
SÁRVÁRI    HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio
hirlap@sarvar.hu

29. évfolyam
24. szám

2016. december 23.

Újabb béremelések
a 2017-es esztendőben
Magyarországon egy felelős kor-
mány jó gazdálkodásának és 
a gazdasági növekedésnek kö-
szönhetően 2017-ben lehetővé 
válik egy újabb nagy volumenű 
béremelés és az ehhez kapcsolódó 
adócsökkentés – mondta sajtótá-
jékoztatóján Ágh Péter térségünk 
országgyűlési képviselője.

A minimálbér jövőre 15%-kal 
emelkedik, összege 127 ezer 500 
forintra nő. A szakmunkás mini-
málbér is jelentősen, 25%-kal nő, 
161 ezer forint lesz. – Az elmúlt 
években azért dolgoztunk, hogy 
segély helyett munkából éljenek 
a magyarok, és mindenki, aki tud 
és akar, az dolgozhasson. 12%-ról 
4,7%-ra csökkent a munkanélkü-
liség, mely a rendszerváltás óta a 
legalacsonyabb érték és jóval az 
EU átlaga (8%) alatt van. Emellett 
évről évre csökkentjük az adókat 
és béremeléseket indítottunk a 
közszférában. Most azt szeretnénk, 
hogy a versenyszférában, a legala-
csonyabb fizetésűeknél is jelentős 
béremelés induljon, és mindenki 
úgy érezze, hogy megéri dolgozni 
– hangsúlyozta Ágh Péter.

Meggyúlt az adventi koszorún 
a negyedik gyertyaláng is, tel-
jessé vált a világosság, amely 
betölti a szíveket és a lelkeket 
karácsony közeledtével. Lassan 
elcsendesedett a Posta tér, elhal-
kult a zene, és az otthonokba 
beköszöntött a szeretet ünnepe.

Az adventi koszorú har-
madik gyertyáját a Sárvári 

Fotóklub tagjai gyújtották meg 
december 11-én, akik rendha-
gyó vetített képes, zenés, verses 
összeállítással kedveskedtek a 
közönségnek. A fotóklub tagjai 
által készített téli fotók alatt 
Pajor András titkár szavalatát 
hallgathatták a jelen lévők. 
Majd Benkő Sándor, a klub 
elnöke osztotta meg ünnepi 
gondolatait a közönséggel a 

közel 40 tagot számláló tag-
ság nevében. – A csodálatos 
karácsonyfa, az égő gyertya, 
a világító füzérek vizuálisan 
emelik az ünnep fényét, de a 
csillogás mellett nem feledjük, 
és mindannyiunk tudatalatti-
jában ott rejtőzik a Jézus által 
hirdetett szeretet, a másokon 
való segítés vágya. 

Folytatás a 10. oldalon

Tartalomból:
Kondora István polgármester

évértékelője a 4-5. oldalon

Gyúljanak meg a szeretet fénygyertyái!

A Sárvári Fotóklub tagjai voltak a közreműködői a harmadik adventi hétvégének a Posta téren, ahol ünnepi 
beszédet Benkő Sándor, a fotóklub elnöke mondott (Fotó: Cooper)

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, sikerekben bővelkedő 

új évet kívánunk! 
A Sárvári Hírlap munkatársai és 

a lap mellékleteként megjelent naptár valamennyi hirdetője
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December 15-én tartotta idei 
utolsó soros ülését a sárvári 
képviselő-testület, ahol több 
személyi kérdés is napirendre 
került. Jóváhagyták a közne-
velési intézmények állami mű-
ködésbe adásával összefüggő 
megállapodást, és rendeletet 
alkottak az átmeneti gazdálko-
dás szabályairól is.

A Sárvári Tankerületi Köz-
ponttal kötendő napirendek 
előterjesztője Máhr Tivadar al-
polgármester volt.  2017. január 
1-jétől az állam nemcsak a fenn-
tartója, hanem a működtetője 
is lesz a Nádasdy és Gárdonyi 
általános iskoláknak, valamint 
a Koncz János Alapfokú Művé-
szeti iskolának. Ezért az állami 
működtetésbe vétellel összefüg-
gő személyi létszám átadását, 
vagyon, jogok és kötelezettségek 
átadását – átvételét több meg-
állapodásban kellett rögzíteni. 
Az erről szóló előterjesztéseket 
egyhangú döntéssel fogadta el 
a testület. 

A dokumentumokat rozmán 
lászló tankerületi igazgató és 
Kondora istván polgármester 
látta el kézjegyével. A megál-
lapodások értelmében az isko-
lák 16 technikai dolgozójának 
munkáltatója a tankerület lesz, 
az iskolaépületekre vagyon-
hasznosítási szerződést kötött 
az önkormányzat, a tankerületi 
központnak helyet adó Dózsa 
utcai épületre pedig használatba 
adási szerződést. 

Az átmeneti gazdálkodás sza-
bályairól szóló rendeletet a min-
dennapi folyóügyek intézése ér-
dekében kellett elfogadni a jövő 
évi költségvetés véglegesítéséig 
– mondta Kondora istván pol-
gármester a következő napirend 
tárgyalásakor. 

A szociális ellátásokról szóló 
rendeletet is módosították. Erre 
azért volt szükség, mert az egyes 
szociális támogatások esetén a 
jogosultsági jövedelemhatárok 
2015. március 1-je óta nem 
változtak, viszont a jövedelmek 
növekedtek. A testület úgy dön-

tött, hogy az alap jogosultsági 
jövedelemhatárokat 10, illetve 
20%-os mértékkel megemeli.

Zárt ülésen döntöttek arról, 
hogy továbbra is vancsura Mik-
lós látja el a Sárvári Gyógyfürdő 
Kft. ügyvezető igazgatói posztját 
2017. december 31-ig. A Sár-
vár Távhő Kft. ügyvezetőjének, 
Tangl Gergőnek a vezetői meg-
bízatását is meghosszabbították 

további fél évvel, 2017. június 
30-ig.

Ünnepi hangulatban ért véget 
a testületi ülés. A Sárvári Járási 
vöröskeresztes Kórus énekelt 
Stieber Józsefné vezetésével ka-
rácsonyi dalokat, majd Kondora 
istván polgármester osztotta 
meg ünnepi gondolatait, kará-
csonyi és újévi jókívánságait a 
város lakóival. 

A zenének 
vége, nem sír 
többet a he-
gedű, csak mi 
sírunk megint, 
mert elment a 
prímás és vele 
együtt egy ki-
csit meghalt 
a muzsika is. 

Nem a zene. Mert az inkább harmónia, 
ritmus, együtthangzás, hármashangzatok 
szigorú rendszere, emocionális zenei 
jelenség, líra. A muzsika más: az a szív 
ritmusa, a test rezonanciája, maga az élet.

Megint pótolhatatlan barátot, kollégát 
veszítettünk el. A Tanár Úr, a Prímás, 
küzdelmes évek után elment, magunkra 
hagyott bennünket. Hosszú, sokszor 
reményekkel teli évek után, mégis be-
következett az írás: „ íme, por és hamu”, 
ahogy meg van írva!

