezést követően módosították 
az önkormányzat településszer-
kezeti tervét. 

Berta

Rendeletmódosítások 
a decemberi ülésen

„Ili, Ili néni……..elment.”
Döbbent csend járta be a Nádasdy Ta-

más Általános Iskola folyosóit, tantermeit 
az év első tanítási napján, amikor a diá-
kok, szüleik nagy része szembesült a tény-
nyel, kolléganőnk, igazgatóhelyettesünk 
elhagyta örökre a földi létet, elhagyta 
iskoláját, bezárult mögötte a kapu.

Tudtuk mindannyian, hogy küzd a 
lehetetlennel, vele éreztük át a félelmet, 

hogy mi lesz, ha nem lesz. Vele örültünk és boldogok voltunk, 
amikor látszólag gyógyultan múlt év tavaszán visszatért 
közénk, boldogok voltunk, amikor szeptemberben együtt 
kezdtük a tanévet. Mély csend járt közöttünk, amikor az 
ősz folyamán újra visszatért az élet és halál küzdőterére. 
Szorítottunk és izgultunk érte. 2015. december 21-én fáradt 
teste feladta.

Élt 56 évet.
Gyászoljuk családjával együtt, emléke, mozdulatai, beszéde, 

tanítása, embersége, lelkesedése tanítványaiban tovább él.
Búcsúzunk Pankacziné Horváth Ilonától a Nádasdy Tamás 

Általános Iskola közössége nevében tisztelettel.
Lakat Attila

intézményvezető
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Folytatás az 1. oldalról
A közel egyórás műsort köve-

tően Sárvár város alpolgármes-
tere szólt az egybegyűltekhez, 
kiemelve, hogy a múlt év végén 
lezárult uniós fejlesztési ciklus 
utolsó projektje volt a sárvári 
tornacsarnok felújítása, amelyet 
végül pontosan, a különböző ha-
táridőket betartva tudtak lezárni. 
Máhr Tivadar örömmel állapí-
totta meg, hogy a felújításnak 
köszönhetően egy világos, kom-
fortos tornacsarnokot kapott 
vissza az iskola és a város, ahol 
a korábbi problémák – beázás, a 
nyílászárók résein elillanó meleg 
– immár megszűntek. 

– A város az elmúlt évben is 
ki tudta használni a fejlesztési 
lehetőségeket, sikerült megvaló-
sítani azokat a célokat, melyeket 
az évek során megfogalmaztunk 
– mondta el az alpolgármester, 
hozzátéve, hogy a következő idő-
szakban sem állnak meg, jelentős 
tervekkel rendelkeznek, mennek 
tovább azon az úton, melyen el-
indultak annak érdekében, hogy 
tovább fejlődjön a település.

 Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő személyes hangú beszé-
dében elsőként az anyukáknak, 
apukáknak, nagyszülőknek gra-
tulált a gyermekeik által előadott 
produkciókhoz. Elmondta, hogy 

immár maga is szülőként, a 
féléves Benedek apukájaként, 
másként látja a kicsik minden 

apró rezdülését, napról napra 
történő kinyílását, fejlődését. 
Ezért is tudott együtt örülni a 
sárváriakkal ennek a rendhagyó 
karácsonyi ajándéknak.  

– Ahhoz, hogy ez a beruházás 
megvalósulhasson nagyon sokak 
munkája és segítsége kellett. 
Fontos volt a kormány felé való 
lobbi tevékenység: az elmúlt 
időszakban több kormányzati 
tisztségviselő, többek között Héjj 
Dávid miniszterelnöki biztos 
is járt Sárváron. Orbán Viktor 
egyik személyes megbízottjaként 
neki az a feladata, hogy a telepü-

lések kormány felé intézett kéré-
seit megfogalmazza, és a megfe-
lelő csatornákon át eljuttassa a 

címzettekig. Köszönet neki is és 
minden illetékes minisztérium-
nak, amely közbenjárt a projekt 
sikeréért. 

El kell mondani, hogy a város 
vezetése is nagy segítséget nyúj-
tott, jó szövetségesnek bizonyult 
ebben a munkában, hiszen ener-
giájukat, idejüket nem kímél-
ve dolgoztak a projekt sikeres 
megvalósításáért. Természetesen 
a következő uniós fejlesztési cik-

lusra is megvannak a terveink, 
és bízunk benne, hogy közösen 
azokat is sikerül majd megva-
lósítanunk! – tette hozzá Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, a 
Vas megyei fejlesztésekért felelős 
miniszteri biztos.

Ezt követően sor került az 
ünnepélyes szalagátvágásra, 
melynél Kondora István polgár-
mester, Máhr Tivadar alpolgár-
mester, Ágh Péter országgyűlési 
képviselő és Lakat Attila igazgató 
működött közre.

Az intézményvezető végezetül 
abbéli örömének adott hangot, 
hogy a téli szünetet követően a 
gyerekek immár egy felújított, 
komfortosabb tornacsarnokban 
sportolhatnak. Az sem elhanya-
golható, mondta el Lakat Attila, 
hogy a külső szigetelésnek és 
festésnek köszönhetően immár 
az egész épületegyüttes egységes 

arculatot mutat, és illeszkedik be 
a környezetébe.

Az ünnepség végén a gyerekek 
a csarnok mellé még további 
meglepetés-ajándékot is kap-
tak, a csarnok mennyezete alól 
ugyanis pöttyös labdák tucatjai 
hulltak alá.  -CsL-

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. január 19-én, kedden 

10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal 202. számú irodájában.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Tájékoztató az óvodák 
nyári zárva tartásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ 
(2) bekezdés b) pontja alapján a Sárvár Város Önkormányzata 
által fenntartott, valamint az óvodai nevelést Sitke, Porpác, 
Bögöt tekintetében feladat-ellátási szerződésben ellátó óvodák 
2016. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezem:

a) Sárvári Vármelléki Óvoda sárvári székhelyének és te-
lephelyének vonatkozásában a nyári zárva tartást 2016. június 
20-ától 2016. július 22-éig engedélyezem. 

A telephelyeken a nyitás időpontját 2016. július 25-ében 
állapítom meg.

A sitkei tagóvoda vonatkozásában a zárva tartást 2016. 
július 25-étől 2016. augusztus 26-áig engedélyezem. 

A nyitás időpontját 2016. augusztus 29-ében állapítom meg.
b) Sárvári Csicsergő Óvoda intézményegységeiben a nyári 

zárva tartást 2016. július 25-étől 2016. augusztus 26-áig 
engedélyezem. 

A nyitás időpontját 2016. augusztus 29-ében állapítom meg.
Kondora István 

polgármester

Átadták a Nádasdy iskola felújított tornacsarnokát
93 millió forintból valósult meg a nyílászárók cseréje, az épület szigetelése

Kondora István polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester, Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő és Lakat Attila igazgató vágta át a szalagot

A Nádasdy iskola tornacsarnokának mennyezetéről aláhulló pöttyös labdákat 
óriási örömmel fogadták a gyerekek 
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Immár évtizedes hagyomány, 
hogy év végéhez közeledve kö-
tetlen beszélgetésre várja az ön-
kormányzat a városban működő 
sport, kulturális, hagyományőr-
ző, karitatív és egyéb szervezetek 
vezetőit, képviselőit. 

Kondora István polgármester 
köszöntőjében elmondta, jelen-
leg Sárváron több mint nyolcvan 
civil szervezet, mintegy kétezer 
tagot tömörít. Ami örömteli, 
hogy egyre újabbak is szerveződ-
nek, az év végén például a helyi 
modellezők és egy salsa klub is 
bemutatkozó látogatást tett nála. 
A polgármester azt is hangsú-
lyozta, hogy mivel ő maga is a 
civil szférából érkezett, ezért ezt 
a területet mindig is kiemelten 
fogja figyelni, ugyanis egy igazi 
polgárvárosnak az ilyen közös-
ségek adnak erőt. Mit sem érne 

ugyanis az „ötcsillagos város” a 
lélek, az élet, a teremtő erő, az 

ízek, az illatok és a tartást, erőt 
jelentő emberek nélkül.

– A 19. és 20. századi irodalom 
sokat foglalkozott a polgárvá-

rosok, kisvárosok jellegzetes-
ségeivel. Véleményem szerint a 

polgári miliőnek éppen az a jel-
lemzője, hogy vannak emberek, 
akik a saját családjuk mellett, 
hiszen kétségkívül mindenki 
számára ez a legfontosabb, más 
közösségekben is aktív, teremtő, 
produktív szerepet vállalnak fel, 
ezáltal töltik meg tartalommal 
a polgári kisváros fogalmát –
mondta el városunk első embere.

A polgármester hozzátette, 
hogy az önkormányzat tervei 
szerint, a 2016-os esztendőben is 
a korábbiakhoz hasonlóan mű-
ködik majd együtt a civil szerve-
zetekkel. Ez igaz lesz a pénzügyi 
és egyéb támogatásokra, és az 
elvégzendő közös feladatokra is. 

