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Húszezren látták már a huszárkiállítást

Polgármesteri
évértékelő

A tavalyi év bővelkedett pályázati forrásból és önerőből
megvalósult beruházásokban, és
megőrizte pénzügyi stabilitását a
város. Évértékelőjében Kondora
István polgármester elmondta,
hogy megújult többek között a
vasútállomás és környéke, elkészült a hegyközségi csatorna és temető, felújították a Nádasdy iskola
tornacsarnokát. Az idei fejlesztési
tervekről és a város költségvetéséről is beszélt a polgármester.
Az interjú
a 4-5. oldalon olvasható

Sárvári Farsang

Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója szeretné, ha minden Sárvárra látogató turista
a múzeumot is felkeresné

Állami támogatással és az
önkormányzat segítségével
újult meg a Nádasdy Ferenc
Múzeum állandó kiállítása,
mely új szempontok szerint
mutatja be a legnagyobb fegyvernem, a huszárok évszázados történetét.
A pályázatzáró szóló elszámolást minden tekintetben sikeresnek minősítette az Emberi

Erőforrások Minisztériuma
– tudtuk meg Takács Zoltán
Bálint múzeumigazgatótól
január közepén.
2013-ban jelent meg az a
pályázati lehetőség, amelyen
a sárvári múzeum sikeresen
pályázott, így átalakíthatta
állandó huszárkiállítását. Az
országban egyedülálló kiállítás, a Nádasdy-huszárezred
emlékanyaga két ütemben újult

meg. Első lépésként 2013-ban
és 2014-ben a kiállításra került
műtárgyak restaurálása valósult
meg. A kiállított anyag mellett
a raktári anyag is tisztításra került. A második ütem a kiállítás
megvalósítását célozta meg.
Erre az elnyert támogatás több
mint 20 millió forintot jelentett,
ami az akkori évben a második
legnagyobb összeg volt.
Folytatás a 9. oldalon

A tavalyi hagyományt folytatva
idén is megszervezik a Sárvári
Farsangot február 6-án, a Posta téren. 14 órától jelmezes felvonulás
és szórakoztató programok várják
a közönséget. Kísérletet tesznek
az ország legnagyobb puncsának
elkészítésére is. A rendezvény
ideje alatt vendéglátó faházak
üzemelnek. 
Plakát a 13. oldalon
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Tinódira emlékezik Sárvár

Folyamatos fejlesztések a kórházban

Január 29-én, pénteken rendezik a hagyományos városi Tinódi-emlékünnepséget, ahol Tinódi Lantos Sebestyén énekmondó
1556. január 30-án, Sárváron bekövetkezett halálára emlékezik
a közönség. 13 órától megemlékezés és koszorúzás lesz a Várparkban, a Tinódi-szobornál. Ünnepi beszédet mond Reichardt
Gabriella történész, a Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársa. 18
órától emlékműsor kezdődik a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében, ahol Juhász Balázs dudás és Kóta Pál kobzos, énekes
lép fel. Minden érdeklődőt várnak a programokra!

Az országban kevés egészségügyi intézmény mondhatja el,
hogy nincs adóssága és nyolcvanmillió forintos eszközfejlesztést
tudott megvalósítani – mondta az elmúlt évet értékelve Vancsura
Miklós, a Sárvári Szent László Kórház főigazgatója. A kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett már itt is érződnek a napi működést
megnehezítő országos folyamatok. A szakemberek megtartása és
esetleg újak idecsábítása is plusz kiadásokat jelent. Mindemellett azonban a járóbeteg szakrendelőben is kimagasló szakmai
munka folyik.
Folytatás a 6. oldalon
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Az idei évtől igényelhető az új személyi igazolvány
Január 1-jén lépett hatályba
a közigazgatási bürokrácia
csökkentéséről elfogadott törvénycsomag. A módosítással
általános eljárási szabályok
egyszerűsödtek, csökkentek az
ügyintézési határidők, és már
igényelhető az új személyi is.

– Az új személyazonosító
igazolványokat nyolc nap alatt
készítik el az eddigi húsz napos határidővel szemben. Az új
okmányról leolvashatók majd a
jelenlegi személyi igazolványon
látható adatok is, de emellett
olyan magas biztonságú tároló
elemet (chipet) építettek bele,
amely nyilvántartja a személyazonosító adatokat, az állampolgárok döntésétől függően
például az ujjlenyomatukat, illetve a társadalombiztosítási és
adóazonosító jelüket is – sorolta
a változásokat dr. Németh Gábor,
a Sárvári Járási Hivatal Kormányablak Osztályának vezetője.

Az új okmány felhasználóbarát és biztonságos lehetőséget
biztosít az állampolgároknak
arra, hogy ügyeiket egyszerűbben, hatékonyabban, gyorsabban
tudják intézni. Az új igazolvány
tartalmaz olyan kódokat és
azonosítókat, többek közt az
elektronikus aláírás lehetőségét,

amely funkciók segítségével
az állampolgárok további új,
az elektronikus ügyintézés elterjedését célzó, lépcsőzetesen
bevezetendő szolgáltatásokat
vehetnek majd igénybe.
Az okos-igazolvány bővíthető
a közigazgatási ügyintézéshez
szükséges adatokkal és hasz-

Az első elektronikus személyi igazolványt Tasnádi László, a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára adta át a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalában (Fotót: kormany.hu)

nálhatók az új személyi igazolványhoz kötött funkciók, mint
például az okmányérvényességi
szolgáltatás, az ügyfélkapunyitást lehetővé tevő szolgáltatás,
a személyazonosság ellenőrzése
rendőri intézkedés esetén, illetve
a repülőtéri zsilipkapu használata határátlépés esetén.
Az okmányt tizenhat biztonsági elemmel védik, a többi
között Braille-írással, transzparens hologrammal, biztonsági alnyomattal, változó lézerképpel, lézer-gravírozott
okmányszámmal, metallizált
hologrammal, optikailag változó tulajdonságú ábrával és
kétdimenziós vonalkóddal.
Az új igazolványok igénylésének első napjaiban nem volt
nagyobb roham a sárvári okmányirodában. A járási hivatal
munkatársai remélik, hogy a régi
okmányok cseréjére mindenkinél csak azok érvényességének
a lejáratakor kerül sor.

Sárváron napjainkra szinte teljes a foglalkoztatás
Sárvár város és a térség munkaügyi helyzetéről, a foglalkoztatást segítő eszközökről,
a munkaerőpiaci igényekről
kérdeztük a Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
vezetőjét, Németh Zsoltot.

A korábbi sárvári munkaügyi
kirendeltség a Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályaként
működik. Ennek az osztálynak
része a Celldömölki Munkaügyi
Pont is. Németh Zsolt osztályvezető örömmel számolt be arról, hogy
Sárvár városában olyan alacsonyra
csökkent az álláskeresők száma,
hogy a településen már szinte
elérték a teljes foglalkoztatást.
– A regisztrált álláskeresők számáról a 2015. novemberi adatok
állnak rendelkezésre, a Sárvári
Járásban 647 fő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, ez 3,48%os álláskeresési rátának felel meg.
Sárvár városában 225 fő volt a
regisztrált álláskeresők száma,
ami 2,1%-os álláskeresési rátát
jelent – mondta Németh Zsolt, a
Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője, aki

hozzátette, hogy a tartósan, vagyis
1 éven túl állást keresők száma 170
fő a járásban, ebből 61 fő sárvári.
A térségben zajló gazdasági
folyamatok az elmúlt időszakban
alapvetően nem változtak. A szezonális munkaerő felvételek és

munkakörben. A közfoglalkoztatási programok több ütemben
valósulnak meg, a legutóbbi novemberben indult Sárváron.
A foglalkoztatási osztály munkájában 2016-ban is meghatározó
szerepet tölt be a hátrányos helyze-

Németh Zsolt foglalkoztatási osztályvezető örömmel számolt be arról, hogy
idén is többféle foglalkoztatást segítő program indul

a közfoglalkoztatás határozták,
illetve határozzák meg alapvetően a
regisztrált munkanélküliek számát.
Nagyobb létszámú munkaerő felvételt a munkaerő kölcsönző cégek
szoktak jelezni. Folyamatosan van
felvétel a Taravis Kft.-nél többféle

tű munkavállalók elhelyezkedését
segítő uniós programok hatékony
működtetése. Az Ifjúsági Garancia
Rendszer keretében a 25 év alatti
munkavállalók elhelyezkedését
vagy képzését támogatják. Az „Út
a munkaerőpiacra” programban

a más hátrányos helyzetű célcsoportba tartozókat is segítik a
vállalkozóvá válásban, bér-, illetve
bérköltség támogatást nyújtanak,
és képzési lehetőséget biztosítanak.
2016-ban új támogatási lehetőség a közfoglalkoztatottak
elhelyezkedésének támogatása,
amely a közfoglalkoztatottakat a
versenyszférába történő visszatérésre ösztönzi.
Indul a „Nők 40+” központi munkaerőpiaci program is,
amelynek a célja, hogy az álláskeresőként nyilvántartott, és
döntően a koruk miatt munkát
nem találó nők foglalkoztatását
elősegítse. A programba a 60.
életévüket betöltött nők jogosultsági évükre tekintet nélkül
beléphetnek, az 55 év felettieknek
legalább 37 év jogosultsági idővel
kell rendelkezniük.
Németh Zsolt osztályvezető végezetül elmondta, a foglakoztatási
osztály munkatársai az aktuális
állásajánlatokról és foglalkoztatást
segítő programokról részletes
tájékoztatást adnak a hozzájuk
fordulóknak.
Berta

facebook.com/tdmsarvar
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A következő években is tovább épül a Hegyközség
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A tervekről és a feladatokról Varga Jenő önkormányzati képviselőt kérdeztük
Elkészült a szennyvízcsatorna
és az új köztemető. Kihelyezték az új utcanévtáblákat is a
Hegyközségben, de további fejlesztéseket is terveznek a területen – tudtuk meg Varga Jenő
önkormányzati képviselőtől.
Törvényi kötelezettségének
tett eleget a képviselő-testület,
amikor a Hegyközségben lévő
utcákat elnevezte – mondja
Varga Jenő, a terület önkormányzati képviselője. Közben a
térképen mutatja az új neveket:
Almáskerti, Tölgyfa, Kilátó, Szilvafa, Harangvirág vagy éppen
Hegytető elnevezést kaptak az
utcák. Most már az ott élők és
a Hegyközségbe kilátogatók is
könnyen megtalálják az új közterületeket, mert a közelmúltban
az utcanévtáblák is kikerültek.
–Az utcanévtáblákat az önkormányzat helyeztette ki, de
a házszámtáblákat a lakóknak
kell kitenniük, erről levélben
értesítést is kapnak az önkormányzattól. A lakcímváltozás új
lakcímkártya igénylésével is jár.
A Hegyközség állandó lakóinak

én már személyesen kihordtam
az új kártyáikat, akik ezután költöznek ide, azoknak igényelniük
kell az okmányirodán, és ingyen
megkapják az okmányt – mond-

Ezeket a fejlesztéseket saját
forrásból valósította meg az
önkormányzat
– A legfontosabb, amit én
személyesen kiemelnék, az a

Varga Jenő önkormányzati képviselő az új táblát mutatja az Almáskerti
utcában

ta Varga Jenő, a Hegyközség
önkormányzati képviselője.
Az elmúlt években a Hegyközség fokozatosan elkezdett
felzárkózni a belvárosi területekhez. Két nagy beruházás is
zajlott itt, amelyek összértéke
közel 1 milliárd forint volt.