Talán 1968 egyik nyári hónapjában 
találkoztam vele először. Már közismert 
helyi amatőr zenekari tagként tartották 
számon a fiatal főiskolást, aki a pécsi 
tanárképzős évek alatt sem vesztette el a 
kapcsolatot Sárvárral. A főiskola végez-

tével aztán vissza is tért szülővárosába, 
hogy választott hivatását a Gárdonyi is-
kolában kezdje és több évtizednyi munka 
után hűségesen ott is fejezze be.

lelkesen tanította a fiatalságot zenére 
és történelemre. Kiváló szervezőként a 
gyermekmozgalom meghatározó ösz-
szefogója volt, kollégái és a gyermekek 
megelégedésére. Közösségi programok 
állandó szereplőjeként nemcsak Sárvá-
ron, hanem megyeszerte megismerték.

Életpályájának igazi áttörése azon-
ban a magyar táncházmozgalomhoz 
kapcsolódik. 1972-ben – néhány hó-
nappal a Sebő Együttes megalakulása 
után – helyi zenészekkel megalakította 
a regös Együttest, amelyben a legutolsó 
hónapokig prímás volt. A zenekar nem 
csak Sárváron, hanem vas megyében is 
kiemelkedő szereplője lett a népzenei és 
néptáncmozgalomnak. Sárvár, Szombat-
hely, Körmend néptáncegyüttesei évti-
zedeken keresztül élvezhették a regős 
Együttes zenei támogatását, hallhatták 
Kálóczi Gyuri sajátságos intonációját. A 
siker nem állt meg a megyehatáron, sőt 
az országhatáron sem. Számtalan, talán 
sok száz, külföldi fellépés adott alkalmat 

arra, hogy a magyar zene az Ő tolmácso-
lásában keljen életre a színpadon, Fran-
ciaországban, Belgiumban, Ausztriában 
és Európa számos országában.

Fesztiválok, néptánc és népzenei 
versenyek szereplője, zsűritagja volt. 
Értékes országos zenei és pedagógiai 
sikere, a diákok alkotta DiXilAND ze-
nekar, amely a „Ki MiT TUD?” országos 
döntőjében hozott sikert a Tanár Úrnak 
és Sárvárnak is.

Búcsúzom a barátok, kollégák, a ze-
nésztársak, a táncosok nevében. Kicsit 
meghalt a zene, de nem halt meg a mu-
zsika, mert az emlékeinkben a ritmus, 
az élet lüktetése örökre megmarad. lelki 
szemeink megőrzik kedves alakját, hang-
jának bársonyos simogatását. Amit elvisz 
magával az már vissza nem hozható, az 
a fiatalság örök emlékezete. A mi fiatal-
ságunké. Az én fiatalságomé is.

Nyugodjék békében! isten bocsássa 
meg vétkeit és tévedéseit!

Sárvár, 2016. december 9.
     

Emlékezésül: 
Kondora István

Állami működtetésbe kerülnek az általános iskolák

A Bursa Hungarica eredménye
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 224/2016./

iX.22./ számú határozatával csatlakozott a felsőoktatási intézmé-
nyek hátrányos szociális helyzetű hallgatók („A” típus); illetőleg 
érettségi előtt álló, vagy még felvételt nem nyert, felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2017/2018. tanévtől elkezdő fiatalok („B” 
típus) támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A felhívás alapján 56 
db „A” típusú és 1 db „B” típusú pályázat került benyújtásra. 
Összesen 57 db pályázat érkezett. 

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testület a 266/2016./
Xi.24./ számú határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára érkezett 
pályázók közül a beadott pályázataik alapján 1 fő „B” típusú 
pályázót nem részesített támogatásban, az 56 fő „A” típusú pá-
lyázó részére – pályázónként – 10 hónapra, havi 3.000 Ft összegű 
támogatást állapított meg.

Sárvár Város Önkormányzata 

„La musica e’ finita” Kálóczi György (1948–2016)
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Fogadóóra
Kondora István polgármester 2017. január 17-én, kedden 

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

Hagyományos év végi vacsorá-
jukra gyűltek össze november 
végén a sárvári önkormányzat 
invitálására a helyi civil szerve-
zetek képviselői az egyik helyi 
étteremben.

Évtizedes hagyomány váro-
sunkban, hogy az év végéhez 
közeledve kötetlen beszélgetés-
re várja a városvezetés a helyi 
sport, kulturális, hagyományőr-
ző, karitatív és egyéb szervezetek 

vezetőit, képviselőit. Amint azt 
Kondora istván polgármester 
köszöntőjében elmondta, Sárvá-
ron jelenleg több mint nyolcvan 
civil szervezet működik, amely 
mintegy kétezer tagot tömörít. 
A város első embere szerint 
egyébként a civil szervezetekben 
végzett tevékenységek iránti 

vonzalom már gyermekkorban 
kialakul, és sok esetben életünk 
végéig elkísér bennünket.

Kondora istván hangsúlyozta, 
hogy Sárváron az önkormányzat 
és a civilek egyre szorosabb szim-
biózisban élnek. A város épít a 
civil szervezetek tevékenységére, 
a civilek pedig minden téren tá-
maszkodhatnak a városra. Sárvár 
ilyen értelemben is „civilizálódik”.

– Én városvezetőként tuda-
tosan építek erre a kapcsolat-
rendszerre. Egyrészt azért, mert 
néptáncosként én is ebből a 
szférából érkeztem, másrészt 
pedig meggyőződésem, hogy az 
a rengeteg közösség, amely mű-
ködik a városban, az a mi életünk 
igazi, belső mozgatóereje. Ez 

ma már a külső szemlélő által is 
érzékelhető, amint azt sokszor 
mondják el nekem a hozzánk ér-
kező vendégek is – hangsúlyozta 
a polgármester.

Az est szokás szerint vacso-
rával és közös beszélgetésekkel 
zárult, melynek során többet is 
megtudhattak egymás működé-
séről az egyesületek.

-CSL-

Civil szervezetek év végi köszöntése

A civilek évzáró vacsorája jó alkalom a tapasztalatcserére is 

Tisztelt Sárváriak!
Hamarosan itt van az év vége 

és a várva várt új év, mégis olyan 
érzése van az embernek, hogy 
semmi újdonság nincs az éle-
tünkben. rendületlenül kavarog 
körülöttünk a világ, minden 
és mindenki keresi a helyét, 
keresünk valamilyen biztosnak 
tűnő pontot, amely legalább a 
stabilitás illúzióját adja.

Közelebbre tekintve azonban 
változik a kép. Családunkra 
gondolva a hiányolt biztonság 
kézzelfoghatóvá válik, váro-
sunkra tekintve pedig érzé-
kelhetjük a nyugodt fejlődés 
megnyugtató érzését is. Sze-
rencsések vagyunk, hogy kicsi, 
de élhető kisváros polgáraiként 

telnek mindennapjaink, s bár 
mi sem vagyunk mentesek 
apróbb, nagyobb gondoktól, de 
reményeink szerint ezek előbb-
utóbb közös erőfeszítéssel meg-
oldódnak. 

Az új év természetesen új 
izgalmakat, új reményeket is 
tartogat számunkra, csak rajtunk 
múlik, hogy valóra váltsuk álma-
inkat, amelyek kitartó munkával 
biztosan elérhetővé válnak.

A közelgő ünnepek alkalmá-
ból minden sárvári polgárunk-
nak békés, boldog ünnepeket 
kívánunk, az új év pedig legyen 
közös és egyéni terveink megva-
lósulásának időszaka is.

Sárvár, 2016. december 23. 

 dr. Szijártó Valéria  Kondora István  Máhr Tivadar
 címzetes főjegyző    polgármester  alpolgármester
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Ismét eltelt egy év, ismét sokat 
fejlődött és szépült városunk, 
amely őrzi nyugodt és békés 
légkörét. Kondora István pol-
gármestert az idei év eredmé-
nyeiről és a 2017. év terveiről 
kérdeztük.