Az est vacsorával és közös 
beszélgetésekkel zárult, mely-
nek során többet is megtud-
hattak egymás működéséről az 
egyesületek.

-CSL-

Köszöntötték a helyi civil szervezetek képviselőit

Decemberben nem csak a kará-
csonyt várva volt ünnepi han-
gulat a Sárvári Csicsergő Óvo-
dában, hanem azért is, mert 
11-én ünnepelte az intézmény 
fennállásának 35. évfordulóját, 
míg a Bocskai Úti Óvoda a 65. 
születésnapját. 

Stieber Józsefné óvodavezető 
köszöntő beszédében elmond-
ta, hogy nem csupán egy gyer-
mekintézmény születésnapját 
ünneplik, hanem az elődeinket 
is, „mert a község, majd a város 
életében nagy szerepe volt an-
nak, hogy az elöljárók mindig 
előrelátóak voltak, távlatok-
ban gondolkodtak. így volt ez 
1891-ben is, amikor megjelent 
az első törvény az óvodáról, 
majd egy évre rá már Sárváron 
is volt Óvoda.”.

Máhr Tivadar alpolgármester 
ezen a napon adta át hivatalosan 
az önkormányzat kettőmillió 
forintos támogatását, amelyet 
a két óvoda udvari játékainak 
felújítására fordítanak majd. 

Fülöpné Zámbó Anikó 2005 
óta minden cikket összegyűjtött 
az intézményről. Ezt az anya-
got nyújtotta át az ünnepen az 
óvodavezetőnek, aki szeretné 
folytatni az intézmény életéről, 
programjairól szóló írások gyűj-
tését, fotók kiegészítésével. 

Ezek után Stieber Józsefné adott 
át a nyugdíjas és aktív dolgozók-
nak egy-egy emléklapot, majd az 
ovi galériában a résztvevők meg-
tekintették a legújabb kiállítást, 
amely a gyerekek mindennapjait 
mutatta be, azt, hogy szeretnek 
az udvaron játszani, barátokat 
szerezni, szeretnek óvodába járni.

Jótékonysági malacsütés 
Jótékonysági malacsütést 

tartottak a Bassiana Hotelben 
szilveszter előtt. Az év zárá-
saként, a nagy sikerű tavalyi 
akciót idén is folytatva két 
malac sült ropogósra a hotel 
teraszán, hogy szétbontásuk 

után kiporciózva megvásár-
lásra kínálják fel. Az est folya-
mán a Ma' Mint' Ti Színjátszó 
Csoport adott műsort a hotel 
teraszán, mert a befolyt bevé-
telt az ő javukra ajánlotta fel a 
szálloda vezetése.  

A Nádasdy Vendéglőben gyűltek össze évzáró vacsorára a helyi civil szer-
vezetek vezetői

Ünnepeltek a dolgozókKedves Sárváriak!
A tavalyi évben megrendezésre kerülő adventi koncerten 

St. Martin zenéjével kicsit jobban ráhangolódhattunk a fény 
ünnepére. Hálával és köszönettel tartozunk a Szent László 
katolikus templomban összegyűlteknek, hogy adományaikkal 
és bizalmukkal megtiszteltek bennünket.

Jó érzéssel töltötte meg lelkünket a közös éneklés pillanata, 
és a hit, hogy él bennünk a remény a jó iránt. Segíteni valakin 
és látni az arcát, megerősíti bennünk, hogy munkánknak van 
értelme. Kívánom mindenkinek, mikor majd utunk végén 
számot kell adnunk, miként fordítottuk mások javára hasz-
nosan Isten által  ránk bízott képességeinket, nyugodt lélekkel 
mondhassuk! Megjöttem! Látom vártatok!

Köszönjük Támogatóinknak: Sárvár Város Önkormányzat, 
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, Vörös és Társa Kft., Pro-
vertha Zrt., Áfész Coop Kft. Sárvár, 5M Hajtástechnika Kft., 
Len-Fa-Méh Kft., Sárvár és Vidéke Méhészegyesület, Bigi Kft. 
– Shell Kút, Józsa Ép Kft., Horváth Endre, K&H Bank.

A szervezők: Szakos Gyöngyvér, Tóth Krisztina, Szabó Szilvia, Szakos 
Krisztina
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A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Sárvári Szerveze-
tének évzáró összejövetelén 
Kondora István volt a vendég. 
A polgármester Sárvár, a jövő 
városa címmel tartott előadást.

A Páneurópa Unió sárvári klub-
jában összegyűlt érdeklődőket Dr. 
Illés Gábor elnök köszöntötte. 
Elmondta, hogy immár többéves 
hagyomány, hogy decemberben 

ellátogat Kondora István polgár-
mester a klubba, és vetített képes 
előadás keretében ismerteti az 
eltelt év eredményeit és a legújabb 
városfejlesztési terveket.

Kondora István leszögezte, 
hogy mindig örömmel jön a 
klubba, hiszen a Páneurópa csa-
pata nagyon kritikusan, de nyitott 
szívvel fogadja a beszámolóit, és 

mindig hall olyat, amit be tud épí-
teni a következő évek fejlesztési 
tervei közé. 

Az elmúlt időszak projektjei 
közül a polgármester bemutatta 
a két ütemben, mintegy 400 
millió forintból megvalósult 
hegyközségi szennyvízcsatorna 
beruházást. Szólt a Nádasdy is-
kola tornacsarnokának 93 millió 
forintos energetikai korszerűsí-
téséről és a rákóczi utca egyre 

gyarapodó magánberuházásai-
ról is. Az év végére befejeződött 
a kivitelezése a hegyközségi új 
köztemetőnek is, amelyet a vá-
rosrész csatornázásával együtt 
önerőből valósított meg az ön-
kormányzat. A komplexum teljes 
kivitelezési költsége mintegy 522 
millió forint volt. A beruházások 
felsorolásából nem maradt ki a 

vasútállomás környékének fej-
lesztése, az utak és járdák felújí-
tása, a Posta tér kialakítása sem.

– A napokban jelennek meg 
azok a pályázati kiírások, ame-

lyek a megyei fejlesztési kere-
teket és az úgynevezett ágazati, 
vagyis a minisztériumi pályázati 
kereteket is jelentik. A pályá-
zati dokumentációink készen 
vannak, természetesen folya-
matosan dolgozunk is rajtuk, 
és a kiírásokhoz igazítjuk őket 
– mondta a polgármester, aki 
konkrét terveket is említett.

– A megyei területfejlesztési 
keretből szeretnénk az evangé-
likus templom előtti Hild parkot 
két okból is felújítani. Egyrészt, 
mert itt van a belvárosban, és 
megérdemli, hogy új „köntöst” 
kapjon, másrészt azért, mert a 
reformáció 500 éves jubileumi 

rendezvénysorozatának Sárvár 
kiemelt hazai és európai helyszíne 
lesz. Már a kormányhatározat is 
megjelent arról, hogy a Nádasdy-
vár 740 millió forintos pályázati 

támogatásban részesül a Nem-
zeti Várprogram keretében, ez 
körülbelül 2017-ben esedékes.  
Egy speciális lehetőség, hogy a 
magyarországi gyógyhelyek egy 
7 milliárd forintos elkülönített 
fejlesztési keretet kaptak, és ebből 
minimum 300, maximum 1 mil-
liárd forint pályázható települé-
senként – sorolta Kondora István.

A polgármester előadása a 
tavalyi év utolsó nyilvános ren-
dezvénye volt a Páneurópa Unió 
sárvári szervezetének klubhelyi-
ségében, de a tervek szerint idén 
is folytatódnak a város életét 
bemutató, az ünnepekhez kötődő 
tematikus előadások.  -fr-

Nagyszabású fejlesztési tervekkel készül a város

Kondora István előadásában szólt a két ütemben, 400 millió forintnyi saját 
forrásból megvalósult hegyközségi szennyvízcsatornáról

A tervek szerint a megyei fejlesztési keretből újulhat meg a Hild park

Idén egy hetet váratott magá-
ra a tél. Aztán január 7-én a 
délelőtti órákban mindenütt 
több centiméter friss hó esett 
a megyében. 

A Magyar Közút Zrt. gépei 
is megkezdték az utak meg-
tisztítását. A sárvári üzem-
mérnökségen kora délután 
negyedóránként indultak ki a 
hótolóval felszerelt járművek. 
A városban és a környékén 
rövidebb, vagy a mérnökség te-
rületét érintő akár háromórás 
etapokat is megjárva az utak 
állapota szerint. Laczy Balázs 
gépkocsivezető és társai tizen-

két órás ügyeleti műszakban 
látták el a munkájukat. Egyes 
útszakaszokon már megma-
radt a hó, itt a tolólap is dol-
gozni kezdett, a többi részen a 
lefagyás megelőzésére nedve-
sítő anyag szórást és érdesítést 
végeztek. Sárvár útjainak és 
járdáinak hó- és csúszásmen-
tesítéséről a tulajdonosoknak 
kell gondoskodniuk. Sárváron 
az önkormányzattal szerző-
déses viszonyban lévő mun-
kagépekkel kezdték meg az 
utak tisztítását. A magánházak 
előtti út- és járdaszakaszok 
csúszásmentesítése pedig a 
birtokosok feladata. Az utak nagy részén csak nedvesítő anyag szórást kellett végezni

Leesett végre az első hó
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A Sárvári Média Kft. 2015-ben 
is meghirdette az Év Sárvári 
Embere szavazást, amelyre 
több mint 2600 voks érkezett. 
Az Év Sárvári Embere kategó-
ria harmadik helyezettje Kiss 
István, a Sárvári Turisztikai 
Egyesület elnöke lett. A máso-
dik helyen Takács Zoltán Bá-
lint, a Nádasdy Ferenc Múzeum 
igazgatója végzett, míg az Év 
Sárvári Embere címet 2015-ben 
Haraszti Zsolt, a Tinódi gimná-
zium testnevelője érdemelte ki. 