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2016. február 2-án, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 202. számú irodájában.

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2015. február 16-án, kedden
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet
205. sz.) fogadóórát tart.

Hirdetmény
Sárvár polgármestere, alpolgármestere, illetve az önkormányzat képviselő-testületének tagjai lakossági fórumokat tartanak.
A fórumok vezetői tájékoztatást adnak az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előkészítéséről, a közelmúltban befejezett, folyamatban lévő,
illetve a közeli jövőben indítandó beruházásokról, fejlesztésekről, a lakosság
egészét vagy nagy többségét érintő kérdésekről.
A lakossági fórumok az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek
megrendezésre:
2016. február 2. (kedd) 17.00 óra Sárvár, Bocskai u. 1-3. (óvoda)
2016. február 3. (szerda) 17.00 óra Sárvár, Szatmár u. 20. (óvoda)
A fórumok szervezői remélik, hogy a lakossági fórumokon megjelenő
polgárok véleménynyilvánításukkal segítik a város és annak lakossága
érdekeivel egyező döntések meghozatalát.
Sárvár, 2016. január 20.
Sárvár Város Önkormányzata

szennyvízcsatorna. Nagyon örülök, hogy végre elkészült, nagyon
nagy igény volt rá. A Hegyközség
belterületi részén – néhány
kivétellel – szinte teljes a csatornázottság. Az önkormányzati
beruházásban megvalósuló két
ütem összes költsége mintegy

404 millió forint volt. Most folyik
a műszaki átadása az új köztemetőnek, ami 524 millió forintba
került, és szintén saját forrásból
valósult meg – sorolja Varga
Jenő, aki a további tervekről is
szólt. Már folyik az előkészítése
újabb hegyközségi utcák belterületbe vonásának, az Almáskerti
és a Tölgyfa utcák lehetnek a
következők, ez azt jelenti, hogy
itt is folytatódhat a csatornázás
és az útépítés.
Varga Jenő önkormányzati
képviselő személyes, jó kapcsolatot ápol a Hegyközségben
élőkkel, éppúgy, mint választókerülete más polgáraival. Ismeri
napi gondjaikat, problémáikkal
gyakran fordulnak hozzá.
– Az elmúlt tíz évben óriási
fejlődés ment végbe a Hegyköz
ségben, bízom benne, hogy ezt
az itt élők is így érzik. De még
nagyon sok feladat van hátra,
remélem, hogy az eddigi lendülettel tudjuk folytatni a munkánkat, ehhez a város vezetőitől
is minden segítséget megkapok
– mondta végezetül a képviselő.
-fr-

Első félévi munkaterv
A jelenlegi képviselő-testület
mandátuma 2019-ig, öt évre
szól. Minden évben előre meghatározott feladatterv szerint
végzik munkájukat a városatyák, amelyet félévekre szóló
munkatervek pontosítanak.

2016 első félévében hat rendes
ülést tart a testület, és igény szerint rendkívüli üléseket. Többek
között rendeleteket fogadnak el
és módosítanak, személyi kérdésekről döntenek, beszámolókat
hallgatnak meg.
A sárvári képviselő-testület
január 28-án tartotta az idei
év első testületi ülését. Február
15-én a fő napirendi pont az
önkormányzat 2016. évi költ-

ségvetésének elfogadása lesz, és
megállapítják az önkormányzat
2017–2019. évi középtávú tervét is. Márciusban jóváhagyják
az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2016.
évi üzleti terveit. Áprilisban
beszámolót fogad el a testület
a 2015. évi belső ellenőrzési
tevékenységről, módosítják
továbbá a város településrendezési eszközeit.
A májusi ülésen beszámoló
hangzik el Sárvár város közbiztonságának helyzetéről. Elfogadják az önkormányzat által
alapított gazdasági társaságok
2015. évi mérlegbeszámolóit.
A júniusi ülésen hagyják jóvá a
testület II. félévi munkatervét.
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Sok alkotási lehetőséget adó, nyugodt évet zártunk
Évértékelő beszélgetés Kondora István polgármesterrel
A tavalyi év is bővelkedett fejlesztésekben, pályázati forrásból és önerőből megvalósult
beruházásokban, és az építkezések közepette is megőrizte
pénzügyi stabilitását a város.
Sárvár továbbá egy történelmi
jelentőségű szlovén–magyar
házelnöki találkozónak is
házigazdája lehetett 2015ben. Az eredményekről és az
idei tervekről is kérdeztük
Kondora Istvánt, Sárvár polgármesterét.
– Egyik szempontból egy
izgalmas és sok alkotási lehetőséget adó évet zártunk,
más szempontból pedig egy
nyugodt évet, hiszen amit elterveztünk azt sikeresen meg
is valósítottuk. Két témában
váratlan „nyeremény” hullott
az ölünkbe, amelyet elsősorban
Ágh Péter országgyűlési képviselő úrnak köszönhetünk,
aki komoly lobbitevékenységet
fejtett ki a siker érdekében. A
városi közvilágítás fejlesztésére
400 millió forintot nyertünk.
Áprilisban nyílott meg erre a
lehetőség, aztán mintegy két és
fél hetes kivitelezés után június
közepén meg is valósulhatott a közvilágítás energetikai
fejlesztése. A Nádasdy iskola
tornacsarnokának felújítására
annak idején, amikor 2010-ben
az iskolát felújítottuk, nem volt
lehetőségünk. Tavaly 93 millió
forintot nyertünk a tornacsarnok energetikai felújítására,
szeptemberben kezdődött a
kivitelezés és decemberben át
is adtuk.
– Tavaly állami és önkormányzati beruházás keretében jelentős
közlekedésfejlesztési projektek
zajlottak Sárváron.
– A vasútállomás és környéke felújításánál konzorciumi
partner volt Sárvár, hiszen a
MÁV mellett az ÉszaknyugatMagyarországi Közlekedési
Központ, valamint Gérce, Vásárosmiske, Rábapaty községek
vettek részt autóbuszváróikkal a
beruházásban. Ez egy 200 millió
forintos program volt, amelynek
88%-át biztosította európai

uniós és nemzeti pályázati forrásból az állam. A legeslegutolsó
lépés, a vasútállomás épületének
külső színezése kivételével megvalósult a beruházás. Ez most
tavasszal fog megtörténni, mert
ez pályázaton kívüli fejlesztés, és
a MÁV saját forrásból, valamint
a sárvári önkormányzat pénzügyi támogatásából valósítja
meg. Három olyan fontos eleme
volt, amely az utazóközönséget,
illetve a sárvári polgárokat
szolgálta, az egyik a kispostánál
a körforgalom és a parkolók,
a másik a vasút területén a
kerékpártárolók és a parkolók,
valamint az a kényelem, amely
az utazóközönséget szolgálja
ki: a váróterem, a tájékoztató

tát. Folytatódik az ilyen típusú
fejlesztés?
– Ez a két útfelújítás saját
forrásból valósult meg, mintegy
70 millió forintból. Az idén
várhatóan a Tomori Pál utcában
folytatódik ez a fajta útépítés.
Járdafelújításra 15 millió forintot nyertünk tavaly, és mellé
tettünk még 15 milliót, így hét
utcában tudtuk megújítani a járdaburkolatot, de természetesen
további járda- és útjavításokra
is sor került a város területén.
– A szennyvízcsatorna építése
is folytatódott 2015-ben, így
szinte 100%-ossá vált a rendszer a város területén. Milyen
pénzügyi forrás állt erre rendelkezésre?

A Nemzeti Várprogram keretében a Nádasdy-vár udvarán megújulhat a
színpad és a technika, valamint a nézőtér is

rendszer, a mosdók megújítása.
A másik nagy állami beruházás, a 88-as főút 11,5 tonnás
teherbírásra történő átépítése
mintegy 1,5 milliárd forintból
valósult meg, de nekünk igazán
a kerékpárút megépítése nagyon
fontos. Szeretnénk ezt meghosszabbítani Sárvár területén,
a másik vége pedig elér majd
Szombathelyig Bögöt, Porpác,
Vép községeken áthaladva. A
tervek szerint a megyei kerékpárút-hálózat fejlesztés keretén
belül fog tovább épülni a jelenlegi kerékpárút.
– Az önkormányzat egy újfajta, úgynevezett terra mixes
technológiával újította fel a
Mikes és Bartók utcák burkola-

– A hegyközségi csatornaberuházást saját forrásból tudtuk
megvalósítani, a tartalékainkat
használtuk. Az állandó lakossal
és hétvégi házakkal telített utcákban két ütemben csatornáztunk, és már tervezzük – ugyan
kisebb léptékben – a folytatását ennek a beruházásnak a
Hegyközségben. A Sárvár-Víz
Kft.-nél az elmúlt évtizedekben
összegyűjtött, és az önkormányzat által eddig fel nem használt
pénzügyi forrást használtuk
fel, mintegy 404 millió forintot
költöttünk rá.
– A Hegyközségben épült meg
az új köztemető is, amely szintén
a tavalyi év egyik legnagyobb
beruházása volt.