– Október 27-én volt két éve, 
hogy megalakult a képviselő-
testület, így érdemes mérleget 
vonnunk erről az eltelt időszak-
ról is. 2014-re az előző négy év 
fejlesztési terveit pályázatok se-
gítségével szinte maradéktalanul 
meg tudtuk valósítani. Ezért a 
mostani ötéves önkormányzati 
ciklusra, és a 2020-ig tartó uniós 
pályázati támogatási időszakra 
új terveket kellett megfogal-
maznunk. A munka a kevésbé 
látványos résszel, az ötleteléssel 
és tervezéssel kezdődött, így 
hosszú előkészítés után 2016-
ban rendkívül sok pályázatot 
tudtunk beadni. 

Pályázatok hiányában az elmúlt 
két évben elsősorban önerőből 
fejlesztettünk, májusban adtuk át 
az új városi köztemetőt a Hegy-
községben, és már üzemel itt az 
új szennyvízcsatorna-hálózat is. 
Az utak és a járdák építése a ko-
rábbi évekhez hasonló ütemben 
zajlott. Az idei két legnagyobb 
útépítésünk a Tomori Pál és Ki-
nizsi Pál utcákban valósult meg 
az úgynevezett terra mixes tech-
nológia segítségével. A Kinizsi 
utca felújításához 30 millió forint 
támogatást is kaptunk a Belügy-
minisztériumtól. Számos épület 
homlokzata megújult idén, és 
tetőcserék is történtek több köz-
intézmény esetében, így például 
a Dózsa utcában, a Móricz Zsig-
mond és a várkerület utcákban. 
A Sárvári Csicsergő Óvodában 
ovi-foci műfüves pályát avattunk, 
a Sárvárfürdőben pedig idén is új 
csúszdákat adtunk át.  

A korábbi ciklushoz hasonló 
nagy volumenű fejlesztésünk 
nem volt az elmúlt két évben, 
hiszen egyrészt nem nyíltak meg 
még a pályázati támogatások, 
másrészt a saját bevételeinkkel 
is felelősen kell gazdálkodnunk, 
hiszen biztosítanunk kell a város 
kiegyensúlyozott működtetését. 

– Pénzügyileg, a bevételek 
szempontjából hogyan alakult az 
elmúlt két év?

– 2010-ben mi is éreztük az 
iparűzési adóbevételeink eseté-
ben a válságot, de nem érintett 
bennünket olyan súlyosan, mint 
más településeket. Az idegen-
forgalmi adó esetében pedig 
meg sem éreztük, mert ebben 
az időszakban is folyamatosan 
jöttek létre az újabb és újabb 
szálláshelyek. 2014-ben már 
elérte a 2008-as szintet az ipari 
termelés volumene, amely azóta 
folyamatosan nő. Ebből követ-
kezően elkezdett emelkedni 
az iparűzési adóbevételünk is, 
most 10-15% között van az a 

növekedés, amely forintálisan 
is érzékelhető. Ezzel össze-
függ az álláskeresők számának 
drasztikus csökkenése is. A 
munkanélküliség 8,2%-os volt 
2010-ben Sárváron, amikor én 
polgármester lettem. A legutób-
bi adatok szerint most 1,7%, 
ami azt jelenti, hogy lényegében 
nincs is munkanélküliség. Egy 
nagy problémával is meg kell 
küzdenünk, nemcsak itt Sár-
váron, de országosan is, hogy 
munkaerőből rettentő nagy 
hiány van. Hozzánk is nagyon 
sokan jönnek Kelet-Magyaror-
szágról dolgozni, vagy éppen 
Erdélyből. De az is tény, hogy 
a sárvári munkaerő egy része 
pedig vonzódik a magasabb 
keresetek reményében Szom-
bathelyhez, illetve Ausztriához. 

Ezzel a kihívással is szembe kell 
néznie a munkáltatóknak a kö-
vetkező időszakban.

– Elkészült az önkormányzat 
2017. évi költségvetési koncep-
ciója, amelynek első olvasatát 
egyhangúlag fogadta el a testület.

– Törvény már nem írja elő 
a koncepció készítését, de fon-
tosnak tartom, hogy lássuk már 
ilyenkor, hogy mivel is gazdálkod-
hatunk a következő évben. Pon-
tosan kiszámoltuk, hogy mennyi 
bevétellel tervezhetünk, célként 
fogalmaztuk meg a tartalékok 
megőrzését és növelését. Csak 
olyan fejlesztéseket foglaltunk 
bele a koncepcióba, amelyekhez 
engedélyes tervekkel rendelke-

zünk, és a pénzügyi fedezet is 
rendelkezésre áll hozzájuk. Min-
dig csak azt a pályázati elemet 
emeljük majd be a költségvetésbe, 
amelyhez aláírt támogatási szer-
ződéssel rendelkezünk.

– Ezzel a konzervatív terve-
zéssel a 2017. évi költségvetés 
főösszege 2,5 milliárd forint lett.

– Az iparűzési és idegenfor-
galmi adóbevételeink adják a 
bevételek 50%-át, a városi egyéb 
bevételek, a szolgáltatások díjai, 
a vagyonértékesítések 30%-át 
teszik ki, és a maradék körülbelül 
20%-ot az állami támogatások 
adják. Nekünk olyan magas az 
egy lakosra számított iparűzési 
adóbevételünk, hogy az idegen-
forgalmi adó mellé az állami 
kiegészítést nem kapjuk meg a 
szolidaritási elv miatt, amellyel 

a kevésbé tehetős településeket 
támogatják. 

– Mennyire számítunk országos 
viszonylatban, gazdasági szem-
pontból, bevételek szempontjából 
erős településnek? 

– Mi a 80%-át tudjuk a bevéte-
leinknek a saját erőforrásainkból 
előteremteni, és 20%-ot ad hozzá 
az állam. Nagyon kevés ilyen 
település van ma Magyarorszá-
gon, ez köszönhető egyrészt az 
erős idegenforgalomnak, hiszen 
az ország tíz leglátogatottabb 
településének egyike vagyunk, 
és a nagyon erős ipari háttérnek. 
Ebben az évben nőtt a fürdőnk 
és a szállodáink látogatottsága is, 
nagyon kedvelik Sárvárt a belföl-
di és a külföldi turisták is. Az ipar 
esetében nemcsak a meglévő 
cégeink termelési volumene nő, 
hanem egyrészt vállalaton belüli 
fejlesztések is megvalósulnak, 
másrészt új ipari befektetők 
is elkezdtek érdeklődni. Nagy 
öröm számunkra, hogy több száz 
új munkahelyet teremt az a több 
mint félmilliárd forintos beruhá-
zás, amelynek keretében a Flex 
sárvári üzemében elindították 
a világ legnagyobb PC gyártója, 
a lenovo x86-os szervereinek 
gyártását. A kapacitásbővítő 
fejlesztést varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter avatta fel. 

– A kiadások közel 80%-át a 
város működtetése teszi ki. Hogy 
befolyásolja ezt az a tény, hogy 
az általános iskolák fenntartása 
is állami kézbe kerül a jövő évtől?