Haraszti Zsolt sportos család-
ba született, gyerekkorától meg-
határozó része életének a sport, 
amely nemcsak hobbija, de 
hivatása is lett. A szombathelyi 
főiskolán végzett biológia-test-
nevelés szakon, később elvégezte 
az egyetemi kiegészítő szakot. 
A sótonyi általános iskolában 
kezdett tanítani, mintegy két 
évtizede pedig a Tinódi gimná-
zium testnevelő tanára. 

Kiemelt feladatának érzi az 
ifjúság egészséges életmódra 

nevelését, a sport és a mozgás 
megszerettetését, bár erre nem 
egyaránt fogékony minden fiatal. 

1997-ben vezetésével megalakult 
a gimnázium diáksport egyesü-
lete, amelynek 1999 óta elnöke. 
Diákjai rendszeres résztvevői a 
diákolimpiai versenyeknek, ahol 

szép eredményeket érnek el me-
gyei és országos versenyeken is. 
Elindította az iskolai síoktatást, 

minden évben sítáboro-
kat is szervez.

Az iskolán kívül a váro-
si és a megyei sportélet-
ben, a sport irányításában 
is aktív részt vállal. 1991 
óta folyamatosan labda-
rúgóedzőként is dolgozik, 
jelenleg a Sárvár FC után-
pótláscsapatát edzi. A 
nagy múltú Kinizsi Sport 
Egyesület elnöke. 

A Mozdulj  Sárvár! 
egészséges életmódot 
népszerűsítő városi prog-
ramsorozat aktív szerve-
zője. Az általa rendezett 
„Fut a Sárvár, gurul a 
Sárvár” rendezvényeken 
százak állnak rajthoz év-
ről évre. A téli időszak-

ban, hetente egyszer, csütörtök 
esténként városi futóedzéseket 
szervez a barátaival a tavaszi 
szezonra való készülés jegyében, 
amelyhez bárki csatlakozhat. 

Titkos szerelme volt a triatlon 
sportág, amely érdeklődése kö-
zéppontjába került, és az elmúlt 
években kiváló eredményeket 
ért el a 3,8 km-es úszásból, 
180 km kerékpározásból és 42 
km-es maratoni futásból álló 
sportágban.

Haraszti Zsolt feleségével, aki 
szintén aktív sportoló, két kis-
lányt nevelnek. A sportversenye-
ken való részvétel náluk családi 
program, hiszen a két kislány is 
szülei példáját követi. A kiseb-
bik kézilabdázik és lovagol, a 
nagyobbik lánya vív és lovagol. 
Haraszti Zsolt bízik abban, hogy 
a sport iránti szerelem hosszú 
távú lesz, és a lányai életének is 
része marad az aktivitás.

Az, hogy a sárváriak 2015-ben 
Haraszti Zsolt testnevelő tanárt 
választották az év emberének 
talán annak köszönhető, hogy 
teljesítménye, kitartása méltán 
példa értékű nemcsak tanítvá-
nyai, kollégái, de a város sport-
szerető közössége számára is.

-fr-

Év Sárvári Embere 2015: Haraszti Zsolt

Év Sárvári Ígérete 2015: Nagy Benedek
Az Év Sárvári Ígérete kategória 
harmadik helyén Németh Anna, 
a Szent László katolikus iskola 
tanulója végzett, második lett 
Kucsera Melitta a Tinódi Se-
bestyén gimnáziumból, míg a 
nyertes Nagy Benedek, a Sárvári 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
7. A osztályos tanulója lett.

Németh Ernő, az iskola igaz-
gatója elmondta, hogy náluk már 
magát a jelölést is egy kiválasztási 
folyamat előzte meg. Indoklásuk 
szerint Benedek a diákolimpia 
országos döntőjében, gyorsúszás-
ban elért negyedik helyezéséért, 
valamint kimagasló tanulmányi 
eredménye, matematika és ma-
gyar versenyeken nyújtott telje-
sítménye, kitartása, igényessége, 
szimpatikus, kiegyensúlyozott 
vidám egyénisége, szorgalma 
miatt érdemelte ki a jelölést.

Benedektől megtudtuk, hogy 
kisiskolás kora óta úszik, Celldö-
mölkön kezdte, de egy éve immár 
a Sárvárfürdő úszóiskolájában 
edz. 2015-ben ugyan százméteres 

gyorsúszásban lett a diákolimpi-
án országos negyedik, ám nem 
mondható, hogy ez lenne a ked-
venc úszásneme, hiszen az idei 
küzdelmek során a százmé-
teres mellúszásban, valamint 
a százméteres hátúszásban 
lett országos döntős. Ezeket 
a versenyeket majd tavasszal 
rendezik. Külön kiemelte a 
két edző, Berkovics Klaudia és 
Francsics Nikoletta szerepét, 
akik a szakmai tudás mellett 
komoly közösségteremtő ké-
pességről is tanúbizonyságot 
tettek. 

A sportolás mellett termé-
szetesen a tanulást is komo-
lyan veszi, rendszeres részt-
vevője a különböző tantárgyi 
versenyeknek is.

– Magyarból a Bendegúz 
versenyeken általában megyei 
döntőig jutottam, sőt, egy al-
kalommal a top hatba is be-
kerültem, míg matematikából 
felsőben a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen sikerült kétszer 
is a legjobb hat csapat közé bejut-

nunk társaimmal – hangsúlyozta 
az év ígéretének választott Nagy 
Benedek.

Benedekről osztályfőnöke, 
Takács Márta elmondta, hogy 
végtelenül kiegyensúlyozott, 
harmonikus, szerető családi 
légkör veszi körül, amely való-
di értékeket közvetít számára, 
ám jól körülhatárolható, jól 

megfogalmazott elvárásokat is 
támasztanak vele szemben. A 
felnőttekkel szemben udvarias és 
tisztelettudó, jó közösségi ember, 
társai elismerik, elfogadják a 
véleményét.  

A továbbtanuláskor vagy a  
kőszegi Jurisich Miklós Gim-
náziumot, vagy a szombathelyi 
Premontrei rendi Szent Norbert 
Gimnáziumot szeretné választa-
ni. Felnőttként pedig nem vala-
melyik világverseny dobogóján, 
hanem sokkal inkább sebészor-
vosként képzeli el magát, bár a 
sportolás biztosan megmarad 
majd az életében.

Németh Ernő igazgató végül 
elmondta, hogy ez is, mint a 
legtöbb ilyen jellegű szavazás, já-
ték, intézményük számára mégis 
fontos értékmérő, hogy immár 
második alkalommal került ki 
soraikból a kategória győztese. 
Végezetül köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a szavazás 
során támogatták iskolájuk ta-
nulóját, Nagy Benedeket.

-Csonka-

Haraszti Zsolt nemcsak tanítja a sportot, de 
szervezi és aktívan műveli is

Nagy Benedek fiatal kora ellenére céltu-
datos, orvos szeretne lenni
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Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Az Onyx luxus 
apartmanházban 
lakások eladók.
Fektessen a Gyógy- és 
Wellnessfürdő melletti értékálló 
ingatlanba, visszabérlési 
szerződéssel vagy üzemeltetési 
szolgáltatással!

www.sarvarhaz.hu
www.zafirapartmansarvar.hu

Köszönetnyilvánítás!
A Sárvári Média Nonprofit Kft. ezúton mond köszönetet 

mindazoknak, akik karácsonyi műsorunk és szilveszteri mű-
sorunk elkészítését, az Év Sárvári Ember 2015 szavazás sikeres 
lebonyolítását támogatták!

Támogatóink: Danubius Hotel Sárvár, Sága Foods Zrt., 
Sárvár Távhő Kft., Sárvári Coop Kft., Sárvári Gyógyfürdő Kft., 
Tímár Óra és rövidáru, Tinódi Fogadó és Étterem, Várkapu 
Vendéglő – Panzió és Vasivíz Zrt.