– A tartalékainkból valósult
meg ez a kötelező feladat is,
nagyon régóta, 7-8 éve gyűjtögetjük erre a forrást. Egy hosszú
előkészítés előzte meg a beruházást, négy lehetséges helyszín
közül választotta ki a testület a
területet, amelyet több mint 60
tulajdonostól kellett megvásárolnunk, és ez több mint 3 évet
vett igénybe. Engedélyeztetési
és közbeszerzési eljárások után
tavaly januárban átadtuk a
területet a kivitelezőnek, és
tavaly december 30-ra készre
jelentették. Jelenleg is folyik a
műszaki átadás, amely február
elejére lezárulhat, és május
végén – június közepén megkapjuk a hatósági engedélyeket
is. A beruházás teljes költsége
524 millió forint volt.
– A tavalyi évben megújult
a Nádasdy Ferenc Múzeum
huszárgyűjteménye, és a Nádasdy-vár bekerült a Nemzeti
Várprogramba. Mit jelent ez?
– 2006-ban egy 708 millió
forintos rehabilitációs program
keretében kezdődött el a vár
felújítása, amely elsősorban a
falakat és a bástyákat érintette.
A huszármúzeum egy másik
pályázati lehetőség volt, ennek
keretében 29 millió forintot
kaptunk az Emberi Erőforrások
Minisztériumától. A múlt évben
a terembelsők és a gyűjtemény
is megújult, és ez a látogatottsági adatokban is látszik. A Nemzeti Várprogramban 740 millió
forint a reménybeli pályázati
támogatás, amelyet elsősorban
turisztikai attrakciók megvalósítására fogunk fordítani. A
várprogramban az ötleteink
kivitelezésében egy konzorciumi
partnerrel, a Forster Központtal
kell együttműködnünk, amely
a kulturális örökség védelméért felelős központi hivatal. A
központ nyeri a pályázatot, és
mi vagyunk a végrehajtók. A
program keretében a várudvaron megújul a színpad és a
technika, a nézőtér, valamint
a várban egy látogatóközpontot is tervezünk. Szeretnénk a
Báthory-programot is megvalósítani, és újabb épületrészeket
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szeretnénk bevonni a turisztikai
értékközvetítésbe.
– Tavaly zárult a turisztikai
desztináció menedzsment szervezet mintegy 100 millió forintos
pályázata. Mire fordította ezt a
pénzt a TDM, illetve milyen évet
zárt idegenforgalmi szempontból
a város?
– A TDM 108 millió forintot
költhetett informatikai fejlesztésekre, marketingtevékenységre, továbbá új információs- és
üdvözlőtáblák, felnőtt játszótér
készülhetett, és egy új találkozási pont épült a Csónakázótónál, ez az egyedi stílusú épület
alapot jelent a tó körüli újabb
fejlesztésekhez. Idegenforgalmi
szempontból egy nagyon pozitív évet zártunk, 741 ezer látogatója volt a fürdőnek 2015-ben a
tavalyelőtti 720 ezerhez képest.
Most már biztosan tudom, bár
még nincs meg az utolsó szám,
hogy jelentősen növekedett az
idegenforgalmi adóbevételünk,
és ez azt jelenti, hogy a vendég
éjszakák száma is növekedett.
Úgy tapasztaltam, hogy a helyi
idegenforgalmi szolgáltatók, a
szállásadók elégedettek a tavalyi
esztendővel.
– A helyi gazdaság másik fontos ága az ipar. Hogy teljesített
tavaly ez a szegmens?
– Az önkormányzat pénzügyi erejét az ipar adja, ebbe a
kisiparosokon át a nagy multi
cégekig mindenki beletartozik,
és fontos szereplője. Az adóbevételeink az ipari oldalon
magasabbak voltak tavaly, mint
az elmúlt öt évben bármikor,
tehát valószínűleg a válság utáni emelkedés trendje stabilnak
tekinthető. Bízom benne, hogy
ez a következő években is így
lesz. A munkanélküliség alakulásával kapcsolatban el kell
mondanom, hogy volt olyan
hír tavalyi is, hogy egy cégtől
50-100 embert elbocsátottak, de
másnap már olyan hírt kaptam,
hogy egy másik vállalathoz 300500 embert keresnek. Volt, aki
azért hívott fel, hogy ugye nem
jön ide újabb cég, mert elviszi a
dolgozóit. Összességében mára
kialakult egy verseny a dolgozókért, hiszen jelenleg 2,1%-os
a munkanélküliség. Amikor
2010-ben polgármester lettem
900 fő körül volt a munkanélkü-
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liek száma Sárváron, most már
ennek csak a harmada, mintegy
290 fő. Nem alapvetően a közmunka, hiszen a közmunkások
száma 40-80 fő között mozog,
hanem ténylegesen a munkaerőpiac szívta fel a munkát
kereső embereket.
– Tovább dübörgött a városdiplomácia, vietnámi és kínai
delegációk jártak Sárváron,
testvérvárosi találkozók zajlottak, és egy történelmi jelentőségű
szlovén–magyar házelnöki találkozónak is otthont adott Sárvár.
– Ez ugyanolyan, mint a nagy
diplomácia, az a haszna, hogy
Sárvár rajta van a nemzetközi
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ellátása és az elhunytak emlékének ápolása erkölcsi parancs,
amely semmilyen körülmények
között nem hárítható el. A
házelnökök jelenlétében aláírt
nyilatkozat pedig garancia arra
is, hogy a következő generáció
megismerje a történelmi eseményeket, tanuljon az elődök
hibáiból, és a közös cselekvés,
a baráti együttműködés biztonságot teremtsen mindenki
hazájában.
– A 2016-os év talán még
eseménydúsabb lesz, mint a tavalyi. Folyik már a költségvetés
tervezése, és megjelentek az első
pályázati kiírások is.

Kondora István polgármester a vasútállomás és környéke fejlesztését a városlakók és a turisták szempontjából is nagyon fontosnak tartja

térképen, ha itt átutaznak delegációk, akkor meg is állnak
és körülnéznek. De a vietnámi
delegáció konkrét üzemekkel
tárgyalt, a kínaiak gazdasági
kapcsolatot kerestek a turizmus
és az ipar területén is. A testvérvárosoknál kialakult már a
kapcsolat a civil szervezetek és az
intézmények szintjéig, ezek mára
sokféle területtel átszőtt nemzetközi kapcsolatok lettek. De a
TDM-nek, a fürdőnek és a szállodáknak is kiterjedt nemzetközi
kapcsolatrendszerük van.
Kövér László és Milan Brglez
magyar és szlovén parlamenti
elnökök októberi sárvári találkozójának apropóját az adta,
hogy a kölcsönös emlékezés és
megbékélés jegyében a mi városunk példát mutat arra, külön
felkérés nélkül, hogy a történelem forgószelében hozzánk
került civil lakosság emberséges

– Az elmúlt napokban intézményi költségvetéseket egyeztettünk, mert készül a városi
költségvetés, amelyet február
15-én fogadunk el. Ez is egy kiegyensúlyozott, stabil költségvetés lesz, amely megőrzi, sőt növeli a tartalékokat, megvalósítja
a saját terveket, ez körülbelül
egy 300-400 millió forint értékű
tétel. A pályázati kiírások esetében már megjelent hat felhívás,
az úgynevezett területi alapú
pályázatok vonatkozásában hét
programunkból ötöt már tudunk
véglegesíteni. Megvannak az
engedélyes terveink, a látványtervek és a kiviteli engedélyek
egy része. A gondozási központ
megújítása mintegy 150 millió
forintos program, a bölcsőde
100-200 millió forint közötti
értékben szerepel a terveink
között, szeretnénk a zárdánál egy
energetikai programot megvaló-
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sítani 40-50 millió forint értékben, a Gárdonyi iskola esetében
szintén energetikai programmal
készülünk. Az egészségügyi ellátó rendszer megújításának része
a volt tüdőgondozó épületében
felnőtt és gyermekorvosi rendelők kialakítása. A zeneiskolánál
egy próba- és előadótermet
szeretnénk építeni. A fürdőnél egy energetikai beruházást
tervezünk, amelyre a pályázati
kiírás várhatóan csak a fejlesztési
ciklus második felében jelenik
meg. Ebben az évben alapvetően
a tervezés, a terveztetés és a stratégiák megfogalmazása történik.
A gyógyhelyfejlesztési program keretében egy egymilliárdos fejlesztést tervezünk, ennek
a központja a Csónakázó-tó
és környéke. A terveink szerint a malomtól egy sétaúttal
jutunk majd el a tóhoz, ott
szeretnénk kisebb-nagyobb
turisztikai elemeket kialakítani.
A projekt részeként 2 hektárral
megnövekszik a vízfelület, jégpályát szeretnénk, teniszpályát,
KRESZ-parkot, vízi attrakciókat, vízi színpadot, egy kilátót
és vendéglátó egységet.
Bízom benne, hogy legkésőbb
április közepén ezekből a pályázatokból jó néhányat be is tudunk
adni, és ha sikeresek vagyunk,
akkor lehet, hogy néhány már az
idei esztendőben el is indulhat.
A Hild park megújítását külön kiemelném, hiszen Sárvár a
reformáció 500 éves évfordulója
keretében szervezett ünnepségek kiemelt helyszíne lesz,
ennek köszönhetően mintegy
46 millió forintos támogatásban részesült az evangélikus
egyházközség, és az evangélikus
templom belső rekonstrukciója
már el is kezdődött. Ehhez a
programhoz csatlakozunk úgy,
hogy a Hild parkot megújítjuk
mintegy 230-240 millió forint
értékben, és hozzá kapcsoljuk
a Posta térhez. Bízom benne,
hogy ezzel Magyarország egyik
legszebb tér együttese alakul ki.
Olyan nagy lehetőségek előtt
áll városunk a következő években, amely ritka egy-egy település életében, bár mi nagyon
szerencsések vagyunk, mert
2002 óta folyamatosan épül és
szépül Sárvár.
-fr-
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Folyamatosan fejlesztik a kórház szolgáltatásait
Folytatás az 1. oldalról
Értékelésében Vancsura Miklós főigazgató elmondta még,
hogy a sárvári központ mellett
végre fejleszteni tudták a kórház
simasági pszichiátriai tagintézményét is.
Az év legjelentősebb beruházása révén, több mint nyolcvanmillió forintos eszközfejlesztés
valósult meg a Sárvári Szent
László Kórházban. A műtéti
eszközökön túl a rendelőintézeten át a rehabilitációig, az
intézmény minden részlegébe
jutott a Széchenyi Terv 2020
pályázatán elnyert támogatásból.
A költséghatékony tárgyi eszköz
beszerzés kedvező hatása az
egynapos műtéti ellátásban, a
gasztroenterológiában, a labor

diagnosztikában, a fizioterápiás
és rehabilitációs ellátásokban,
valamint a kardiológiai, a fülorr-gégészeti és a szemészeti
szakellátásban lesz tapasztalható.