– Az állam – a magas adóerő 
képességünk miatt – 1,5–2 millió 
forintot adott az általános isko-
lák működtetésére, viszont az 
üzemeltetés személyi költségei, 
a dologi kiadások 80–85 millió 
forintot tettek ki éves szinten. 
Most az a terv, hogy – mivel az 
állam átveszi január 1-jétől az is-
kolákat – a finanszírozásban nem 
kell már részt vennünk 2017-től. 
A vagyon továbbra is a mi tulaj-
donunkban marad, de szerződést 
kötöttünk a karbantartására. 
Bízom benne, hogy az állam jó 
gazdája lesz az intézményeknek, 
ha már egyszer úgy döntött, 
hogy az állami kötelező alapfokú 
oktatást a saját kezébe veszi. To-

Dolgozzunk együtt Sárvár fejlődéséért 2017-ben is!
Évértékelő interjú Kondora istvánnal, Sárvár polgármesterével

A hegyközségi új köztemető felszentelési ünnepsége – Ünnepi beszédet 
mondott Kondora István polgármester, mögötte a Sárvári Oratórikus Kórus
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vábbra is az önkormányzat lesz 
a fenntartója a bölcsődének, az 
óvodáknak, a múzeumnak, a mű-
velődési központnak, a gondozási 
központnak és a városgazdálko-
dásnak is. Működtetési feladata-
ink nagyon szerteágazóak: távhőt 
szolgáltatunk, szervezzük a hul-
ladékgazdálkodást, karbantartjuk 
az utakat, járdákat, gondozzuk a 
zöld területeket. 

– Változik-e a szociális támoga-
tásokra fordítható összeg?

– A korábbi évekhez hasonló 
pénzügyi keret áll rendelkezésre 
a szociális támogatásokra. Az 
igénylési pénzügyi határokat 
azonban felül kellett vizsgál-
nunk, mert sokat változott az 
elmúlt években a nyugdíjak 
összege, az infláció mértéke, és 
sok olyan helyzet adódott, amely 
ezt befolyásolja. A célunk, hogy 
a lehető legtöbb ember jusson 
hozzá a támogatásokhoz. 

– A jelenlegi költségvetési terve-
zetben a kiadások 20%-át teszik 
ki a fejlesztések. Két sportcélú 
beruházás is az úgynevezett TAO 
támogatásból, vagyis a vállalko-
zások által sportcélú fejlesztésre 
fordítható társasági adóból levon-
ható összegből valósulhat meg.

– Az egyik a labdarúgáshoz, 
a másik a kézilabdához kapcso-
lódó pályázat, és mindkettőben 
megszületett a pozitív döntés. 
A Sárvár FC telephelyén jövőre 
megépülhetnek az új műfü-
ves és füves pályák mintegy 
280 millió forintos beruházás 
eredményeként. Bízom benne, 

hogy a Nádasdy iskola sport-
csarnokában tervezett öltöző-, 
mosdófelújítás is megvalósulhat 
2017-ben a kézilabda szövet-
séggel együttműködve, ennek a 
költsége közel 110 millió forintot 
tesz ki. Természetesen mindkét 
pályázat csak elvi döntést jelent, 
a megvalósításhoz a cégeknek 
ténylegesen fel kell ajánlaniuk a 
társasági adójuk egy részét.

– Szerepel a költségvetésben a 
vasútállomás felújítása, valamint 
út- és járdaépítések is.

– Nagyon hosszú előkészítés 
után, remélem, hogy jövőre végre 
a MÁv-val együtt eljutunk oda, 
hogy elkészülhet a vasútállomás 
külső megújítása is. Terv szerint 
folytatódik az utak és a járdák 
felújítása, amelyhez a már kipró-
bált új technológiát szeretnénk 
továbbra is igénybe venni. 

– Pályázati forrásból újulhat 
meg a Vas Megyei Kormányhi-
vatal három sárvári épülete is, 
de a járási hivatal nagytermének 
felújításával az önkormányzat is 
kiveszi részét a projektből jövőre.

– Már régóta terveztük a nagy-
terem felújítását, mert 1968 óta 
nem került erre sor. Közben 
a vas Megyei Kormányhiva-

tal a kormány 2020-ig tartó 
energiahatékonysági programja 
keretében nyert fejlesztési tá-
mogatást Sárvár vonatkozásá-
ban a járási hivatal központi 
épületének, a népegészségügyi 
és az élelmiszerlánc-biztonsági 
osztályoknak helyet adó épületek 
energetikai korszerűsítésére. így 

az ablakcsere és a külső szigetelés 
a járási hivatal költségeként, a 
belső felújítás és szépítés pedig az 
önkormányzat beruházásaként 
valósulhat meg. Szeretnénk, 
hogy méltó külsőt és belsőt 
kapjon a járási hivatal épülete a 
várossá nyilvánítás 50. évfordu-
lójára, 2018-ra. 

– Beszélgetésünk elején szólt 
arról polgármester úr, hogy az 
idei évben nagyon sok pályázatot 
beadott már az önkormányzat, 
melyek ezek?

– A Csónakázó-tó és környéke 
teljes megújítását és fejlesztését 
tervezzük közel egymilliárd 
forint értékben, erre nyújtot-
tunk be tavasszal pályázatot a 
gazdaságfejlesztési program ke-
retében, a döntés azonban még 
nem született meg.  Egy ugyan-
ilyen nagy tervünk a Posta tér 
mellett lévő Hild park felújítása, 
ahol már fel is állítottuk Gaál 
Tamás szobrászművész Sylvester 
János emlékművét. A gondozási 
központ épületének generális 
felújítására, a tüdőgondozó épü-
letének átalakítására, a bölcsőde 
megújítására pályáztunk. A kö-
zösségi terek megújítására is van 
pályázati forrás, így a volt zárda 
épületét és rábasömjéni kultúr-
házat is ennek keretében szeret-
nénk korszerűsíteni, és a civil 
szervezetek is részesülhetnek 
ebből a támogatásból. Nagyon 
régi vágyunk a kerékpárutak 
fejlesztése, amelynek keretében 
rábasömjént összekötnénk Sár-
várral, illetve a Bögötről bejövő 
kerékpárút is folytatódna a vá-

rosban. A megyei önkormány-
zattal együttműködve épülne 
meg a Sárvár és Gérce közti ke-
rékpárút. Örömmel számolhatok 
be arról, hogy a zeneiskola mel-
lett létesítendő zenei központ, az 
úgynevezett zeneháza építésére 
már elbírálták a pályázatunkat. 
Ez egy olyan zenei központ lesz, 

amely múzeumként, kiállítótér-
ként, hangversenyteremként is 
funkcionál majd. A Gárdonyi 
utcától észak felé eső utcák 
csapadékcsatornázására nyúj-
tottunk be pályázatot, ez jelenleg 
elbírálás alatt van. A következő 
években a város csapadékcsa-
torna-hálózatának kiépítésére 
és fejlesztésére nagy hangsúlyt 
kell helyeznünk, már szakmai 
egyeztetést is lefolytattunk az 
elmúlt időszakban, és jövőre el 
kell kezdenünk a kivitelezést is. 

– Mit vár polgármester úr a 
következő esztendőtől, mit kíván 
a város polgárainak 2017-re?

– legyünk megelégedettek, 
boldogok, mert egy nagyon szép 
kisváros polgárai lehetünk! Ne-
kem külön megtiszteltetés, hogy 
immár hat éve vezethetem ezt a 
várost a kollégáimmal. legyünk 
elég okosak ahhoz, hogy tudjunk 
az élet által adott lehetőségekkel 
gazdálkodni. Bízom abban, hogy 
a városunk megőrzi nyugodt és 
polgári légkörét, mert a nyuga-
lom és a biztonság is az egyik 
gazdasági erőforrásunk. Én azt 
kérem a város mind a 15 ezer 
lakójától, hogy ápolja és védje 
városunkat, dolgozzon Sárvárért!