Karácsonyi vásár a Sárvári Vármelléki 
Óvoda Szatmár úti telephelyén

 A karácsonyvárás minden ember életében izgalommal 
teli időszak. Óvodánkban már hagyománnyá vált a „Gyer-
mekeinkben a jövő” Alapítványunk javára megrendezendő 
karácsonyi vásár megszervezése, melyre a szülők és a gyerekek 
egyaránt lelkesen készültek. A vásáron kézműves tárgyakat, 
asztali díszeket, mézeskalács házakat és süteményeket lehetett 
vásárolni. December 10-én került sor a karácsonyi műsorunk-
ra. A Pedagógus Kórus karácsonyi dalokkal örvendeztette 
meg a közönséget, ezt követte óvodásaink Lucázó műsora. A 
várva várt tombolahúzás sem maradhatott el, melyről ajándék 
nélkül senki sem ment haza. Köszönetet mondunk a lelkes 
szülői közösségnek és támogatóinknak, akik munkájukkal 
és adományaikkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

 A vásár bevételét karácsonyi ajándékok vásárlására, óvo-
dánk eszközparkjának fejlesztésére, korszerűsítésére fordítjuk.

Az óvoda dolgozói

Az Év Sárvári Közössége ka-
tegória harmadik helyezettje 
a Sárvári Kinizsi – Kék Golyó 
NB III-as bronzérmes tekecsa-
pata, a második a Sárvári Fo-
tóklub lett. 2015-ben a legtöbb 
szavazatot a Sárvári Kerékpár 
Egylet kapta.

A helyi kerékpáros kultúrát to-
vább víve, közel 120 éves hagyo-
mányt felélesztve idén alakult 
újjá a Sárvári Kerékpár Egylet. 
Több sikeres sportprogramot, 
előadást szerveztek, és váltak a 
helyi civil élet aktív szereplőivé. 

Az egyik legrégebbi közösségi 
múlttal rendelkezik, a több mint 
száz éve létrejött Sárvári Kerék-
pár Egylet. A hagyományok új-
jáélesztésére sokáig kellett várni, 
ám az idén újraformálódott civil 
bringás társaság nagy lendülettel 
kezdett munkához. Az első öt-
lettől kezdve mostanáig számos 
rendezvényt szerveztek. – Két 
éve érett az ötlet a megvalósítás-
ra, míg végül sikerült összehív-
nunk az alakuló ülést, minden 

a városban kerékpársporttal 
valamilyen szinten foglalkozót 
külön is meghívtunk, és végül 
létrejött az egylet – meséli az 
alakulás előzményeit Kondora 

Bálint. Azóta a megmozdulása-
ikon ötven-száz ember mindig 
aktív részvevő volt.

Ott voltak a város sportnapján, 
a városi májusfaállításon, együtt 
vonultak a Tour de Hongrie 
kerékpárversenyzőivel, túrákat 

vezettek a városkörnyék bringá-
val felfedezhető helyszíneire, és a 
„Kerekezzünk szertelenül” című 
programjukkal a sportolás fon-
tosságára hívták fel a figyelmet 

az egészségkárosító szokásokal 
szemben. Emellett adományokat 
is gyűjtöttek, hogy csak néhányat 
soroljunk mozgalmas egyesületi 
életükből.

– Az eltelt hónapok bizonyí-
tották, hogy az együtt kerékpá-

rozásra nagyobb az igény, mint 
azt kezdetben hittük – mondja 
Wawrzsák Zsolt, az egyesület 
elnöke. Egyre többen ismerik fel, 
hogy a kerékpározás fontos esz-
köze az egészségmegőrzésnek és 
a betegségmegelőzésnek, továbbá 
kitűnő rekreációs és szabad-
idősport is. Az egylet küldetése 
mindemellett, hogy a kerékpáros 
turizmushoz kapcsolódó kultu-
rális-történelmi és természetvé-
delmi értékeket is széles körben 
terjessze. A kerékpáros közösség 
számára fontos az évszázados 
hagyomány ápolása is.

– A bringázás szerelmeseit 
nem volt nehéz összegyűjteni, 
hisz már számosan hajtották 
a drótszamarakat – szólt Tóth 
Zoltán – Cooper, aki azt is 
elárulta, hogy a kerekezéshez 
olyan túl sok minden nem is 
kell: kerékpár, út és elszántság, 
így az időjárás már nem is szá-
mít. Hogy a sárvári bringások 
jó úton haladnak, az Év Sárvári 
Közössége szavazáson elért első 
helyezésük is bizonyítja.

Év Sárvári Közössége 2015: Sárvári Kerékpár Egylet

Wawrzsák Zsolt, dr. Kondora Bálint és Tóth Zoltán az oklevéllel
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A Szent László 

● Ferenc pápa 2016. újévi üzenete: 
„Győzd le a közömbösséget, szerezd meg 
a békét!”

● A Vízkeresztkor elkészített szenteltvi-
zet a templomból haza lehet vinni a családi 
otthonok megáldására: 20+C+M+B+16.

● Farsangi szombatokon 9 órakor je-
gyeskurzust tartunk a 2016-ban házasodni 
szándékozók számára. Ezzel is segítjük fia-
taljainkat, hogy okos bátorsággal vállalják 
a családalapítást.

● Január 17-én, vasárnap 9.30-kor a 
hegyi kápolnában is lesz szentmise.

● A Krisztus-hívők egységének ima-
hete: 2016. január 17–24. A nagytemplomi 
ökumenikus vesperás 22-én, pénteken 17 
órakor kezdődik. „Arra hívattunk, hogy az 
Úr nagy tetteit hirdessük.” (1Pt 2,9)

● Január 18-án, hétfőn, Árpád-házi 
szűz Szent Margit ünnepén kitüntető 
szeretettel fordulunk a magyar leányifjúság 
felé és imádkozunk értük, hogy jó felesé-
gek és édesanyák legyenek.

● Mint minden hónap 25-én, így janu-
árban is hétfő reggel 7 órakor imádkozunk 
templomunk Prágai Kis Jézus szobránál 
boldogabb családokért, kallódó gyerme-
kek megtéréséért.

● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; 
Szent László Katolikus Általános Iskola 
Alapítványa: 18885785–1–18

Szent Miklós P

● Január 23-án, szombaton délelőtt 10 
órakor a plébánia közösségi termében foly-
tatódik a kézműves foglalkozás gyermekek 
számára kétheti rendszerességgel.

● A következő gitáros ifjúsági szent-
mise január 23-án, szombaton este 18 
órakor kezdődik.

● Azok a Jegyespárok, akik 2016-ban a 
Sári templomban szeretnének házasságot 
kötni, lehetőség szerint február 15-ig 
jelentkezzenek a Plébánia Hivatalban a 
hivatali órákban a Sársziget út 58. szám 
alatt. Tel.: 320-918.

● A 2016. évi egyházközségi hozzájá-
rulást a szokásos módon, személyesen a 
Plébánián, vagy a kijelölt egyházközségi 
tagoknál lehet befizetni. Az Egyház közös-
ségében a közteherviselés legyen minden 
katolikus lelkiismeretbeli kötelessége! Akik 
tehetik, március 15-ig az első negyedévben 
rendezzék! A 2015-ben lelkiismeretesen 
befizetett egyházközségi hozzájárulásokat 
a hívő közösség vezetőjeként köszönöm.

● Vasárnapokon és ünnepnapokon 
várom Híveimet a szentmisékre! Azokat is 
szeretettel hívom, akik eddig nem rendsze-
resen jártak templomba! (Szentmiserend: 
szombaton 18 óra, vasárnap 8 és 10 óra.)

● Kéthetente hétfőnként az esti szent-
miséhez kapcsoltan a Szent Mónika közös-
ség a kitett Oltáriszentség előtt imádkozik 
a gyermekekért és unokákért.

● Szerdánként este 18.45 órától felnőtt 
katekézisre szeretettel várom az érdeklődő-
ket a Plébániára!

A Sárvári Evangéliku

● Ökumenikus imahét január 17–24 
között a keresztyén egységért:

„Arra hívattunk el, hogy az Úr nagy 
tetteit hirdessük!” 1Pt2,9

A helyi alkalmak ideje és helyszíne: Ja-
nuár 17-én, vasárnap 17 órakor Ikerváron 
a katolikus templomban; 18-án, hétfőn 
17 órakor rábapatyon az evangélikus 
templomban; 20-án, szerdán 17 órakor 
Sárváron az evangélikus gyül. teremben;

 21-én, csütörtökön 17 órakor Sárvá-
ron a református templomban; 22-én, 
pénteken 17 órakor Sárváron a katolikus 
templomban. 

● Evangélikus bál: Január 30-án, 
szombaton 19 órától a Nádasdy-vár 
termeiben rendezzük és várjuk a kedves 
régi és új vendégeket a hagyományos 
farsangi bálunkra, amely az 1852-ben 
tartott első alkalmat követően idén a 95. 
ünnepi program. Belépők a szervező bi-
zottság tagjainál és a Lelkészi Hivatalban 
igényelhetők. 

● Konfirmáció: A karácsonyi szünet 
után, az újévben folytatjuk a kialakult rend 
szerint az elméleti és a gyakorlati tanul-
mányokat. Minden hét csütörtökön 15.30 
órai kezdettel káté óra, és vasárnaponként 
15.30-tól tánciskolai felkészülés. 