A rehabilitációs részleg egyik
legújabb eszköze egy elektromos passzív vállmozgató készülék, amely ha kell, ágyhoz viszi
a kezelést. Működésével sokkal

Vancsura Miklós főigazgató és Dr. Niklai Erzsébet orvosigazgató is fontosnak
tartja, hogy a kórház által ellátott negyvenezer lakosú térség egészségügyi
szolgáltatásainak színvonalát folyamatosan növelje

hatékonyabb lehet a vállízület
és – szakorvos közreműködésével – a környező izmok
rehabilitációja. – A 3D-s eszköz
szinte új fejezet a gyógyításban.
Emellett azonban további eszközök is javítják a betegellátást
– mondta dr. Niklai Erzsébet
orvosigazgató.
Ezek sorát gyarapítja egy milliós értékű lézeres ízület-regenerációt végző készülék és egy
mobil függesztőrendszer is, mely
az ágyban fekvőt segíti a sérült
végtag megtartásában. Mindezen fejlesztésekkel is a sárvári
kórház alapvető célja továbbra is,
hogy az általa ellátott negyvenezer lakosú térség egészségügyi
szolgáltatásainak színvonalát
folyamatos növelje.

Önállóan folytatják a sárvári horgászok
Az önkormányzat újabb öt évre
a sárvári sporthorgász egyesületnek adta a város tórendszerének kezelői jogát. Idén is
változtak a horgászat szabályai.
A város tórendszere a négyhektáros Téglagyári-tóból, valamint a közel kilenchektáros
Csónakázó-tóból tevődik ös�sze. – A sporthorgász egyesület
a halgazdálkodási (halászati)
jog birtokosaként a várostól
2005-től vette át a tavakhoz
kapcsolódó feladatok jelentős
részét, melyet most újabb ötre
megkaptunk a várostól – jelentette be Tóth Lajos, a Kinizsi
Sporthorgász Egyesület elnöke.
Vállalták a vízkészlet-járulék
folyamatos megfizetését, az

évenkénti kétszeri vízminőség
vizsgálat megrendelését és a
tavak környezetének karbantartását: fűnyírást, zsilipek karbantartását, hulladékgyűjtő edények
karbantartását, és a szemét rendszeres gyűjtését. A közösségi
munka nem kötelező, azonban
aki ezeken nem vesz részt, annak
a következő évben tízezer forint
megváltást kell fizetnie.
Ez évtől bevezették az egységes állami horgászati okmányt.
A sárvári pecások örülhetnének
a bürokrácia csökkentésének,
az egyesített állami horgászjegynek és fogási naplónak,
melyeket kizárólag az országos
horgászszövetség és tagszervezetei adhatnak ki. A sárvári
horgászegyesület azonban nem

tagja a megyei horgászszövetségnek.
– A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségéhez
tartozó horgászoknak az adott
tagegyesületet kell felkeresniük
az új típusú állami horgászengedély és fogási napló kiváltása

– A szövetséghez nem tartozó
sárvári Kinizsi Sporthorgász
Egyesület tagjai az eddig megszokott módon a helyi horgászboltban hozzájuthatnak az új egységes engedély nyomtatványhoz
– nyugtatta meg tagságát Tóth
Lajos elnök. Az állami engedélyek

A sárvári horgászoké a város tórendszerének kezelői joga, cserébe a pecások
vállalták a tavak és környékük karbantartását

Sárvár, Hunyadi utcában
Sárvár,
Hunyadi
5+8 lakásos
társasházban
utcai
társasházban
a lakások és az
lakások
és
üzletek értékesítése
elkezdődött!
üzletek
eladók.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

érdekében – mondta Puskás
Norbert, a vasi horgászszövetség ügyvezető elnöke. Azoknak
a horgászegyesületeknek, akik
eddig még nem voltak tagjai a
MOHOSZ szervezeti rendszerének, azoknak érdemes mielőbb
csatlakozniuk. Ezt egyébként az
elmúlt hetekben több horgászegyesület vezetése is felismerte
– üzente álláspontjában a megyei
sporthorgász szövetség elnöke.

árusításával egyidejűleg továbbra
is megvásárolhatók az egyesület
kezelésében lévő tavakra szóló
területi engedélyek is. Az önálló működést az elmúlt évtized
eredményei visszaigazolták, amit
a jövőben is folytatni kívánnak,
ám a sárvári horgászelnök jósolni nem akar, hogy az esetleges
további jogszabályváltozások
mikor kényszerítik ki mostani
véleményük megváltoztatását.

facebook.com/tdmsarvar

Sárvári

7

Hírlap

Ötcsillagos város ötcsillagos bálja nyitotta a farsangot
Együtt báloztak a megye közéleti, gazdasági és kulturális vezetői Sárváron
Az idei esztendőben Vas Megye
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 Király Gábor
101-szeres magyar válogatott
kapus, a Swietelsky–Haladás
labdarúgója vehetett át a közönség vastapsa közepette.
A vendégeket Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés
elnöke, Kondora István, Sárvár
polgármestere és Simon Mária,
a Miss Európa cím birtokosa
fogadta a négycsillagos sárvári
hotel előterében Sárvár csokival
és pálinkával.
Országgyűlési képviselők, megyei és városvezetők, a kultúra,
a sport, a közélet számos neves
szereplője jött el főként egymással találkozni és szórakozni
Sárvárra. A díszvendég, Prof.
dr. Kásler Miklós, az Országos
Onkológiai Intézet főigazgatója,
Sárvár város díszpolgára volt.
Megnyitóbeszédében azt hangsúlyozta, hogy az idei évben Sárvár különleges atmoszférája, történelmi hangulata is hozzátesz
a hagyományhoz, a régi bálok
hangulata megidézhető, hiszen
annak idején még a Nádasdyak,
Batthyányak lába is taposta ezt
a földet. Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntőjében emlékeztetett
arra, hogy tavaly új sorozatot
kezdtek: a megyebáloknak másmás város ad otthont. Kondora
István polgármester örömét
fejezte ki, hogy az ötcsillagos

város egy ötcsillagos rendezvény
házigazdája lehet.
A bált a Savaria Táncsport
Egyesület latin-amerikai showja
tette lendületessé, végül egyéni
fellépéseikkel hozták tűzbe a közönséget. A kellemes hangulatú,
ünnepélyes báli vacsora után a
több mint 150 vendég birtokba
vette a táncparkettet. A szórakozásról a Galaxy Tánczenekar
gondoskodott szalon, disco, pop,
rock, funky és sláger zenével.
A vendégek között volt Hende
Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője, aki azt mondja,
nemcsak táncra, de könnyedebb
és komolyabb beszélgetésekre,
számvetésre és tervezésre is alkalom nyílik a báli asztaloknál. A
megyebált megtisztelte jelenlété-

zsolta a közönséget. A színpad
helyett a műsor egy részében
köztük és velük énekelt. Éjfélkor

A megyebált Kondora István, Sárvár polgármestere, Prof. dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója és Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg

A fehér-sárga-arany színek határozták meg a bálterem eleganciáját a Park
Inn Hotelben

vel Ágh Péter, Sárvár országgyűlési képviselője is. A rendezvényre
most egyedül érkezett, mert feleségének otthon kellett maradnia
kisfiúkkal, Benedekkel.
A bál sztárvendége Szandi volt.
Fergeteges energiájával elvará-

került sor az Év Vasi Embere 2015
díj átadására. A jó döntéseket
nem kell magyarázni – ezzel

a mondattal jelentette be dr.
Balázsy Péter, a Vas Megyéért
Egyesület elnöke, hogy a díjat
a tíz jelölt közül Király Gábor,
101-szeres magyar válogatott kapus, a Swietelsky–Haladás labdarúgója veheti át, aki meghatottan
mondott érte köszönetet.
A bál hajnalig tánccal, falatozással és tombolával folytatódott.
Az utóbbiból és a megyebáli adományokból befolyt összeggel idén
a Sárvári Szent László Kórházat
és a Sárvári Városi Bölcsődét
támogatták a szervezők. -fr-

JANUÁRI MENÜAJÁNLATUNK

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,
NEM
BONYOLÍTJUK,
már régen
váltottak; számtalan kiegészítő biztosítás közül

NEM BONYOLÍTJUK,

válogatnának,••egyáltalán
nem váltottak
még;
káruk volt, de
•• Lakásbiztosítások
Lakásbiztosítások
Gépjármű
Gépjármű biztosítások
biztosítások
•• Élet-,és
Élet-,és
balesetbiztosítások
balesetbiztosítások
szinte semmit
vagybiztosítások
keveset fizetett
a biztosító.
•• Vállalati
Vállalati
biztosítások
•• Pénzügyi
Pénzügyi
tervezés
tervezés

NEM BONYOLÍTJUK,

összes
biztosító
egyAAhelyen,
NÁLUNK!
EGÉSZ
EGÉSZAz
ÉVBEN
ÉVBEN
KÉRJE
KÉRJE AA LEGKEDVEZŐBB
LEGKEDVEZŐBBajánlata
BIZTOSÍTÁSOKAT
BIZTOSÍTÁSOKAT
BIZTOSÍTÁSOK
BIZTOSÍTÁSOK
SZAKÉRTŐJÉTŐL
SZAKÉRTŐJÉTŐL

NEM BONYOLÍTJUK,

Várjuk megrendeléseiket:
Irodánkban – érthető emberi hangon, nem robot operátoroktól!
És/vagy Weboldalunkon – www.pbasarvar.hu
Folyamatos és hasznos információkért, nyereményjátékokért
facebook.com/pbasarvar

!

• Sárvár,
Hunyadi
• Tinódi
vendégló
udvarában
••Sárvár,
Sárvár,
Hunyadi
Hunyadi
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u.11.
11.u.••11.
Tinódi
Tinódi
vendégló
vendégló
udvarában
udvarában

• Sárvár, Hunyadi
u. 11. • Tinódi
vendégló
• Sárvár,
Hunyadi
u. udvarában
11. • Tinódi vendégló udvarában
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Sokszor kicsinek bizonyult a táncparkett a megyebál éjszakáján
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A Szent László Plébánia hírei – 2016.
Szent László
január 29.