-fr-

Több mint félmilliárd forintos fejlesztés eredményeképpen bővült a termelés 
a Lenovo sárvári üzemében – Lang János alelnök mellett Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, aki felavatta a beruházást és látogatást tett a 
gyárban, jobb szélen Kondora István polgármester

Ovi-foci pályát avattak a Sárvári Csicsergő Óvodában – Stieber Józsefné, 
dr. Molnár Andrea, az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány elnöke, Kondora 
István és Ágh Péter



SÁrvÁri         HírlAP6 www.sarvarvaros.hu

Szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák

Telephely: 9756 Ikervár • Mobil: 00 36 20 9205-591 
gaborilles@pannonmail.hu • www.illesmetal.hu • www.kazankeszites.hu

Alumíniumkerítések, rozsdamentes 
korlátok, vasszerkezetek gyártása!

Lépcsők készítése! Ipari kapuk, sorompók!

Megjelenéstòl a készlet erejéig!

KAZÁNGYÁRTÁS 

5 ÉV GARANCIÁVAL 

110 000 FT-TÓL!  

Boldog karácsonyt és sikerekben bővelkedő új évet kívánok!

Ünnepi eseményen biztosítot-
ták az adósságkonszolidációból 
kimaradt Észak-Vas megyei 
települések képviselőit arról, 
hogy komoly támogatásokban 
részesülnek. Sárvárra érkezett 
Dr. Dukai Miklós, a Belügymi-
nisztérium önkormányzatokért 
felelős helyettes államtitkára, 
aki támogatási összegekről 
szóló bizonyságlevelet adott át 
az adósságkonszolidációban 
nem részesült 57 település 
polgármestereinek. 

A Nádasdy-vár dísztermében 
az 57 község és város vezetőit 
elsőként a rendezvény házi-
asszonya dr. Szijártó valéria 
címzetes főjegyző köszöntötte. 
Dr. Dukai Miklós, a Belügymi-
nisztérium önkormányzatokért 
felelős helyettes államtitkára 
ünnepi beszédében kiemelte: Az 
önkormányzatok abban a sajátos 

helyzetben voltak, hogy 2010-re 
a legtöbbjük adóssággal rendel-
kezett, tőlük az állam átvállalta 

az adósságukat. Azok az önkor-
mányzatok pedig, amelyek nem 
rendelkeztek adóssággal, azok 

pályázhattak lakosság arányosan 
fejlesztési támogatásra. 2014-
ben 12,1 milliárd, 2015-ben 9 

milliárd, az idei esztendőben 
pedig 22 milliárd forintot osz-
tottunk ki, így a Belügyminisz-

térium 1172 önkormányzatnak 
43,1 milliárd forintnyi fejlesztési 
összeget adott.

Ágh Péter,  az Észak-vas 
megyei körzet országgyűlési 
képviselője örömét fejezte ki, 
hogy a körzetében 1,3 milliárd 
forintnyi fejlesztési támoga-
tást osztottak ki 57 település 
részére. – Büszke vagyok arra, 
hogy Észak-vas megyében fe-
gyelmezetten gazdálkodnak a 
települések. A támogatások első 
felét már 2014-ben megkapták 
az önkormányzatok, melynek 
köszönhetően számos látványos 
beruházás, út- és intézmény-
felújítás készülhetett el. A kor-
mány ezúttal is állta a szavát, 
az idei év végén megérkezik a 
források második üteme is, így 
bízom benne, hogy a kedvezmé-
nyezettek ismét tudnak egy-egy 
lépést tenni előre – hangsúlyoz-
ta Ágh Péter.

Negyvenmilliárdos támogatás az önkormányzatoknak

December 2-án Vinter Ist-
ván önkormányzati képviselő 
tartott lakossági fórumot a 
körzetében.  Értékelte az elvég-
zett fejlesztéseket, és a város 
vezetőivel együtt összegyűj-
tötte a lakók további kéréseit, 
igényeit.
 

A 6. számú körzet lakóinak 
vinter istván mellett Kondora 
istván polgármester és Máhr 
Tivadar alpolgármester adott 
tájékoztatást a 2017. évi önkor-
mányzati költségvetésről és a 
fejlesztési tervekről.

– Az idei évben sikerült tovább 
bővítenünk a Dévai utcában a 
közvilágítást. Kértek forgalom-
biztonsági tükröt is a lakók, 
amit kihelyeztünk a Temető és a 
Bartók utcák sarkára, és még egy 
további tükör is kihelyezésre ke-
rült. Ezenkívül több kisebb-na-
gyobb javítást kellett végeztetni 
az utakon a nagyon csapadékos 
időjárás miatt. Az Újsziget utca 
többször elázott, ennek a felújítá-
sát már terveztetjük. A lakossági 
fórum egyik fő témája a Med-
gyesy utca felújítása volt, mert 
a lakók szeretnék, ha ez is olyan 

jól sikerülne, mint a 
Bartók utca megújítása. 
A komplett csapadékel-
vezető rendszer kiépíté-
sét, a járda javítását és 
új növények ültetését is 
magába foglalja majd 
a kivitelezés. Ez az év 
a kisebb-nagyobb gon-
dokkal együtt is pozitív 
volt, több mindenben 
sikerült előrelépnünk, 
és remélem, hogy a jövő 
év is ilyen sikeres lesz – 
mondta vinter istván 
képviselő. 

Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár, 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök és 
mögöttük az 57 település képviselői

Vinter István

Ismét léptünk egyet előre a körzetben
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Sajtótájékoztatót tartott az 
MSZP–Híd a Jövőnkért Egye-
sület önkormányzati képviselő-
csoportja a testületi ülés után, 
ahol békés, boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag új évet 
kívántak a város lakóinak.

Szabó lajos önkormányzati 
képviselő azt kívánta, hogy 2017 
legyen a remény éve, a beteljesü-
lő reményé, ami elhozza nekünk 
Sárvárra azokat a forrásokat, 

amelyekből meg tudjuk építeni 
a régen várt sportcsarnokunkat, 
rendbe tudjuk tenni városunk 
útjait és nagyon sok szép élményt 
tudunk adni az önkormány-
zati eszközökkel élve a város 
lakóinak. Németh Zsolt önkor-
mányzati képviselő arról szólt, 
hogy a karácsonynak vannak 
örök érvényű üzenetei: a törő-
dés, a tisztelet, az egymás iránti 
türelem, mások megértésének 
szándéka és az önzetlenség. 

Békés, boldog karácsonyt!
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Végh Autóház Kft. Szombathely, Csaba u. 10. • Tel.: 94/513-375 • www.veghauto.hu

Kombinált átlagfogyasztás: 3,8–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99–141 g/km. A képek illusztrációk

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

TESZTAUTÓK 
kevés kilométerrel 
rendkívüli áron
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A Szent lászló 

● 24-én, 16 órakor Jézus-várási ün-
nepély különösen kisgyermekek számára. 
(Ez nem pótolja az ünnepi szentmiséket!) 
– 17.30-tól 23 óráig zárva a templom, éjjel 
11 órakor nyitjuk. 

● A csendes éjben 22.00-kor rábasöm-
jénben, éjfélkor pedig a nagytemplomban 
az angyalok miséjét énekeljük. Előtte 
23.00-tól gyónási alkalom, örvendetes 
rózsafüzér és énekkari áhítat lesz.