● SZJA 2x1%: A személyi jövedelem-
adó bevallások idején szeretettel kérjük a 
testvéreket, hogy rendelkezzenek a kétszer 
1%-ról:

– Az első 1%-ról a Magyarországi 
Evangélikus Egyház javára a 0035 
technikai szám feltüntetésével lehet 
rendelkezni.

– A második 1%-kal helyben, gyüleke-
zetünk Luther-rózsa Alapítványa támo-
gatható. Ennek adószáma: 18890246118.

● Vasárnaponként 10 órától istentisz-
teletet és – ezzel egy időben – gyermek-
istentiszteletet tartunk.

● Január 23-án, szombaton kerül sor 
hagyományos református Bálunkra a Ná-
dasdy Étteremben. Jelentkezési határidő: 
január 19. A belépő ára 4500 Ft/fő.

● Január 20. és 22. között kerül sor az 
Ökumenikus Imahét sárvári alkalmaira. 
Szerdán az evangélikus, csütörtökön a 
református, pénteken a római katolikus 
templomban találkozunk, mindhárom 
alkalommal 17 órakor.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek 
adószáma: 18890552-1-18. A Magyar-
országi református Egyház Technikai 
száma: 0066.

– Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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Advent utolsó hétvégéje szá-
mos lélekmelegítő program-
mal várta a sárváriakat. Szulák 
Andrea és a Ghymes együttes 
is fellépett a Posta téren, majd 
az utolsó adventi vasárna-
pon a Ma’ Mint’ Ti Színjátszó 
Csoport varázsolt karácsonyi 
hangulatot a Posta térre.

December 18-án este Szulák 
Andrea koncertjére megtelt a 
Posta tér, profi előadást hallhatott 

a közönség, amelyet tapssal hálált 
meg. December 19-én a Ghymes 
együttes karácsonyi koncertje 
volt az ünnepi rendezvénysoro-
zat csúcspontja. Szarka Gyula és 
Szarka Tamás ezúttal a sárvári 

Szent László Katolikus Általános 
Iskola kórusával lépett fel, akiket 
dr. Szalai Ferencné dirigált.

Advent negyedik vasárnapján 
is megtelt a Posta tér. Sokan jöt-

tek el, hogy együtt, közösségben 
várják a negyedik gyertyaláng 
fellobbanását. A színpadon a 
Ma’ Mint’ Ti Színjátszó Csoport 
tagjai sorakoztak. Tanáruk és 
művészeti vezetőjük, Schim-
mer roberta azt kívánta a je-
len lévőknek, hogy az advent 
emlékét és jó érzését vigyék 
magukkal. Tartson ki a szeretet 
karácsonyig és a jövő évben 
is. Vigyázzanak magukra és 
egymásra, legyen csodálatos a 

karácsonyuk – mondta a mű-
vészeti iskola tanára. Majd a 
Ma’ Mint’ Ti Színjátszó Csoport 
ünnepi műsorát hallhatta a kö-
zönség, és fellobbant a negyedik 
gyertyaláng. 

Hétről hétre megtelt sárvári-
akkal, adományozókkal, ado-
mányt gyűjtőkkel, vásárlókkal a 
Posta tér. Jó volt zenét hallgatni, 
beszélgetni vagy éppen forralt 

borozni ebben a városi közös-
ségben. Az utolsó vasárnapon is 
találkoztunk a Sárvár és Vidéke 
Méhész Egyesület tagjai-
val, akik három hétvégén 
keresztül 500 db kisüve-
ges mézet, viaszgyertyát, 
mézes puszedlit és kifes-
tőt ajándékoztak a térre 
kilátogatóknak, hogy a 
helyi méz fogyasztását 
népszerűsítsék. 

Az adventi koszorú 
mindegyik gyertyája 
egy-egy érzést szimbo-
lizál: a hitet, a reményt, 
az örömet és a szerete-
tet. Amikor a negyedik 
gyertya lángja is felra-
gyogott, eszünkbe jutha-
tott a napkeleti bölcseket 
vezető betlehemi csillag 
ragyogása. Ha tehát már 
mindegyik gyertya ég, ez 
azt jelenti, hogy elérkezett 
a karácsony: boldogan 

ünnepelhetjük Jézus Krisztus 
születését, a nekünk adott vég-
telen Szeretetet. -fr-

Boldogságos karácsonyvárás a Posta téren

Szulák Andrea elvarázsolta a közönséget 
sárvári koncertjén (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)

Szarka Tamásék a karácsonyi misztériumot,mint ünnepet, a közösségterem-
tést és a hagyományt járták körül (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)

A Szent László Katolikus Általános Iskola Kórusa működött közre a Ghymes 
koncerten dr. Szalai Ferencné vezényletével (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)

Schimmer Roberta, a Ma’ Mint’ Ti Színjátszó Csoport vezetője köszöntötte 
a Posta téren összegyűlteket advent negyedik hétvégéjén

Szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák

Telephely: 9756 Ikervár
Tel./Fax: 06 95 898 047 • Mobil: 00 36 20 9205-591 

gaborilles@pannonmail.hu • www.illesmetal.hu

Alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok, 
vasszerkezetek gyártása!

Lépcsők készítése! Ipari kapuk, sorompók!

Kamatmentes részletfi zetési lehetőség! Érdeklődjön!
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KAZÁNGYÁRTÁS 

5 ÉV GARANCIÁVAL 

110 000 FT-TÓL!  
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Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Hunyadi 
utcai társasházban 
lakások és 
üzletek eladók.
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A Nádasdy Ferenc Múzeum és a Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár szeretettel meghívja Önt és barátait 

2016. január 20-án 16 órára a múzeum dísztermébe

DABÓCZI DÉNES

„AZ EZüSttáltÓl A KáDIg” 
című könyvének bemutatójára

Köszöntőt mond

KoNDorA IStváN 
polgármester 

tAKáCS ZoltáN BálINt 
és KoNDor JáNoS igazgatók

A könyvet bemutatja

Dr. KoStyál láSZlÓ 
a zalaegerszegi göcseji Múzeum 

igazgatóhelyettese

A könyv a helyszínen megvásárolható.
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A Sárvári Oratórikus Kórus 
újabb egész estés koncertre 
készül. 2016. január 31-én a 
Tinódi gimnázium tornacsar-
nokában 17.30 órai kezdettel 
kerül megrendezésre az Ízek, 
imák, szerelmek című előadás. 

 
A koncertre három témakör-

ből válogatnak. A felcsendülő 
dalok az emberi élet teljességé-
hez szükséges lelki békét adó 
érzésekről, élményekről szólnak. 
Énekelnek a kulináris élveze-
tekről, a szerelemről, valamint a 
célokat, küldetést és biztonságot 
adó felsőbb erőről. A januári 
koncert témája illeszkedik az 
eddigi fellépéseik gondolatvi-
lágához, hiszen az Élet szép, a 
Magyar szívvel hangversenyek 
dallamai után most a mindeze-
ket átható életigenlést, a pozitív 
életszemlélet fontosság viszik 
színpadra. 

Klasszikus acapella kórus-
művek – a reneszánsztól a 21. 
századig –, bordalok, operett 
és musical slágerek, filmzenék, 

könnyűzenei dalok kórusátiratai 
csendülnek fel a közel 2 órás 
koncerten. A közönség többek 
között hallhatja majd a Padlás 
musical, az Egyiptom hercege, 
az Oroszlánkirály című filmek 
leghíresebb betétdalait is.

Az előadáson a közel 100 
szereplő között közreműködik 
a zongorista Dörnyei roland, 
illetve fúvós és vonós zenész 
barátok, valamint az oratórikus 
kórus gyerekkórusa is. A ének-
kart vezényli dr. Szalai Ferencné.

Az előadásra a belépés támo-
gatói jeggyel történik, melyet a 
sárvári Lila Udvar Kávézóban 
lehet igényelni és átvenni.

Ízek, imák, szerelmek

22. Keresztény 
Jótékonysági Bál 

2016. február 6. szombat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sárvári Nádasdy iskola tornacsarnokában 
Program:  
19.00 óra kapunyitás 
20.00 óra megnyitó beszédek, báli nyitótánc  
   a katolikus iskola végzős évfolyamának előadásában 
20.15. óra Vacsora (Várkapu és Nádasdy Vendéglők)  
23.00, 01.00. óra Tombola  
 

Zene: Németh László Band (Körmend) 
 
 
 

A jegyek elővételben a plébánia hivatalokban,  
a katolikus iskolában január 11-től (Sárvár, Dózsa Gy. u. 28.)  

4000 Ft-ért kaphatók. 
A katolikus iskola öregdiákjainak a belépő 3500 Ft. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2016. január 22-én (pénteken) 17 órára
a könyvtárba, ahol

A gyógyító mese
címmel

Lovász Adrienn 
tart előadást.