Plébánia

● Farsangi szombatokon 9.00-kor
jegyeskurzust tartunk a 2016-ban házasodni szándékozók számára. Ezzel is segítjük fiataljainkat, hogy okos bátorsággal
vállalják a családalapítást.
● Február 2-án, kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszonykor ünnepeljük Urunk
templomi bemutatását. A délelőtti 10 órai
szentmisén a katolikus iskola, este 6 órakor
az állami iskolák 3. osztályosai számára átadjuk az elsőáldozási gyertyát, és megtartjuk a gyertyaszentelő körmenetet, melyre
a plébániai tanácsadó testületet is hívjuk.
● Február 3-án, a szerdai és 8-án, a
vasárnapi szentmiséken Balázs-áldást
osztunk. A szülők a karon ülő gyermekeiket is hozzák el!
● Február 6-án, farsangszombaton
estére hívunk a keresztény jótékonysági
(Karitász) bálra! A jegyek a plébánián
átvehetők. Tombolafelajánlást szíves
szeretettel elfogadunk.
● Február 9-én, húshagyókedden a
katolikus iskola karneváljával véget ér a
farsang. A megáldott hamuval Hamvazószerdán (február 10-én) és 14-én, böjt első
vasárnapján a megtérés jeleként minden
szentmisén hamvazunk.
● Böjti szerda és péntek estéken
17.30-kor fájdalmas szentolvasóra, illetve
keresztúti elmélkedésre hívunk. A hegyi
kálvárián böjti vasárnapokon 15.00-kor
kezdődik a stációjárás.
● Tavaly Magyarországon a nyilatkozattevő adózók kétharmad része

katolikusnak vallotta magát a NAV felé.
Kérjük az adóbevallást készítő híveinket,
hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy
közvetlenül. Ezzel az országos egyházi
kiadásokat támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5
azaz fél %-a, amelyet 9 és 12 óra között
lehet rendezni a plébánián. A 2x1%-ról
rendelkező nyilatkozat száma: Magyar
Katolikus Egyház: 0011; Szent László
Katolikus Általános Iskola Alapítványa:
18885785-1-18.

Szent Miklós
Plébánia
● Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este
18 órakor várom a Híveket és a diákokat
szüleikkel szentmisére és ünnepi gyertyaszentelésre a Sári templomba.
● Február 3-án, 6-án és 7-én a szentmiséken Balázs-áldást osztunk. Kicsi
gyerekeket is hozzák.
● Szerdánként a szentmise után 18.45
órakor felnőtt katekézisre szeretettel
várom az érdeklődőket!
● Minden csütörtökön a szentmise
előtt 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk papokért, papi és szerzetesi
hivatásokért.
● Február 6-án, farsang szombatján
lesz a katolikus jótékonysági bál. Belépők
a plébánián is igényelhetők. Tombolafelajánlásokat szívesen fogadunk.
● Február 10-én, hamvazószerdán
megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen
a napon a Sári templomban este 18 órakor

www.sarvarvaros.hu

Hírlap
lesz hamvazkodó szentmise. A hittanos
gyermekeket és szüleiket szépen kérem,
hogy a szentmisére jöjjenek el!
● Február 11-én, csütörtökön a Lourdesi jelenés ünnepén, ami egyben a betegek világnapja, az esti 18 órás szentmisén
imádkozunk a betegekért és ápolóikért.
● Február 11-én, csütörtökön délután
16.30 órakor a bérmálkozók szüleinek
rövid megbeszélés lesz a plébánia közösségi termében.
● Nagyböjt 1. vasárnapján minden
szentmisén hamvazás lesz. Katolikus
családok törekedjenek arra, hogy ebben
a szentelményben részesüljenek!
● Nagyböjt minden péntekén este
17.30 órakor keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Felnőtt Híveket és a hittanuló
gyermekeket is szeretettel várom! Az első
keresztút február 12-én, pénteken 17.30
órakor kezdődik.
● A nagyböjti bűnbánati fegyelem
részletesen a plébánia honlapján olvasható.
● Nagyböjti péntekek hústalan böjti
napok. A családokban figyeljenek erre.
● A Mariazellbe induló gyalogos
zarándoklatra február 15-ig lehet jelentkezni a plébánián a hivatali órákban, vagy
a szentmisékkel kapcsolatban.

Evangélikus
Egyházközség

A Sárvári Evangélik

● Presbiteri Csapatépítő Nap: Február 7-én, a vasárnapi istentisztelettel
kezdődően tartjuk presbitereink lelki és
továbbképzési napját. A délelőtti előadás

címe: Sárvár, a magyar Wittenberg. A
közös ebédet követően a műemlék evangélikus templom oltárfalának feltárásáról
– rekonstrukciójáról lesz művészettörténeti előadás.
● Böjti bibliaóra-sorozat: Február
9-én, kedden 17 órakor Rábapatyon kezdjük meg a hatheti sorozatunkat.
Hetente váltakozó helyszínnel – Sárváron és Rábapatyon jövünk össze. A
hittestvérek figyelmes, egymás iránti
segítségét kérjük a ki- és beutazás megoldásához.
● Lelkészértekezlet: Február 12én, pénteken Bobán kerül sor a Vasi
Evangélikus Egyházmegye lelkészeinek
munkaértekezletére.
● Gályarab lelkészek emléknapja:
Február 14-én, vasárnap 10 órai kezdettel az evangélikus gyülekezeti teremben
tartandó istentiszteleten emlékezünk
meg hitvalló mártír lelkészeinkről. A
megemlékezés zárásaként a vár udvarán
megkoszorúzzuk emléktáblájukat.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek–
istentiszteletet tartunk.
● Személyi jövedelemadónk 1%-át
a Sárvári Református Gyülekezetért
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek
adószáma: 18890552-1-18. A Magyarországi Református Egyház Technikai
száma: 0066.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

Elkezdődött az evangélikus templom felújítása
Sárvár megkapta az európai
reformáció városa címet. Az
ehhez kapcsolódó beruházások
is elkezdődtek. Most újul meg
az evangélikus templom teljes
belső tere.

2017-ben a reformáció 500
éves évfordulóján a kormány
döntése értelmében Sopron és
Debrecen mellett Sárvár lesz az
országos jubileum harmadik kiemelt vidéki helyszíne. Az előkészületek során a sárvári evangélikus templom teljesen megújul az
évfordulóra. Az állam 45 millió
forintos segítséget nyújtott a
belső tér átalakításához.
– A templom aljzatát fél méter
mélyen visszabontják, hogy új
szigetelt alapot kaphasson. Az
orgonát is elszállították már
felújításra, és készül a fűthető új
templombútorzat. Az átalakítás
során visszabontásra kerül a
karzat a két nagy oldalsó ablak

vonaláig, a mennyezet és a belső
falfelületek fehér színt kapnak.
Az oltárfal viszont visszakapja
eredeti festését, melynek ki-

– mondja örömmel Gyarmati
István evangélikus lelkész.
A templom külső felújítása
után majd másfél évtizedet várni

Gyarmati István lelkész azt mutatja, hogy az átalakítás során visszabontásra
kerül a karzat a két nagy oldalsó ablak vonaláig

bontását a műemlékvédelem
szakemberei elkezdték a mostani
vakolat alól. A munkálatoknak
ez év nyarán kell befejeződniük

kellett a belső átalakításra. Pedig
Sárvár a magyar reformáció
egyik bölcsője. 1541-ben Sárváron nyomtatták Sylvester János

Újszövetség fordítását, amely az
első Magyarországon megjelent
magyar nyelvű könyv volt. 1576ban itt jött létre a Magyarországi
Evangélikus Egyház első püspöki
székhelye.
Egy alig kétszáz méteres körben találhatóak azok az épületek,
melyek jelképezik a sárvári reformációt: a templom, a Nádasdy-vár és a Széchenyi utcai egykori iskolaépület, ahol a nyomda
működött. A terület megújulása
csak az evangélikus templom
előtti terület rendbetételével lehet teljes. A templom belső tere
után a külső homlokzat is felújításra kerül. A város a Hild park
és a Posta tér összekötésével járul
hozzá az átalakításhoz. A tervek
szerint az új tér területén egy
Sylvester Jánosra és a reformációra emlékező szoboregyüttes is
felállításra kerül teljes pompáját
adva a templom előtti térnek a
2017-es évfordulóra.

facebook.com/tdmsarvar

Sárvári
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Egy kötetben a múzeum kincsei
Dabóczi Dénes könyvbemutatója a Nádasdy-vár dísztermében
Dabóczi Dénes barátai és tisztelői zsúfolásig megtöltötték a
Nádasdy-vár dísztermét január
20-án, ahol a művészettörténész „Az ezüsttáltól a kádig”
című könyvét mutatták be. A
kötet első felében a Nádasdy
Ferenc Múzeum gazdag iparművészeti gyűjteménye, közte
a bajor kincsek találhatóak,
második felében sárvári és
valamilyen módon a városhoz
kötődő művészekről készült
rövid írások olvashatóak.
Dabóczi Dénes művészettörténész 1978. augusztus 1-je
óta a Nádasdy Ferenc Múzeum
munkatársa, és január 22-én tölti
utolsó munkanapját az intézményben, hiszen megkezdi jól
megérdemelt nyugdíját – mondta a könyvbemutató narrátora, a
múzeum munkatársa, Reichardt
Gabriella történész. A közel
négy évtizedes munkásságra a
múzeum gazdag iparművészeti
gyűjteményét bemutató „Az
ezüsttáltól a kádig” című kötettel
került fel a korona.
Kondora István polgármester
köszöntőjében egy szép és ünnepélyes, régóta várt pillanatnak
nevezte Dabóczi Dénes könyvbemutatóját. Majd Kondor János, a
művelődési központ igazgatója
méltatta az alkotót, hiszen a kötet
második felében sárvári és valamilyen módon a városhoz kötődő
művészekről készült rövid írások,
elsősorban a Galeria Arcisban
elhangzott kiállításmegnyitó
szövegek olvashatóak. Ez nem
lokálpatrióta kiadvány, hanem
Európa szintű mű – mondta

zönség elé – mondja Dabóczi
Dénes művészettörténész.
A könyv elő része három fejezetre tagolódik, az első Tasnádiné
Marik Klára, az Iparművészeti
Múzeum Kerámia- és Üvegosztályának egykori vezetője által a
sárvári múzeumnak ajándékozott
üveggyűjtemény legjelentősebb
darabjait mutatja be. 1994-ben

diákkori jó barátja az alkotónak,
hiszen együtt végezték el a művészettörténet szakot. Mint mondta,
Dabóczi Dénes munkásságának
esszenciája ez a könyv, amelyet
Pajor András gyönyörű tárgyfotói
illusztrálnak. A fotós egyben a
kötet szerkesztője is, aki kifogástalan munkát végzett.
– A szombathelyi Savaria Múzeum és a sárvári Nádasdy Ferenc
Múzeum iparművészeti gyűjteményeiről rövidebb-hosszabb
bemutatások, kiállítási katalógusok készültek az elmúlt 25 évben.
A kötet első felében ezek közül
tárok néhányat – kisebb-nagyobb
változtatásokkal – a sárvári kö-