● Az ünnepnapok miserendje: 7.00, 
8.30, 10.00 és 18.00. – Mint minden hónap 
25-én, így most is a reggel 7 órai szentmise 
után imádkozunk templomunk Prágai Kis 
Jézus szobránál boldogabb családokért. 

● 27-én, kedden az esti szentmisén 
borszentelés = Szent János-áldás.

● 30-án, pénteken Szent Család 
ünnepe. 

● Szilveszter estéjén 18.00-kor év végi 
hálaadást, Te Deum-ot éneklünk. – Új 
esztendőben, új szívekkel dicsérjük Jézust 
és Máriát! Január 1. a Béke világnapja: 
„Erőszakmentesség, a politika stílusa a 
békéért”.

● 2017. január 6-án, pénteken Urunk 
megjelenése (epifánia), népiesen vízke-
reszt parancsolt főünnepe. reggel 7.00, 
délelőtt 10.00 és este 18.00 órakor lesznek 
a szentmisék. 

● Január 8-án, vasárnap Urunk meg-
keresztelkedésének vasárnapja: ez az 

igazi vízkereszt. Az előesti szentmisén 
lesz a vízszentelés. lehet majd hazavinni 
szenteltvizet az otthonok meghintésére, 
házáldásra: 20+G+M+B+17.

● Az egyházi híreket figyelemmel 
kísérő valamennyi olvasónak glóriás Ka-
rácsonyt és békés új évet kívánunk a Szent 
lászló-templom oltárától!

Szent Miklós 

 
● December 24-én 15.30 és 18 óra közt 

a Sári templom nyitva lesz, hogy a Szülők 
és nagyszülők a gyermekeket a betlehem 
látogatására el tudják hozni. Ez alatt az 
idő alatt is lehet szentgyónást végezni. A 
templomot éjjel 23 órakor újra kinyitjuk, 
hogy akik még gyónni akarnak, ezt megte-
hessék  23.30 óráig. A rózsafüzér Társulat 
23.00 órától szentolvasót imádkozik. 23.30 
órától a templom énekkara énekes áhitatot 
tart. Éjfélkor ünnepi angyali szentmisét 
éneklünk.

● December 25-én, karácsony napján 
8, 10 órakor és 18 órakor lesznek ünnepi 
szentmisék.

● December 26-án, karácsony más-
napján a szentmisék 8, 10 órakor és este 
18 órakor kezdődnek. Ezen a napon a 10 
órás nagymisén a hagyományokhoz híven 
megáldjuk a kisgyermekeket és a családo-
kat. A szülők minél több kicsi gyermeket 
hozzanak az áldásra.

● December 27-én, kedden Szent 
János ünnepén a 18 órakor kezdődő 

szentmisén borszentelés lesz. Borosgazdák 
hozzanak egy üveg bort!

● December 31-én, Szent Szilveszter 
napján 17.30-kor ünnepélyes hálaadást 
tartunk. Kerüljük a hálátlanságot!

● Január 1-je Újév: parancsolt ünnep, 
ezért a szentmisén való részvétel kötelező 
8, 10 órakor, illetve este 18 órakor.

● Január 6-án, pénteken vízkereszt 
parancsolt ünnepén 10 órakor és este 18 
órakor lesznek ünnepi szentmisék a Sári 
templomban. A szentmisén való részvétel 
kötelező.

● Január 8-án, vasárnap Urunk meg-
keresztelkedésének ünnepe lesz. Előeste, 
szombaton a 18 órakor kezdődő szentmi-
sén vízszentelést végzünk. A Hívek min-
den szentmise után kis üvegben vihetnek 
haza szenteltvizet.

● Minden Hívemnek és jó szándékú 
sárvári Polgárnak istentől áldott kará-
csonyt és új esztendőt kívánok!

A SÁrvÁri EvAN

● Szenteste: December 24-én, szom-
baton rábapatyon 15:30 órakor, Sárváron 
pedig 17 órakor kezdődik az istentiszte-
let, mindkét templomban hittanosaink 
szolgálatával.

● Karácsony ünnepe: December 25-
én, vasárnap 9:30 órakor tartjuk ünnepi 
istentiszteletünket, úrvacsora közösséggel. 

● Karácsony ii. ünnepe: December 26-
án, hétfőn a sárvári istentisztelet szintén 

9:30 órakor kezdődik. rábapatyon a 11 
órás ünnepi istentiszteletünkön várjuk az 
oltári szentséggel a testvéreket. 

● Óév este: December 31-én, szom-
baton rábapatyon 15:30 órakor, Sárváron 
pedig 17 órakor  kezdődik óévbúcsúztató 
istentiszteletünk. 

● Újév ünnepe: 2017. január 1-jén, va-
sárnap 9:30 órakor tartjuk „kiskarácsony 
ünnepét”. Szabadító Jézus nevét ünnepelve 
lépjünk az újesztendőbe! A megterített 
oltárhoz is hívjuk az Egyház népét!

● vízkereszt ünnepe: Január 6-a, 
péntek az ünnepnap, de a január 8-i 
istentiszteletünkön ünnepeljük a Testté 
lett ige dicsőségének megjelenését. 
Sárváron 9:30 órai, rábapatyon 11 órai 
kezdéssel. 

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

● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda 
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.

● Karácsonyi alkalmaink: december 
24-én 16 órától szentesti istentisztelet lesz 
a gyermekek szolgálatával, december 25-
én és 26-án 10 órai kezdettel úrvacsorás 
istentiszteletet tartunk.

● Minden hónap utolsó vasárnapján 
megterítjük az Úrasztalát.

● Egyházközségünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34., 

Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 sárvár, Batthyány u. 41.

tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Válassz kártyafüggetlen 
mobiljaink közül:

- Samsung J1,  J3,  J5      
- 2016 Huawei P8 lite, P9 lite
- LG K8, K7 és egyéb típusok 

Telefonodat is öltöztesd ünnepi 
hangulatba, nálunk találhatsz karácsonyi 
tokokat, de egyedi fényképes hátlapokat 

is készítünk kedvenc fotóidból!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, új esztendót́ kívánunk!

Trollok, szörnyek és más képze-
letbeli lények is megelevened-
tek Popella Dóra média design 
művész és Kondor Tamás gra-
fikusművész közös tárlatán a 
Galeria Arcisban. A kiállítást 
Dabóczi Dénes művészettör-
ténész nyitotta meg. 

A fiatal sárvári művészpár 
már számos országban szerzett 
tapasztalatot és több helyütt ki 
is állítottak már. így érkezett el a 
Galeria Arcisban való bemutat-
kozás lehetősége, mivel minden 
évben egy-egy alkalommal pá-
lyakezdő, helyi alkotók kapnak 
teret – mondta Kondor János, a 
művelődési központ igazgatója 
köszöntőjében.

A nagy érdeklődéssel kísért 
kiállításon határozott kontúrral 
megrajzolt bolyhos, puhatestű 
fantázialények egész sorozata 

foglalta el az egyik termet. A 
fantázia szülte őket, de nem a 
sötét fantázia. látszólag men-
tesek a rossztól, a gonosztól. 
Egyszerűek, ormányszerűen 
ábrázolt fejükkel, nagy, de szelíd 
szemeikkel inkább kedvesek, 
meseszerűek. Hasonlóságuk 

ellenére egyediek, karakteresek 
– avatta be a közönséget Popella 
Dóra trolljainak világába a tár-
latot megnyitó Dabóczi Dénes 
művészettörténész.