„A mesék végső soron olyan történetek, amelyek 
arról szólnak, hogy az ember élete során bármikor több 

lehet annál, mint amit az adott pillanatban megél. ”
                                                                     (Boldizsár Ildikó)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Folytatás az 1. oldalról
A sárvári újévi koncert 43. 

alkalommal csendült fel a város 
koncertfúvószenekarának elő-
adásában. A Pernecker János 
igazgató-karnagy által 1974-ben 
elindított esemény napjainkra 
Sárvár egyik legrégebbi hagyomá-
nyokkal bíró kulturális rendezvé-
nyévé vált. Január 2-án este Szélesi 
Attila igazgató-karnagy immár 12. 
alkalommal dirigálta a zenekart. 

Egy 45 éves sárvári zenekari ju-
bileumot is ünnepeltek a zenészek, 
a városi fúvószenekar megalakulá-
sát. A sárvári fúvószene 106 éves 
történelmében 1971 egy jelentős 

dátum volt. Ekkor szervezte újjá 
Pernecker János karnagy a vá-
rosban korábban működő zene-
karok tagjaiból, illetve a két évvel 
korábban indult, önálló sárvári 
zeneiskola tehetséges növendé-
keiből a városi fúvószenekart. 
Ez az együttes napjaink modern 
Sárvári Koncertfúvószenekarának 
egyik elődje, valamint a sárvári 
fúvószene országos, és nemzetközi 
hírnevének megalapozója. 

A ma is muzsikáló egykori 
tagok szilárd törzsét alkotják a 

színpadon helyet foglaló zene-
karnak – mondta Máhr Tivadar 
társadalmi elnök, aki Szélesi 
Attila karnaggyal együtt kö-
szöntötte a közönség előtt azt 
a három zenészt, akik immár a 
kezdetektől tagjai a koncertfú-
vószenekarnak. Ajándékban és 
egy jubileumi baseball sapkában 
részesült Sebesi László tenorkür-
tös, Takács Viktor tubás és roz-
mán István basszusklarinétos.

– Ők hárman ma is rendszeresen 
járnak a próbákra jó példát adva 
mindenkinek. remélem, hogy a 
mostani fiatalok is olyan példát 
látnak a tevékenységükben, amely 

arra sarkallja őket, hogy hosszú 
évekig foglalkozzanak a zenével, 
hogy érezzék az együttjátszás örö-
mét, hogy ebben a közösségben 
értékteremtés folyik – hangsúlyozta 
Szélesi Attila karnagy.

Az újévi koncert repertoárjá-
ban több zeneszám is jubileumi 
eseményre emlékeztetett. 260 
évvel ezelőtt született Amadeus 
Mozart. Ebből az alkalomból 
csendült fel Cserey Anna ta-
nárnő előadásában fuvolára írt 
C-dúr Andante-ja. De a Csár-

dáskirálynő legnépszerűbb da-
lainak fúvósátiratát is hallhatta a 
közönség a mű megszületésének 
100 éves jubileuma alkalmából, 
valamint a Star Wars és a Ka-
rib-tenger kalózai című filmek 
klasszikussá érett dallamait is. 

A koncert záró száma előtt 
mondta el újévi köszöntőjét Kon-
dora István polgármester, aki azt 
hangsúlyozta, hogy az új év sok-
féle reményt táplál bennünk, már 
ismerjük a céljainkat, amelyeket 
boldogságra és biztonságra töre-
kedve el is érhetünk. A zenekar 
45 éves jubileuma alkalmából 
Sárvár Városért Érdemérmet 
adományozott az önkormányzat 
az együttesnek több évtizedes 
munkája elismeréseképpen, ame-
lyet Kondora Istvántól Szélesi 
Attila karnagy vett át.

– Fontosak számunkra az 
elismerések egy közösség részé-

ről, ezért nagyon köszönjük ezt 
az önkormányzati kitüntetést, 
amelyet a város polgárainak ne-
vében adott át Kondora István. 
Köszönjük azt a támogatást is, 
amelyben az önkormányzat 
évről évre a zenekart részesíti, e 

nélkül nem tudnánk működni, 
hangszereket vásárolni. Amikor 
kérdezik, hogy nálunk miért 
nincs belépő az újévi koncertre, 
én mindig elmondom, hogy mi 
hálával tartozunk azért a sok 
támogatásért és szeretetért, amit 
a közönségtől és az önkormány-
zattól kapunk, ezért nem fogunk 
belépőt kérni a koncertjeinkre – 
mondta Szélesi Attila.

Az idei újévi koncertet is a 
radetzky-induló zárta, amely 
végén állva, vastapssal ünnepelte 
a közönség a Sárvári Koncertfú-
vószenekart.  

-fr-

Vastapssal ünnepelte a fúvósokat a közönség

JANUÁRI MENÜAJÁNLATUNK

Várjuk megrendeléseiket:
Irodánkban – érthető emberi hangon, nem robot operátoroktól! 

És/vagy Weboldalunkon – www.pbasarvar.hu

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14
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NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
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• Tel.: 95/520 230 • Mobil: +36 30/ 267 59 27 • Mobil: +36 30/631 38 07
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában

• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

Folyamatos és hasznos információkért, nyereményjátékokért               !  
facebook.com/pbasarvar

Az összes biztosító ajánlata egy helyen, NÁLUNK!

A. Tudatos Kötelező biztosítás váltás 2016. évre
Annak, aki:  tavaly is váltott; már régen váltott; számtalan 
kiegészítő biztosítás közül válogatna, egyáltalán nem váltott 
még; kárt okozott ebben az évben.

B. A legjobb nyugdíjbiztosítást keresi? Mi segítünk!
Azoknak, akik: 25-55 év közöttiek, fontosnak tartják, hogy 
gondoskodjanak idős napjaik  biztonságáról, vállalkozók 
és nem szeretnének minimálnyugdíjasok lenni, személyre 
szabott tanácsadást szeretnének.

C. Fizessen kevesebbet lakásbiztosítása után!
Azoknak, akik: legértékesebb vagyona a ház vagy a lakás, 
már régen váltottak; számtalan kiegészítő biztosítás közül 
válogatnának, egyáltalán nem váltottak még; káruk volt, de 
szinte semmit vagy keveset fizetett a biztosító.

Népszerű melódiák csendültek fel az újévi koncerten

Máhr Tivadar társadalmi elnök köszöntötte az alapító tagokat, Takács Vik-
tor tubást, Sebesi László tenorkürtöst és Rozmán István basszusklarinétost

A zenekar nevében Szélesi Attila karnagy vette át Kondora István polgár-
mestertől a Sárvár Városért Érdemérmet és Oklevelet
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Házhoz menő 
lomtalanítás új rendszere 

Díjmentes lomtalanítás:
2016. január 1-től a lakosság a házhoz menő lomtalanítást a bejelentést 

követő 10 munkanapon belül, a Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon 
évente egy alkalommal, maximum 2 m3 mennyiségben díjmentesen 
veheti igénybe. Az igénybejelentés során szükséges megadni a lomhul-
ladék várható mennyiségét, a 2 m3 feletti lomhulladék csak a díjköteles 
lomtalanítás díjának megfizetése mellett szállítható el. A ki nem használt 
lomtalanítási alkalom a következő évre nem vihető át. A házhoz menő 
díjmentes lomtalanítás július és augusztus hónapok kivételével egész évben 
igénybe vehető, kivéve a vis maiort, évente egy alkalommal, maximum 
2 m3 mennyiségben.

Díjköteles lomtalanítás
A díjmentes lomtalanításon túl a lakosság a lomtalanítás keretébe 

tartozó lomhulladékot július és augusztus hónapok kivételével egész 
évben, kivéve a vis maiort, a bejelentést követő 10 munkanapon belül, a 
Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon házhoz menő díjköteles lomta-
lanítás keretében is kihelyezheti az ingatlan elé. Lomtalanításkor kizárólag 
a lomhulladék kerül elszállításra. A díjköteles lomtalanítás díja 2600 Ft/
m3 + ÁFA, minimális mennyisége 1 m3.  

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, Ikervári u. 23.
Nyitvatartás: KEDD: 7.00-19.00, CSÜTÖrTÖK: 12.00-16.00
Tel./fax: 06-95-520-172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
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NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. január, február
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Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.  

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA.
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Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Berzsenyi utcában 
2016-ban épülő belvárosi, 
zöldövezeti sorházak 
értékesítése 
elkezdődött

Köszönetnyilvánítás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ immár 

hagyományosan, évek óta, karácsony alkalmából tartós 
élelmiszerekből álló ajándékcsomaggal próbálja könnyebbé 
tenni a rászoruló családok ünnepét. Ennek kivitelezése sárvári 
cégek, vállalkozások és magánszemélyek hozzájárulásaiból 
valósítható meg.

Az idei évben számos nagylelkű felajánlás ismét lehetővé 
tette, hogy a hátrányos anyagi helyzetben lévőknek boldogabbá 
tegyük a karácsonyát.

A Sárvári S-Group Közép-Európai Zrt. Budapest ügyvezető 
igazgatója, Soós Ferenc úr 300.000 Ft összegű támogatása 
kiemelkedő volt az adományok közül, melyet felajánlott 
intézményünknek.

Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket, 
hogy támogatásának köszönhetően 2015-ben még több család 
juthatott segítséghez.