Tasnádiné 374 üveget és 59
díszüveg-elemet ajándékozott
a múzeumnak. A gyűjtemény
jelentőségét az adja, hogy törzsanyaga két évszázad magyar és
európai üvegművészetét öleli
át. A második fejezetben Verebi
Végh Gyula iparművészeti gyűjteményének anyaga található.
Hétszáz darabból álló iparművészeti gyűjteménye halála után
1952-ben a Savaria Múzeum
tulajdonába került, találhatóak
benne porcelánok, textíliák és
bútorok is. A műtárgyak értékesebbjei a sárvári múzeum
állandó kiállításán szerepelnek.
A harmadik rész a bajor királyi

család, a Wittelsbachok gyűjteményét tartalmazza, akik 1875től 1944-ig birtokolták a sárvári
várat és a hozzá tartozó birtokot.
Németországba való visszaköltözésükkor – máig nem tudni miért
– 1300 darabból álló használati és
emléktárgy maradt a Sárvári várban, amikre 1951-ben bukkantak
rá egy elfalazott részen.
Dabóczi Dénes miközben
katalogizálta a múzeum üveg
gyűjteményét maga is kedvet
kapott az üvegcsék gyűjtéséhez,
és tizenöt év alatt 800-1000
darab kölnis, parfümös üveget
gyűjtött össze.
A kötet második részében tehát sárvári és valamilyen módon
a városhoz kötődő művészekről
készült rövid kis írásait, elsősorban kiállításmegnyitók szövegeit
közli Dabóczi Dénes, amik többnyire a helyi Sárvári Hírlapban
és Vas Népében jelentek meg.
Bartek Péter Pál, Brankovics
Éva, Brodszky Ferenc, Gaál
Tamás, Horváth János, Kondor
János, Lakatos József, fiai Lakatos Bendegúz és Botond, LUXUS
Somlósi Lajos, Mészáros László,
Németh Mihály és Simon János
művészekről készült írások olvashatóak a könyvben.
A könyvbemutató végén a
termet zsúfolásig megtöltő közönség örömére dedikálta is kötetét Dabóczi Dénes, akinek már
megvannak a nyugdíjasévekre is a
tervei. Elsőként Sárvár műemléképületeit szeretné összegyűjteni
egy tanulmányba, amelyet aztán
majd remélhetőleg a sárváriak elé
is tár egy újabb kötetben.
-fr-

A nagyközönség a 2015.
július 23-i ünnepélyes megnyitó óta tekintheti meg az ország egyetlen huszárkiállítását,
amelynek népszerűsége azóta
is töretlen. A nyitástól december 31-ig már közel 20 ezren
tekintették meg az anyagot. A
2016-os esztendőben a cél az,
hogy minden Sárvárra látogató a múzeumba is ellátogasson, hiszen olyan kiállítás van

városunkban, amely a maga
nemében egyedülálló.
Takács Zoltán Bálint a sikeres
pályázati beszámoló után már
tervezi az idei esztendő programjait. Elképzelései szerint az
állandó huszárkiállítás mellett
még két termet alakítanak ki a
múzeumban az év elején saját
forrásból, amely a március 15-i
hétvégén már látogatható lesz.
Szeretné, ha a Sárvár története

kiállítás is megújulna, illetve a
Nádasdyak történetét bemutató anyag a toronyban kerülne
kiállításra.
A hagyományos programok
természetesen idén sem maradnak el, lesz március 15-höz
kapcsolódó gyermekrendezvény,
húsvéti tojásfestés és locsolkodás, és nyáron a Lidércfény is
megrendezésre kerül, immár 11.
alkalommal. 
szilke

Kondor János. Takács Zoltán
Bálint, a múzeum igazgatója azt
hangsúlyozta, hogy egy kitartó,
több évtizedes munka a múzeumi
tárgyak rendszerezése, amelyet
most egy kötetben is a közönség
elé tár Dabóczi Dénes.
A könyvet dr. Kostyál László,
a zalaegerszegi Göcseji Múzeum
igazgatóhelyettese mutatta be, aki

Kondora István polgármester is méltatta Dabóczi Dénes művészettörténész új kötetét

Húszezren látogattak el a megújult huszárkiállításra
Folytatás az 1. oldalról
A Mi vagyunk a huszárok
című állandó kiállítás megújulásához így összesen az Emberi
Erőforrások Minisztériuma két
ütemben közel 29 millió forintot
adott, a város önkormányzata
ehhez biztosította a 10%-os
önrészt, a múzeum pedig saját
költségvetéséből mintegy 7 millió forintot költött az egyedülálló
kiállításra.
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A középpontban a keresztény értékek átadása áll
Január 26-án nyílt napra várták
a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket a Szent László
Katolikus Általános Iskolába. A
2015/16-os tanévben induló első
osztályok tanítóival is találkozhattak az iskola iránt érdeklődők.
Tallós Ágnes matematika- és
Bíró Kinga magyarórájába pillanthattak be a szülők. Délután
bemutatkozó szülői értekezletre
hívta az érdeklődőket az iskola
vezetése és a leendő tanítók.
Ördög Tibor igazgató tájékoztatásul elmondta, hogy – az
elmúlt évekhez hasonlóan – a
következő tanévben is két osztályt
indítanak 25-25 diákkal. A katolikus iskola célja az adottságoknak

megfelelő módszerekkel történő
sokoldalú személyiségfejlesztés,
a keresztény értékek átadása. A

Krisztus tanításai, a Krisztusi
szeretet alapján végzik mindennapi munkájukat. A tantárgyak

óra kötelezően szerepel heti két
órában. Számos szakkörre és
sportra van lehetőség az iskolában, amely jó felszereltséggel
működik.
Az igazgató azt is elmondta,
hogy csupán egy új tornacsarnokra lenne szükségük, de a terveik szerint pályázat útján talán
ez is megvalósul. Ha sikeres lesz a
pályázatuk, akkor az iskola udvarán készül majd el az új csarnok.
Aki gyermekét a Szent László
A 2015/16-os tanévben Bíró Kinga és Tallós Ágnes lesznek a leendő elsősök Katolikus Általános Iskolába
tanító nénii a katolikus iskolában
szeretné beíratni, jelentkezési
lapot az iskola irodáján kérhet,
tudásközpontú intézményben a megegyeznek a hagyományos vagy az intézmény honlapjáról
tanulók biztos alapismereteket általános iskola tantárgyaival, az töltheti le. A jelentkezési lap
szereznek. Az iskola erőssége a állami tanterv szerint folynak az beadási határideje február 2-a.
nevelés, az intézmény dolgozói órák, azonban a hit-és erkölcstan
-tsz-

Gépészmérnökképzés Szombathelyen
Még lehet jelentkezni a Nyugat-magyarországi Egyetem
szombathelyi campusának
gépészmérnökképzésére. Aki
a központi eljárás keretében
felvételt nyer a hagyományos
BSc képzésre, később jelezheti
az egyetem felé az igényét akár
a duális képzésre is.

A gépészmérnöki BSc képzés
hagyományos és duális formában történik. Az elmélet

mindenki számára ugyanaz, de
a hagyományos képzésben 12
hét gyakorlat van a teljes képzés
során (nyaranta 3-3-6 hét), a
duális képzésben 22 hét/tanév
vállalati gyakorlat valósul meg.
A duális gépészmérnöki BSc
képzést a régió munkaerőpiaci
igényei alapján indították el a
térség meghatározó járműipari
vállalataival együttműködésben.
A gépészmérnöki szak elvégzése
hosszú távon jó elhelyezkedési

lehetőséget biztosít, a duális hallgató a partnercégeknél a legjobb
szakemberektől tanul, a legújabb
technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg. Legalább
havi 67 ezer forint havi juttatást
kap a szerződő cégtől. Ha a
havi mérések során jól teljesít,
munkalehetőséget ajánlanak
neki végzéskor. A régióban ez
a legmodernebb képzés, amely
lényegében a családokat is támogatja a gyerekek taníttatása

során. A vállalatoktól kapott havi
összegeket kiegészíti az egyetemen megszerezhető tanulmányi
és szociális ösztöndíj.
A képzésre még lehet jelentkezni a www.szombathelyigepesz.hu internetes felületen,
majd második lépésként a hagyományos felvételi eljárás keretében a www.felvi.hu oldalon.
A gépészmérnöki BSc alapszakra
elég a www.felvi.hu-n jelentkezni. Határidő: 2016. február 15.

Országos díjazottak a Sárvári Csicsergő Óvodában
Több óvodásunk is pályázott
az „Így közlekedünk az ovival”
című rajzpályázatra, amelyet a
KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület hirdetett meg óvodások számára. Az

egész országból, sőt még a határon túlról is érkeztek alkotások,
közel 1600 pályamunka. Az
internetes szavazást követően a
15 munka közül választotta ki
a szakmai zsűri a díjazottakat.

ÓVODÁRA HANGOLÓ
Mikor kezdődjék el a kisgyermek zenei nevelése? Kodály erre így válaszolt:
„kilenc hónappal a születése előtt.”