Kondor Tamás művészete sem 
nélkülözi a hétköznapi történe-
teket, a humort, az iróniát, sőt 

a groteszket sem, gondoljunk 
csak animációs filmjeire és kép-
regényeire. Ugyanakkor fontos 
szerepet játszik műveiben a 
klasszikus mitológia – szólt a 
másik kiállítóról Dabóczi.

Mindkettőjükre jellemző a ki-
tűnő rajztudás, legyen szó auto-
nóm művekről vagy alkalmazott 
grafikáról, más médiumok, mint 
film videó vagy a kibernetikai tér 
használata. Éppúgy otthonosan 
mozognak a valóságban, mint 
a virtuális valóságban, bár a 
mérvadó az előbbi. S amit min-
denképpen ki kell emelni, az a 
sokrétű kreativitásuk frissessége, 
az új akarása. 

A kedves halálbogarak, ma-
darak és fantasztikus filmek 
szörnyeit megszégyenítő Meta 
Monsterek 2017. január 15-ig 
tekinthetőek meg a Galeria 
Arcisban. 

Mesélő textilek címmel nyílt 
december 2-án kiállítás a sárvá-
ri könyvtárban. A tárlaton Dol-
gos Anikó kézműves varrott és 
fűzött játékai, ajándéktárgyai 
láthatóak.

MOMO, a könyvmanó hozta 
össze Dolgos Anikót a sárvári 
könyvtárral, amikor is a legjobb 
könyvtárlátogató gyerekeknek 
ő készítette el az ajándék álom-
párnákat, amiken mindig jó 
aludni – mutatta be Bődi Piroska 
könyvtárigazgató a Mesélő texti-
lek alkotóját.

Az egybegyűlteket Pántos 
Nóra és Németh virág versmon-

dása segített gyermeki hangu-
latba ringatni. Ezután a tárla-
tot megnyitó Nagy Bernadett 
kézműves egy mesébe szőtte 
mondandóját. Megelevenítve a 
sátorban portékáit áruló árust, 
aki maga varrja és fűzi varázsla-
tos ajándéktárgyait. 

– Az élet úgy sokkal jobban 
élhető, ha nevetve bohócorrot 
ragasztunk a problémákra. 
Szeressünk élni, jószívűséggel 
boldogabbá tenni a hétközna-
pokat – hangzott el a párnák, 
ékszerek, foltvarrások és mese-
figurák készítőinek filozófiája, 
bár Dolgos Anikó is hosszú utat 
járt be az ide vezető úton. A me-

sélő tárgyak készítője úgy véli, 
a játék során az élet elevenedik 

meg és mindenkiben ott van a 
gyermek. 

Mesélő textilek a könyvtárban

Fiatal, kreatív művészek a galériában

Alkotmány u. 4.  és     Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00        Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00                Vasárnap: 07:00 – 12:00

Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165 Ft/db (330 Ft/L)
Soproni dobozos sör 0,5L 189 Ft/db (378 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 179 Ft/db (358 Ft/L)
Heineken dobozos sör 0,5L 259 Ft/db (518 Ft/L)
Krusovice dob. barna sör 0,5L 239 Ft/db (478 Ft/L)
Strongbow sör több ízben 0,33L 249 Ft/db (755 Ft/L)
Kőbányai dobozos sör 0,5L 175 Ft/db (350 Ft/L)
Löwenbräu dobozos sör 0,5L 163 Ft/db (326 Ft/L)
Riesenbrau dobozos sör 0,5L 140 Ft/db ( 280 Ft/L)
Rákóczi dobozos sör 0,5L 145 Ft/db (290 Ft/L)
Borsodi dobozos sör 0,5L 190 Ft/db (380 Ft/L)

Áraink 2016. december 31-ig érvényesek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog, új évet kívánunk minden 

kedves jelenlegi és leendő vásárlónknak!

Dabóczi Dénes, Popella Dóra és Kondor Tamás a megnyitón



SÁrvÁri         HírlAP10 www.sarvarvaros.hu

Folytatás az 1. oldalról
– Kalkuttai Szent Teréz mond-

ta, hogy a világ békéje egymás 
szeretetével kezdődik. Nem kell 
tehát nagyon nagy célokat kitűzni 

ahhoz, hogy jobbá váljon a világ. 
Amennyiben a szeretet nem-
csak egy szó, hanem érzés lesz, 
akkor válik az adventi kampány 
egész éven át tartó karácsonnyá. 
Mindannyian isten teremtményei 
vagyunk, készüljünk ezért méltó 
módon Jézus születésnapjára – 
zárta ünnepi gondolatait Benkő 
Sándor, a Sárvári Fotóklub elnöke 
advent harmadik vasárnapján. 
rendhagyó módon most a szín-
padon villogtak a vakuk és ké-
szültek a fotók, a fotóklub tagjai 
ezzel köszöntötték a közönséget, 
akiket fényképezőgép alakú mé-
zeskaláccsal is megajándékoztak. 
A meglepetések sora azonban még 
nem ért véget, a népszerű világító 
hóember figurák előtt fotókat 
is készítettek a gyermekekről, 
családokról. A képek a fotóklub 
honlapjáról letölthetőek. A gyer-
tyagyújtást követően az Apnoé 
zenekar Binde bácsi bundája 
című interaktív gyermekműsora 
következett.

Advent negyedik vasárnapján 
ismét ünnepi fényekbe öltözött 
az igazi közösségi helyszínné 
váló Posta tér. Több száz sárvári 
polgár, kicsik és nagyok élvezték 
a karácsonyvárás hangulatát, 
ismerősökre akadva beszélgettek, 
poharazgattak, magukba szip-
pantották a jellegzetes karácsonyi 
fűszerek, a fahéj és a szegfűszeg 
illatát.  Az adventi koszorú utolsó 
gyertyáját a Sárvári Nyugdíjas 
Egyesület tagjai gyújtották meg, 
majd fellépett a Príma- díjas Four-

tissimo együttes. A rendezvény-
sorozatot szervező Nádasdy-vár 
Művelődési Központ és Könyvtár 
nevében Kondor János igazgató 
adott hangot bizakodásának, 

hogy az ünnep heteiben talán 
minden sárvári polgár megtalálta 
a szívéhez közel álló programot a 
Posta téren, és kívánt békés, áldott 
karácsonyt a város lakóinak. 

*    *    *
A Nádasdy Ferenc Múzeum 

pompázatos karácsonyfájának 
tövében izgatottan várakoztak 
a művészeti iskola növendékei 
advent harmadik hétvégéjén. Az 
ünnepi műsort, amelyben kicsi 
és nagy növendékek egyaránt 
megmutathatták zenei és énektu-
dásukat, Szélesi Attila, a művészeti 
iskola igazgatója konferálta fel. A 
dísztermet ezen a délutánon is 
megtöltötték az érdeklődők, hogy 
együtt várakozzanak az adventi 
koszorú harmadik, örömhozó 
gyertyájának meggyújtására, ame-
lyen a lángot vida – Tóth viktória 
és Hirschberg Henrikné, a művé-
szeti iskola tanárai lobbantották 
fel. Advent negyedik vasárnap-

ján Ternák Adrienn mondott 
mesét a múzeum dísztermében, 
és működött közre az adventi 
koszorú negyedik gyertyájának 
meggyújtásában. Takács Zoltán 
Bálint múzeumigazgató örömmel 
szólt arról, hogy advent heteiben 
a város óvodásai is ellátogattak a 
múzeumba, ahol közösen kará-
csonyfadíszeket készítettek, így 
az ünnep közeledtével több száz, 
gyermekek által készített dísz 
került a múzeum karácsonyfájára. 
Takács Zoltán Bálint a város min-
den polgárának nagyon boldog 
karácsonyt kívánt, és reméli, hogy 
jövőre legalább egyszer minden 
sárvári ellátogat a múzeumba.