Köszönetnyilvánítás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ ezúton 

mond köszönetet támogatóinak, akik önzetlen felajánlásaik-
kal, adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy 140 gyermekes 
és egyedülálló családot megajándékozzunk tartós élelmisze-
reket, tisztító- és tisztálkodó szereket tartalmazó ajándékcso-
maggal. Különösen szeretnénk kiemelni a Taravis Kft.-t és a 
Sága Foods Zrt.-t, akik nagy mennyiségű termékadományt 
biztosítottak részünkre.

Továbbá ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Ponácz 
Györgynek és feleségének Adriennek, akik Banya Tanya Ét-
termükben ismét megvendégeltek 25 szociálisan hátrányos 
helyzetű gyermeket.

Támogatóink: Flextronics Kft., Mezort Zrt., Tesco Áruház 
Sárvár, Sweet-Mix Kft. Édesség Nagykereskedés, Tia 2000 
Kft., ÁFÉSZ Sárvári Coop Kft., Stroff-fer Vasudvar Kft., Sarbo 
Cipőipari és Kereskedelmi Kft., Katolikus Egyház, Spirit Ho-
tel rogner Thermal Spa, Provertha Electronic Components 
Zrt., Székelyi-Szilágyi Kft., Savanyú Víz-Gáz-Fűtéstechnikai 
Szaküzlet, robi-Tex Kft., Lami-Véd Kft., Sárvár és Vidéke 
Ipartestület, Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft., Papirusz író-
szer- és Nyomtatványbolt, Nestlé Hungária Kft., Édes Mosoly 
Édességbolt, Kálmán László vállalkozó, Sárvár és Vidéke 
Méhészegyesület, Luca Kézműves és Kreatívbolt, Zala Cere-
ália Kft., Németh Ferenc vállalkozó, Farkas István vállalkozó, 
Puklér István magánszemély, Görög Jenő vállalkozó, Varga 
Károly magánszemély.

Emmerné Osvald Judit
családsegítő- és gyermekjóléti központ vezető 

Sárvár, Hunyadi u. 1. Tel.: +36-30/664-9195

  Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 9-12 és 13-17, Szombat: 9-12

       JELMEZKÖLCSÖNZÉS
Felnőtt és gyermekjelmezek előjegyzését és 

kölcsönzését megkezdtük.

2016-ban is hirdessen a Sárvári Hírlapban!
Hívjon most!  06 30 45 75 035
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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!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 19.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «

» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül 
megoldjuk!*

Akciós téli gumik már 10 000 Ft/db-tól

Ne vigye máshova,
Sárvár Service megoldja!

Megszerezte első formagyakor-
lat magyar bajnoki helyezését a 
Sárvári Kung Fu Iskola Varga 
Teodórának köszönhetően.

Érden rendezték a Kung Fu 
Magyar Bajnokság döntőjét, 
melyen Varga Teodóra sze-
mélyében a Sárvári Chang Stí-
lusú Shaolin Kung Fu Iskola is 
képviseltette magát. – Teodóra 

minden magyar bajnoki fordu-
lón részt vett, ahol dobogós és 
pontszerző helyekkel öregbítette 
hírnevünket, így megérdemelten 
kapott meghívót a legnívósabb 
versenyre. Versenyzőnk végül 
a junior pusztakezes formagya-
korlat kategóriában negyedik 
helyezést ért el, melyre nagyon 
büszkék vagyunk – mondta 
edzője, Cordier Bálint. 

Kung fu siker

A dm Kft. közel 260 üzletével vezető szerepet tölt be a drogéria 
kiskereskedelemben. Sikerünk titka, hogy olyan munkatársakkal 
dolgozunk, akik készségesen vállalják a magas szintű személyi 

követelményeket és szívesen dolgoznak csapatban.
Sárváron működő üzletünkbe keresünk munkatársat 

az alábbi pozícióba:

TAKARÍTÓ MUNKATÁRS
heti 20 órában

határozatlan idejű munkaviszony

Amennyiben szívesen csatlakozna a dm csapatához,  
a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán 

az „Állásajánlataink” menüpont alatt 
2016. január 26-ig jelentkezzen a pozícióra, 

vagy adja le személyesen önéletrajzát a boltban.

Főbb feladatok
n  Az üzlettér, az irodahelység 

és a raktár tisztántartása
n  Bevásárlókocsik és kézi kosarak

tisztítása
n  Üvegfelületek tisztántartása 

(fotópult, parfümszekrény, 
bejárati ajtó)

n  Az üzlet előtti terület tisztítása
n  Elvégzett takarítási feladatok 

adminisztrálása

Munkakör betöltésének 
feltételei 

n  Alapfokú iskolai végzettség
n  Fizikai munka iránti 

nyitottság

Munkakör betöltése 
során előnyt jelent

n  Hasonló munkakörben szerzett
gyakorlat

Az üzlet címe: 9600, Sárvár, Batthyányi Lajos u. 16.
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

2016. január 21-én és 28-án, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. január 15. és január 30. között

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI      HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésszervező: 
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
2016. január 11.  

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 16., 23. és 30. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Január 15., 22. és 29. (péntek) 19.00 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40

Élet Forrás – katolikus magazin:
Január 16. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10

Testületi ülés:
Január 28. (csütörtök) 16.00/élő

A sárvári Aranylábú Vastyú-
kok Sportegyesület szervezett 
kispályás női labdarúgótornát 
Sárváron, a Tinódi gimnázium 
tornatermében. 

A megmérettetésen a résztvevő 
hat csapat körmérkőzéses formá-
ban döntött a helyezésekről. Az 
1x20 perces találkozókon 4+1 fős 
csapatok léptek pályára, folyamatos 
cserelehetőség mellett, a kispályás 
szabályoknak megfelelően. A kilá-
togató érdeklődők izgalmas, szín-
vonalas játékot hozó mérkőzéseket 
láthattak. A hazai csapat végül négy 
győzelemmel és egy vereséggel 
sikeresen tartotta itthon a kupát.

Az Abriso Kupa Sárvár vég-
eredménye: 1. Aranylábú Vas-

tyúkok (Boros Gabriella, Fogl 
Ildikó, Jobb Szilvia, Keresi Szi-
monetta, Lukács Kinga, Nagy 
Vanessza, Pulai Lilla, Schweiger 
Beáta, Szilasi Edina, Tóth Kla-
udia), 2. Alsósági Tigrisek, 3. 
rábatótfalu, 4. Vép, 5. Zanat, 6. 
Csepreg.

A torna gólkirálynője Mazzag 
ramóna (rábatótfalu), legjobb 
kapusa Gyürü Melinda (Zanat), 
legjobb játékosa pedig Nagy 
Vanessza (Vastyúkok SE) lett.

Az Aranylábú Vastyúkok SE 
csapata várja soraiba a labdarú-
gás iránt érdeklődő hölgyeket, 
korhatár nélkül. Bővebb infor-
máció kérhető a következő email 
címen: jobbszi@freemail.hu

Jobb Szilvia (Vastyúkok SE)

Aranylábú Vastyúkok 
tornagyőzelme

A sárvári Aranylábú Vastyúkok 1. helyezést értek el a sárvári kupán

A számos sportolási lehetőség 
mellett most már cselgáncsra 
is van lehetőség Sárváron. Még 
decemberben a Sakura Vas 
Megyei Judo és Küzdősport 
Alapítvány 50 négyzetméter 
küzdőfelületet és judoruhákat 
adott át a Szent László Katoli-
kus Általános Iskolának. 

A Sakura Vas Megyei Judo 
és Küzdősport Alapítvány a 
Magyar Judoszövetség segítsé-
gével munkálkodik azon, hogy 
a „Sport legyen a tiéd” program 
keretében iskolákban népszerű-
sítse a sportágat. Fontos célul 
tűzték ki az utánpótlás-nevelést, 
az iskolai judo alapú testnevelés 
népszerűsítését és oktatását. 
Ezenkívül nagy hangsúlyt fek-

tetnek a lányok és nők önvé-
delmi képzésére. Az év végén a 
sárvári Szent László Katolikus 
Általános Iskolában toboroz-
ták a gyerekeket, az alapítvány 
sportolói Polz Anita vezetőedző 
irányításával bemutatót is tar-
tottak sporttudásukból.

A pályázat útján nyert sport-
kellékeket, az 50-50 m2 küzdő-
felületet és judoruhákat Karáth 
Szabolcs, az alapítvány elnöke 
adta át a szombathelyi Váci Mi-
hály Általános Iskola és a sárvári 
katolikus iskola igazgatójának. 

Az alapítvány heti két alka-
lommal tart edzést az iskolában. 
Mindenkit várnak, aki szeretne 
sportolni, vagy csupán kipróbál-
ni a japán küzdősportot.

-tsz-

Már judozni is lehet
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A vártnál gyengébben teljesít-
ve, az NB II-es tabella nyolca-
dik helyén telel a Sárvárfürdő 
Kinizsi

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-
es női kézilabdacsapata ősszel 
lejátszott kilenc mérkőzéséből 
kettőt megnyert, egy alkalommal 
döntetlent játszott, hatszor pedig 
vereséget szenvedett, ezzel a 
teljesítménnyel jelenleg a tízfős 
tabella nyolcadik helyén áll.