KEDVES SZÜLŐK!
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk és
várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket, nagyszüleiket!
Minden édesanyának hinnie kell abban, hogy a gyermeke egészséges fejlődése
szempontjából fontos már az újszülött gyermeke számára is énekelnie,
mondókáznia. Az énekszó, a közös ölbeli játék a kicsiknek ,,lelki táplálék”.
Foglalkozások időpontjai:
• 2016. 02. 17. • 2016. 02. 24. • 2016. 03. 16. • 2016. 03. 23.
A foglalkozások kezdete: 16.30 óra (szerda)
Helye: Sárvári Csicsergő Óvoda • Bocskai Úti Óvoda
SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

Óvodánkból összesen 13 gyermek rajzolt, és közülük a döntőbe
jutott a II. Süni csoportból Nagy
Emma, a III. Hüvelykpiciny csoportból Varga Kincső, a III. Hüvelykpiciny csoportból Boros Vanda.
Legnagyobb örömünkre első
helyezett lett Boros Vanda, a III.
Hüvelykpiciny csoport óvodása,
aki a gyönyörű oklevél mellett
könyveket és egy kerékpárt
kapott ajándékba. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2015.
december 10-én, Budapesten
került sor a KöBE Venyige utcai
épületében a Márványteremben,
ahová a családtagok is elkísérték.
Óvodánkban mindig is kiemelt
szerepet kapott az élményekre
épülő, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő művészeti
nevelés. A tehetséggondozás során

a kreatív önkifejezés szép alkotásait készítették el a gyerekek az
elmúlt években is, amelyekkel
különböző rajzpályázatokon vettek részt szép eredményekkel.
Mindannyian nagyon örülünk és
büszkék vagyunk óvodásainkra,
akiknek szívből gratulálunk az
elismeréshez! Külön köszönetemet fejezem ki Vinczéné Győrfi
Krisztina óvodapedagógusnak
a kis tehetségek „felkarolásáért”.
és valamennyi kollégámnak a
színvonalas és lelkiismeretes munkáért! A díjazott gyermekek óvodapedagógusai: Vinczéné Győrfi
Krisztina és Kovácsné Szabó
Nikoletta: Hüvejkpiciny csoport,
valamint Tarrné Szilárd Erzsébet
és Horváth Erzsébet Süni csoport.
Stieber Józsefné
óvodavezető

facebook.com/tdmsarvar

Momóval olvasnak
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Egy ifjú sárvári poéta
Újabb elsőkötetes költővel
gyarapodott Sárvár kulturális
élete. A könyvtárban tartották Simon Zoltán Jakab Karnyújtásnyi című
verseskötetének
bemutatóját, a
költővel Benkő
Gábor, a művelődési központ
munkatársa beszélgetett.

esfehérváron!
Sikerrel zárult a sárvári könyvét évtár
alatt
8!
gyermekeket
olvasásra

ösztönző Momo versenye a
múlt év végén. Sárvári és Sárvár
környéki alsó tagozatos diákok
vettek részt a feladatok megoldásában.

t egyedül?
ós módon. A sok ezer kétnyelvű felaan sebességgel, ahogy magyarul beszémegkap a tanuló, megfelelő szókincset,
at, CD-ket a kiejtés elsajátításához.

m a nyelvek tanulását, és már az érettséval rendelkezni. Kevés szabadidőmben
l, hogy mások is megismerjék és ők is
gy személyesen is találkozhatnak velem

A Momo verseny eredményhirdetése az Orfeum Vándorszínpadkívánunk!
két művésze, Benkő
bi sikeres nyelvvizsgát
Zsuzsanna
ivnyelvtan.hu és Bálint Csaba ezen
összeállított
műsonganyaggalalkalomra
együtt 21. 990
Ft,
nóra költségeinek
felel
meg.
rával
kezdődött.
Összesen
132
rosz, spanyol, portugál, holland, svéd,

gok megtekinthetők és megvásárolhatók
dés Házában

május 30-án
terem.

lturális
tér 5. )
jus 31-én
s terem.
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gyerek oldotta meg a verseny
feladatait, és senki sem távozott
üres kézzel, hiszen mindenki
jutalomban részesült. A 30 legügyesebb kisgyermek pedig
különdíjat is átvehetett. Bődi
Piroska elmondta még, hogy a
játék keretében, plusz pontért
rajzokat is készíthettek a gyerekek kedvenc meséjük egyik
jelenetéről. Annyi nagyszerű
rajz készült, hogy az alkotásokból kiállítás is nyílt januárban a
könyvtárban.

Simon Z oltán Jakab idén
érettségizett a
Barabás György
Műszaki Szakközépiskolában,
jelenleg ugyanitt a technikumot
végzi. Az iskola költője. Tanárai
közül Fülöp Ildikó és Rácz Péter
figyelt fel tehetségére, és segítette el addig, hogy részt vett a
Diákírók, diákköltők országos
találkozóján.
Az est folyamán kiderült, hogy
egy iskolai osztályszlogen kitalálásánál csillantotta meg, milyen

könnyen formálja a szavakat. A
költő a fiatalok körében népszerű verselőadói mód, a slam poetry stílusával is foglalkozik. Írói
indíttatását úgy
fogalmazta: nem
tanult, hanem
született költő. A
Karnyújtásnyira
címet kapott kötet kettős jelentésű, a versekkel
való találkozás
mellett Simon
Jakab a kiadvány
bevételéből egyik
osztálytársa családján fog segíteni.
A bemutatón Elekes Cintia
előadásában is hallgathatott
meg néhányat a közönség az ifjú
költő verseiből. A könyv illusztrációiból is kiállítottak párat,
a kötet versei ihlette rajzokat
Csörgő Dániel készítette. Sárvár
ifjú költőjének első kötetét a
könyvtárban vásárolhatják meg
az érdeklődők.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – 32 NYELVVIZSGA!

info: Hudi Tibor
Virág,
tel.:Amikor
0630 / 318-4953

Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók
lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének
érzik a módszerrel való megismerkedést.
Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvből szerzett
középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”,
negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot
használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti
át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a
hanganyag megtanít beszélni – tanári
segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga
nyelvi
anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra
elővéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor (06-30/318-4953)
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek bemutatója
Szombathelyen és Sárváron!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,
ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

SÁRVÁRON,

a Nádasdy-vár Művelődési Központban (Várkerület 1.)
2016. február 2-án (kedd) 17-19 óráig és
február 6-án (szombat) 10-12 óráig.

SZOMBATHELYEN,

a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK , Ady tér 5.)
2016. február 4-én (csütörtök) és
február 11-én (csütörtök) 17-19 óráig. (210-es terem.)
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VEGÁN FŐZŐKÖR
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Tinódi Gimnáziumba,
ahol tisztán növényi, teljes
értékű nyersanyagokat
felhasználó
főzőtanfolyamot tartunk.

KINEK AJÁNLJUK?
• gluténérzékenyeknek, szív- és érrendszeri betegeknek,
civilizációs betegségekben szenvedőknek
(cukorbetegeknek, tej-, tojásérzékenyeknek)
• fogyni vágyóknak
• ﬁataloknak és kevésbé ﬁataloknak, akik nyitottak
az új ízekre, egészséges ételekre
• háziasszonyoknak és házias férﬁaknak

egyszóval MINDENKINEK!!!
HELYE: Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi,
Vendéglátói Szakképző Iskola
Sárvár, Móricz Zsigmond u. 2.
IDEJE: 2016. január 19-étől kéthetente, keddenként 17.30-tól
A TANFOLYAM INGYENES, támogatást elfogadunk
a nyersanyagköltségre és terembérletre
Az Érdeklődők további információkat kaphatnak a
következő telefon számokon:
Simon Józsefné: 06 20 379 6086 • egész nap
Mentes Vilmosné: 06 20 913 8152 • 17.00 óra után

Hírlap

www.sarvarvaros.hu

A SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.
törvény 2016. január 1-jétől hatályos módosításának értelmében

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATOT BIZTOSÍT
27. § (1) A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ
nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali
segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
(2) A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával
kell megszervezni, olyan módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs
szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon
mozgósítani.
(3) Család- és Gyermekjóléti Központ gondoskodik a lelkisegély-telefonvonalnak a működtetéséről.
A készenléti szolgálat az alábbi időpontokban és az telefonszámon
érhető el:
Munkanapokon: Hétfő
16:00 - Kedd
7:30-ig
Kedd
16:00 - Szerda
7:30-ig
Szerda
16:00 - Csütörtök 7:30-ig
Csütörtök 16:00 - Péntek
7:30-ig
Péntek
13:00 - Hétfő
7:30-ig

Ünnep és munkaszüneti napokon egész nap

06-30/196-99-26

facebook.com/tdmsarvar
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T é R

14:00
Jelmezes bemutató a legjobb és legötletesebb maskarások díjazásával
15:00
Tarisznyások zenekar vidám, farsangi meglepetés koncertje
kicsiknek és nagyoknak
16:00
Gyermekek részére ingyenes fánk kóstolás
Lufihajt
oga
Rézfúvós Kamaraegyüttes
a farsa tás
ngi
17:00
prog
Czirók Tamás szórakoztató bábszínház előadása ideje ram
alatt
18:00
Guinness Rekord kísérlet (az ország legnagyobb
puncsának elkészítésével) ingyenes kóstolással
18:00 – 22:00
Retro party – A jó hangulatról DJ. Brecska Attila gondoskodik
A rendezvények ideje AlAtt A vendéglátó fAházAk üzemelnek!

A rendezvénnyel kapcsolatos további információt
a +36 95 520-178-as telefonszámon vagy
a tdm@sArvAr.hu e-mail címen kaphat.

szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A sárvári Nádasdy-vár
Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait
A sárvári Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és barátait
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A tárlaton válogatás látható

A tárlaton válogatás látható
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A tárlatot a közönségnek ajánlják a kiállítók.
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A kiállítás megtekinthető 2016. február 27-ig a könyvtár nyitvatartási rendjében.
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A kiállítás megtekinthető 2016. február 27-ig a könyvtár nyitvatartási rendjében.

SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc
Múzeum díszterme • 2016.31. január
31. (vasárnap) 19:00
SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme – 2016. január 31
(vasárnap) 19:00

VALAMI JAZZ SÁRVÁRON THE NU BAND (USA)

ZENE-VÁR
ZENE-VÁR
ZENE-VÁR
ZENE-VÁR

Szeretettel várunk
várunk minden
Szeretettel
mindenóvodást
óvodást
Szeretettel várunk minden óvodást
és
kisiskolást
és
kisiskolást
és kisiskolást
január 30-án (szombaton) 10 órára
január
január 30-án
30-án (szombaton)
(szombaton) 10
10 órára
órára
a zenei könyvtárba.

Szeretettel várunk minden óvodást
könyvtárba.
zenei
könyvtárba.
ésaa zenei
kisiskolást
Játszunk,
éstáncolunk!
táncolunk!
Játszunk,énekelünk
énekelünk és
január 30-án
(szombaton)
10 órára
Játszunk, énekelünk és táncolunk!
a zenei
könyvtárba.
Érdeklődni a következő telefonszámon: 95/320-122

MARK WHITECAGE szaxofon / sax THOMAS HEBERER trombita / trumpet JOE FONDA nagybőgő / double bass LOU GRASSI dobok / drums
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénye – Belépődíj: 1500,- Ft

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénye – Belépődíj: 1500 Ft
The_Nu_Band_2016.indd 1

1/12/16 2:01:09 PM

Érdeklődni
95/320-122
Érdeklődnia akövetkező
következő telefonszámon:
telefonszámon: 95/320-122
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Sárvári

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2016. január 29. és február 13. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 30., február 6. és 13. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Január 29. (péntek) 19.00 Vendég Bődi Piroska könyvtárvezető
és Nagy György, a Regös együttes tagja
Február 5. (péntek) 19.00 Vendég Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója
Február 12. (péntek) 19.00 Polgármesteri évértékelő a Nádasdy-várban
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Élet Forrás – katolikus magazin:
Február 13. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10

SÁRVÁRI

HÍRLAP

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

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 25.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Telephely: 9756 Ikervár
Tel./Fax: 06 95 898 047 • Mobil: 00 36 20 9205-591
gaborilles@pannonmail.hu • www.illesmetal.hu

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 2016.
évben minden hónap utolsó péntekén, JANUÁR HÓNAPBAN JANUÁR 29-ÉN,
PÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma
után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.
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 lomhulladék várható
mennyiségét, a 2 m3 feletti lomhulladék csak a díjköteles lomtalanítás díjának
megfizetésével 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 lomtalanítás 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.
Nyitva tartás: 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
2016.
február,
március
SÁRVÁR
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SZELEKTÍV
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GYŰJTÉSI
REND
REND
2016.
2016.
FEBRUÁR,
FEBRUÁR,
MÁRCIUS.
MÁRCIUS.

Megjelenéstòl a készlet erejéig!

Szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák

KAZÁNGYÁRTÁS
VAL
5 ÉV GARANCIÁ
110 000 FT-TÓL!
Alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok,
vasszerkezetek gyártása!
Lépcsők készítése! Ipari kapuk, sorompók!

www.sarvarvaros.hu

Hírlap
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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
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Kamatmentes részletfi
zetési
lehetőség!
Érdeklődjön!
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MÁRCIUS
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Professzionális VADÁSZKÉPZÉS
indul Sárváron
a Nádasdy-várban februártól.
A tanfolyamot a földtulajdonosoknak
fokozott figyelmébe ajánlom!
Jelentkezés:
Balogh István,
vadászati szakértő

+36 70/702-5506
www.vadaszkepzes.hu
foldesurkft@gmail.com

SZELEKTÍV
SZELEK

facebook.com/tdmsarvar

Új csapatnál Stieber

Stieber Zoltán első edzésén
új csapatánál az 1. FC Nürnbergnél Thorsten Kirschbaum
kapus társaságában látható
fotónkon. Főként az Európabajnokság miatt váltott klubot
a válogatott szélső.
Nehéz időszak ért véget január 19-én, amikor Stieber
Zoltán a német élvonalbeli
labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Hamburgból
a másodosztályú Nürnbergbe

Sárvári

igazolt. A 27 éves, kilencszeres
válogatott szélső a tavalyi szezonban még kulcsembere volt a
Hamburgnak, sokat tett azért,
hogy a HSV megőrizze élvonalbeli tagságát. Ősszel viszont
a partvonalon kívülre került.
Stieber a több játéklehetőség
reményében szeretett volna csapatot váltani, ugyanis szeretne
ott lenni a magyar válogatottal
a nyári franciaországi Európabajnokságon. Stieber fél évre
szóló kölcsönszerződést írt alá.

Hírlap

Két sárvári győztes
Tizedik alkalommal rendezték
meg a Markó Miklós Sakk Emlékversenyt. Marton Kincső,
Balogh Bence és Gömböcz
Zsófia szerezte meg az abszolút
első helyeket.

Az általános iskolások jubileumi Markó Miklós Sakk Emlékversenyén három korcsoportban
összesen 35-en ültek asztalhoz.
A hétfordulós, svájci rendszerű,
20-20 perces játékidejű viadalon
meglepetésre két kategóriában
is lány lett az abszolút első, az
1-2. osztályosoknál Marton
Kincső a Dési iskolából, a felső
tagozatosoknál Gömböcz Zsófia,
a sárvári Nádasdy iskola diákja.
A 3-4.-eseknél Balogh Bence, a
sárvári Gárdonyi iskola tanulója
nyert; a Buchholz-számításnak
köszönhetően sikerült megmen-
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tenie a fiúk renoméját, hiszen
Nyuli Leila is 5 ponttal zárt.
Végeredmény: 1-2. osztály, fiú:
1. Velladics Zoltán (Bercsényi) 5
pont, 2. András Ferenc (Brenner)
5, 3. Fruhvirt Gábor (Dési) 5.
Lány: 1. Marton Kincső (Dési) 7,
2. Szigeti Réka (Bercsényi) 4, 3.
Kocsis Nóra (Szentgotthárdi OI) 3.
3-4. osztály, fiú: 1. Balogh
Bence (Gárdonyi, Sárvár) 5, 2.
Rátkai Miklós (Brenner) 5, 3.
Szabó Máté (Dési) 4,5. Lány:
1. Nyuli Leila (Gothard) 5, 2.
Farkas Boglárka (Bercsényi) 5, 3.
László Rebeka (Bolyai) 2.
5- 8. osztály, fiú: 1. Barasits Bálint (Bolyai) 6, 2. Németh Áron
(Brenner) 4, 3. Mesits Maxim
(Paragvári) 3, 5. Lány: 1. Gömböcz Zsófia (Nádasdy, Sárvár)
6,5, 2. Németh Zsófia (Brenner)
4. 3. Varga Gréta (Bolyai) 1.

Edzőmeccset játszott az SFC
Január 20-án edzőmérkőzésen fogadta a labdarúgó NB III
Nyugati Csoportjában szereplő Sárvár a Vas megyei I. osztály
második helyezettjét, a Körmendet. Takács Gábor együttese,
a Sárvár FC 4–2-re győzött.

Minden ami autó!

Ne vigye máshova,
Sárvár Service megoldja!
» Műszaki vizsgáztatás 19.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «
» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Az
Onyx
Sárvár,
Hunyadiluxus
utcában
apartmanházban
5+8 lakásos
lakások
eladók.
társasházban

Fektessen
a Gyógya lakások
ésés az
Wellnessfürdő melletti értékálló
üzletek
értékesítése
ingatlanba, visszabérlési
szerződéssel
vagy üzemeltetési
elkezdődött!
szolgáltatással!
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
www.sarvarhaz.hu
www.zafirapartmansarvar.hu

Sürgős a javítás?
24 órán belül
megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE

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

tése!
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Sárvári

Pajor Tetőfedés

www.sarvarvaros.hu

Hírlap

KREDENC
BISZTRÓ REGGELIZŐ

Ács, tetőfedő, bádogos munkák

9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18.
06 70 312 0251

Szolgáltatásaink:
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép,- zsindely,- palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek
tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek,
bádogos szerkezetek, cserepes lemez,
szendvicspanel fedések készítése

(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

Sült kolbász, hurka, sült oldalas,
grill csirke, sült csirkecomb,
sült csirkeszárny, egytálételek,
szendvicsek, tükörtojás, omlettek,
2 személyes tálak.

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

Pajor Béla 0670/ 272 65 79
Pajor Gábor 0670/ 362 67 76
E-mail: pajorteto@citromail.hu

Várunk mindenkit sok
szeretettel, igazi házias ízekkel.

www.pajorteto.hu

Várkapu Vendéglő Panzió
Szinte hetente megújuló kínálattal, egy flexibilis
étlappal, ötletes menükkel várjuk kedves Vendégeinket!
Töltsön egy szép estét Párjával nálunk!
Valentin hetében szerelmes dallamok,
szellemes ételek, szemérmes
borok és koktélok hódítanak!
Pizzaexpress szolgálatunk kibővített választékkal
várja hívását! Ne feledje, 10X fizet 1X ingyen!

Asztalfoglalás:

+36 95 320 475, +36 30 600 7234, +36 95 326 900, +36 95 326 475

Minőség megfizethető áron! Szíves vendéglátás.

Minden vasárnap nyitva!
Alkotmány u. 4.

ÜZLETEK

Laktanya u. 2.

Hétfő – Szom. 6 – 22 Hétfő – Szom. 6 – 20
Vasárnap 7 – 18
Vasárnap 7 - 12
www.pontittuzletek.hu
www.facebook.com/pontittuzletek

MARADANDÓ ÉRTÉKEK.

SÁRVÁR
Batthyány u. 34/3.
06-30/974-6655
H-P: 8.30-17.00,
Szo: 8.30-12.00
www.ekszerszalon.com

Hétköznap már reggel 5 órától!
Napi menü 850 Ft.

Egész csülök, sült kacsa előrendelésre is!
Házhozszállítással bővült szolgáltatásunk!
Menüajánlatunk február 1-től 5-ig
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Francia
Zöldségleves,
Kolbászos
Húsleves
hagymaleves,
Cigánypecsenye
bableves,
daragaluskával,
Rántott csirkemáj burgonyapürével
Rakott
Sertéspörkölt
rizibizivel
káposzta
nokedlivel

Péntek
Lencseleves
Velővel töltött
borda rizzsel

Menüajánlatunk február 8-tól 12-ig
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Fokhagymakrém- Lebbencsleves,
Húsleves
Frankfurti leves,
leves,
Resztelt máj
májgaluskával, Hortobágyi húsos
Rozmaringos
törtburgonyával
Kijevi
palacsinta
sertésült hagymás
csirkemell rizzsel
törtburgonyával

Péntek
Halászlé,
Túrós csusza
gazdagon

Sárvár, Hunyadi
utcában utcában
Sárvár,
Berzsenyi
5+8 lakásos
2016-ban
épülő belvárosi,
társasházban
zöldövezeti
a lakásoksorházak
és az
üzletek
értékesítése
értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Valentin-napi ajánlatunk!
A virág elhervad, a szó elszáll...
Válassz maradandó
SZERELMES vallomást!
Gyönyörű ezüst ékszer kollekciók,
egyedi vallomásokkal,
díszdobozban már 6900 Ft-tól
csak a ZOÉ Ékszerben!
Ezzel biztos SZíven találod Őt!
Részletek az üzletben!

Befektetési arany értékesítése
06-20/956-6999
Régi pénzérmék felvásárlása