 Hegyi Gábor edző elmond-
ta, hogy amikor tavaly nyáron 
kialakult a csapat játékoskerete, 
akkor a vezetőséggel egyeztet-
ve, a tabella első felét tűzték 
ki elérendő célként. Titokban 
azonban, a Kinizsi játékos állo-
mányát és a mezőny erősségét 
ismerve, akár a dobogós helyezés 
elérését sem tartották lehetet-
lennek. Sajnos azonban, nem 
kifogásokat keresve, de a csapat 
őszi teljesítményét több dolog 
is negatívan befolyásolta: ezek 
közül a legmeghatározóbb az 
volt, hogy a Nádasdy iskola tor-
nacsarnokának felújítása miatt 

az ősszel egyetlen alkalommal 
sem élvezhették a hazai pálya 
előnyét. Hét mérkőzést idegen-
ben, kettőt pedig pályaválasztó-

ként Ikerváron játszottak, ami 
alapvetően befolyásolta az őszi 
mérleget. ráadásul a nyáron a 
Sárvárfürdő játékoskeretében 
jelentős változás állt be, többen 
abbahagyták, és hiába érkeztek 
rutinos, minőségi játékosok, a 
gárda egybekovácsolása nem 
megy egyik napról a másikra. 

Sajnos, mindez a csapat hangu-
latára sem volt túl jó hatással.

Csonka László szakosztály-
vezető pozitívumként említette 

viszont a junior csapat szerep-
lését, akik hat győzelemmel és 
három vereséggel mindvégig 
harcban álltak a dobogóért, és 
az első felvonás végén a negyedik 
helyen állnak.

 A TAO-rendszernek köszön-
hetően jól működik az egyesü-
leten belüli utánpótlás-nevelés 

rendszere, a felnőtt és junior 
csapat mellett további négy kor-
osztályban versenyeztetnek csa-
patokat, plusz még egy előkészítő 
csoportot is elindítottak. Ki-
emelkedő volt az U13-as csapat 
teljesítménye, akik a regionális 
gyermekbajnokság alapszaka-
szát a negyedik helyen zárva, a 
felsőházi rájátszásban jelenleg 
olyan csapatokkal játszanak, 
mint azt ETO, a Veszprém vagy 
a Szombathelyi Akadémia. 

 A szakosztályvezető végezetül 
elmondta, hogy az önkormány-
zattól kapott működési támoga-
tásnak, a helyi szponzoroknak, 
valamint a TAO-rendszernek, 
illetve a társasági adójukat fel-
ajánló gazdasági társaságoknak 
köszönhetően a költségvetésük 
stabil, amit ezúton is szeretnének 
megköszönni.

A téli szünetet követően, ja-
nuár közepén immár a Nádasdy 
iskola tornacsarnokában kezdi 
meg a felkészülést a Sárvárfürdő 
Kinizsi NB II-es női kézilabda-
csapata.

-Senior-

A Sárvár FC ősszel két mér-
kőzést nyert, ötször játszott 
döntetlent, míg kilenc alka-
lommal hagyta el vesztes-
ként a pályát. Tizenöt lőtt 
góllal szemben harmincha-
tot kapott, és tizenegy meg-
szerzett pontjával a tizenhét 
fős tabella tizenötödik he-
lyén telel.

A Takács Gábor és Németh 
József alkotta edzőpáros érté-
kelésében elmondta, hogy azt 
már a nyári csoportbeosztás 
során világosan lehetett látni, 
hogy az NB III Nyugati Cso-
portjának tizenhét csapata 
közül legalább tíz, valóban 
profi körülmények között, 
sokkal nagyobb költségvetéssel 
működik, mint a Sárvár FC, így 
természetesen a lehetőségei is 
mások. Ezeknek a csapatoknak 
a játékosai gyakorlatilag a fut-
ballból élnek, nem kell dolgoz-
niuk, akár napi két tréningen is 
részt vesznek, így természete-

sen előnyt élveznek a valóban 
amatőrökkel szemben. 

– Ennek ellenére a Sárvárnak 
akadtak kimondottan jó mecs-
csei is, ám idén a szerencse is 
elpártolt a csapattól, hiszen ha 

az öt döntetlenből akár csak 
kettőt is győzelemre tudunk 
hozni, amire bizony meg is volt 
a reális esély, akkor most négy 

ponttal többet szerezve, stabi-
labb helyen állnánk a tabellán 
– értékelt Takács Gábor.

Németh József mindezt meg-
erősítve elmondta, hogy a 
szezon elején tizenöt pontot 

terveztek, amihez pont ez a két 
győzelem hiányzott.

A téli  szünetet követően 
a Sárvár FC január 6-án állt 

munkába, és az már az első 
edzésen kiderült, hogy a já-
tékosállományban változá-
sok lesznek. Tancsics Zsolt 
ugyanis Ausztriába igazolt, 
rózsa Péter munkahelyi el-
foglaltság miatt átmenetileg 
felhagy az aktív játékkal, Ga-
lambos Dániel pedig a több 
játéklehetőség reményében 
Fertőszentmiklósra távozott. 
Tóth László két hétig az NB 
II-es Sopronnal készül, így az 
ő sorsa még bizonytalan. Az 
már biztos, hogy répcelakról 
leigazolták Németh Gábort, 
míg a Haladás nevelése, Bedi 
Noel, aki legutóbb Sopronban 
játszott, valamint Lempeg Oli-
vér az Illés Akadémia U19-es 
csapatából jelenleg a Sárvár-
ral készül, sorsukról később 
döntenek.

A Sárvár FC január 16-án 
az Andráshidával játssza az 
első előkészületi mérkőzését, 
valószínűleg Zalaegerszegen.

- CSL -

Megkezdte a felkészülést a Sárvár FC

Jól működik a kézilabda utánpótlás-nevelés

A nyolcadik helyen telelő kézisek javítani szeretnének a tavaszi szezonban

Labdarúgóinkat a havazás sem akadályozta a szabadtéri edzésben
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Boldog Új Évet kíván 
az ELENDER COMPUTER csapata! 
Legyen partnerünk a jövőben is!

www.elendersarvar.hu

9600 Sárvár, 
Hunyadi u. 1.

Tel./Fax: 95/324-011
Mobil: 70/383-2023

E-mail: 
elender@globonet.hu

Januári Akciós ajánlatunk:

Fenti ajánlataink 2016. január 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Kezdje az Új Esztendőt 
egy megbízható számítógéppel! 
AMD X2 DualCore 3,7GHz számítógép 

konfi guráció fantasztikus áron!
most csak 64.900 Ft-ért 

FM2/4 GB RAM/500 GB HDD/DVD-RW/
Spire ház + 420 W tápegység

Kiváló teljesítmény alacsony áron 
ingyenes LINUX operációs rendszerrel!

Gamerek FIGYELEM! 
Egerek, egérpadok, játékvezérlő konzolok, 

mikrofonos fejhallgatók, 
billentyűzetek széles választékban!

most 10% kedvezménnyel!
Műholdas és kábeltévés vételtechnikai 

eszközökkel is várjuk kedves vásárlóinkat! 

Január végéig még tart 
születésnapi akciónk, Ön is 
éljen a lehetőséggel!

Arany, ezüst,
igazgyöngy, 

drágakő ékszerek.
Karikagyűrűk.
Márkás órák.

Egyedi ékszerek 
készítése.

Ékszerjavítása.
Pénzérmék felvásárlása.

Befektetési 
aranytömb értékesítése

napi tőzsdei áron.
06 20/ 956 - 6999

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

Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com

Részletek az üzletben.

MOST MI ADJUK AZ AJÁNDÉKOT  
-15% KEDVEZMÉNY

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

ÜZLETEKMinden vasárnap nyitva!

Alkotmány u. 4.

Hétfő – Szom. 6 – 22
Vasárnap 7 – 18 

Laktanya u. 2. 

Hétfő – Szom. 6 – 20
Vasárnap 7 - 12

Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

2016. február 13-án, szombaton 20 órától

VALENTIN NAPI COUNTRY BÁL
Mesés vacsora, remek zene! 

Hozza el szerelmét, párját, érdemes! 
Aki beöltözik cowboy-nak vagy cowgirl-nek,

akár nyerhet is vele! 

A LESLIE NIGHT DUÓ
együttes válogatása a legjobb country zenékből! 

2016. február 11-én ismét

TORKOS CSÜTÖRTÖK
Biztosítsa helyét időben!

www.tinodihotel.hu

Bennünket a név kötelez!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234, 326-900, 326-475

Farsangi fricskával  
búcsúzunk a téltől!

Felfrissült étlappal, ötletes menükkel várjuk 
2016-ban is kedves Vendégeinket!

Valentin hetében szerelmes dallamok, 
szellemes ételek, szemérmes 
borok és koktélok hódítanak!

Nálunk leveheti a lábáról imádottját! 