*    *    *
A díszvilágítás, az ünnepi fé-

nyek mellett a jótékonyság, az ada-
kozás sem hiányzott az emberek 
szívéből. Kárpátaljai magyaroknak 
gyűjtött adományt, immár so-
kadszor a Sárvár városi Karitatív 
Krízis Csoport. idén is sikerrel 

zárult a Sárvári Kolping Támogató 
Szolgálat cipős doboz akciója. rá-
báné varga Anita szolgálatvezető 
és munkatársai gondoskodtak 
arról, hogy a cipős dobozokba zárt 

ajándékok még karácsony előtt el-
jussanak a rászoruló gyerekekhez.  

December 10-én a virtuózok 
című tehetségkutató műsorból 
jól ismert Kökény Tamás bőgős, 
Jónás Dániel klarinétos, Sándor 
Zoltán hegedűs és Szüts Apor 
zongorista lépett fel a Szent lász-
ló-templomban egy jótékonysági 
koncerten. – Mindazok, akik a 
virtuózok jótékonysági koncert-
jén összegyűltek, az idei évben 
egy sárvári mozgássérült kislány 
rehabilitációjára adakoztak. Azt 
mondják, az ember életében sok 
ezer verset, könyvet olvas, fest-
ményt, képet lát, zenét hall, de leg-
nagyobb részüket egy hét alatt elfe-
lejti. Csupán húsz – harminc kísér 
hosszabb ideig minket, mint egy 
barát vagy kedves. Csak egészen 
kevés olyan gondolatot, emléket 
őrzünk, amelytől sohasem válunk 
meg. Bízom benne, hogy mindany-
nyiuknak a hosszabb távon elkísérő 
emlékei tárházába kerül ez az este. 
A szervezők és a család köszöni és 
hálás mindazoknak, akik bármely 
módon hozzájárultak ahhoz, hogy 
egy felejthetetlen, nagyon boldog 
napot szerezzenek Kálmán Dó-
rinak – mondta el a jótékonysági 
koncertet szervező baráti társaság 
nevében Tóth Krisztina, akinek 
társai voltak a szervezésben – im-
már harmadik alkalommal – Szabó 
Szilvia, Szakos Gyöngyvér, Szakos 
Krisztina és Kemény rita. A jóté-
konysági koncert támogatói voltak 
a Szent lászló Plébánia, a vadkert 
Fogadó, a Sárvári Gyógyfürdő, a 
Koncz János Alapfokú Művészeti 
iskola, a vörös és Társa Kft. és a 
Sárvári Coop Kft. 

Az ünnepi rendezvényekről 
szóló beszámolónkat következő 
lapszámunkban folytatjuk

Gyúljanak meg a szeretet fénygyertyái!

A Nádasdy Ferenc Múzeum kollektívája advent minden hétvégéjén ünnepi 
programokkal várta a város lakóit

Virtuózok a Szent László-templomban – Szüts Apor, Jónás Dániel, Sándor 
Zoltán és Kökény Tamás (Fotó: Makrai Tamás)

A negyedik gyertyalángot a Sárvári Nyugdíjas Egyesület elnöke, Kálmán 
József gyújtotta meg, mögötte a Sárvári Járási Vöröskeresztes Kórus
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Malacsütés

2016. december 30. (péntek)

a **** teraszán

jótékonyságiMalacsütésMalacsütésjótékonyságijótékonyságiMalacsütésjótékonyságiMalacsütés4.
A SÁRVÁRI ORATÓRIKUS KÓRUS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

17 órától műsort ad a SÁRVÁRI ORATÓRIKUS KÓRUS
A rendezvény bevételét és az adományokat a kórus javára ajánljuk fel.

Hotel Bassiana **** 9600 Sárvár, Várkerület 29–2.
+36 95 521 300 | info@bassiana.hu | www.bassiana.hu

malac_2016_v2.indd   1 12/16/16   9:52:57 AM

Dallam hátán, szelek szárnyán – Karácsonyi koncert
Sok szeretettel meghívja kedves Közönségét

a Ma' mint' Ti Színjátszó Csoport karácsonyi koncertjére. 
Helyszín: Sárvár, Szent László katolikus templom

Időpont: 2016. december 30. 19:30
A belépés díjtalan, adományaikat köszönettel fogadjuk.
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ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00

www.litovel.hu

0,5 liter  129 Ft/db 258 Ft/liter
2,5 liter  289 Ft/db 116 Ft/liter

 (Cola, Fanta, Kinley, Sprite)
299 Ft/db 171 Ft/liter

1 liter (fekete és zöld kupakos) 
246 Ft/db/liter 

6 db vásárlása esetén + 1 db 
1 literes Cappy őszibarackos 

ital ajándék

1,5 liter minden ízben
299 Ft/db 199 Ft/liter 

6 db vásárlása esetén + 1 db 
1,5 literes havas szilvás vagy 
almás fahéjas ital ajándék

0,5 liter  129 Ft/db 258 Ft/liter 
1,5 liter  149 Ft/db 99 Ft/liter

Finlandia vodka 0,7l 
+2 pohár díszdobozban 
3790 Ft/db 5414 Ft/liter

Törley 0,75 l több féle 
889 Ft/db 1185 Ft/liter
B.B 0,75 l több féle 
799 Ft/db 1065 Ft/liter
Hungaria 1590 Ft/db 
2120 Ft/liter

Baileys 0,7 liter 
+2 pohár díszdobozban

4590 Ft/db 6557 Ft/liter

Johnnie Walker Red 
+2 pohár díszdobozban 
4490 Ft/db 6414 Ft/liter

Litovel cseh sörkülönlegességek ünnepi csomagolásban
Litovel Gustav 6,1% szüretlen félbarna 0,5liter/üveg
Litovel Special 6% világos 0,5l/üveg                                                        
Litovel Václav 5,5% szüretlen világos 0,5l/üveg 
8x299 Ft+ü/db/2392 Ft/doboz  

Famous Grouse 0,7l 
+2 pohár díszdobozban

4590 Ft/db 6557 Ft/liter

További díszdobozos termékek széles választéka található üzletünkben.

0,5 liter  129 Ft/db 258 Ft/liter 

Litovel Moravan 
0,5 l üveges 
/eredeti cseh sör/ 
4,6%, 11B°
185 Ft/db 
370 Ft/liter

5-öt fi zet 
6-ot vihet így:  
154 Ft + üveg/db
308 Ft/liter

Villányi Portugieser 
száraz 0,75l 
Günzer Zoltán
1370 Ft/üveg 
1827 Ft/liter

Villányi Teleki Cabernet 
Sauvignon száraz 0,75l 

Csányi Pincészet 
889 Ft/üveg 
1185Ft/liter

Canada Dry 
termékek

Coca-Cola 
termékek 1,75 l

Cappy
gyümölcslevek

Nestea

Schweppes 
termékek

Toma 
gyümölcslevek

(narancs, tonik)
(meggy, multivitamin, vérnarancs)

Varga Rozé édes, 
0,75 l Varga pincészet     
399 Ft + üveg/ db  
532 Ft/liter

Varga Merlot édes, 
0,75 l Varga pincészet
399 Ft + üveg/ db  
532 Ft/liter

Aranymetszés Irsai 
Olivér száraz, 0,75 l 
Varga pincészet
679 Ft + üveg/db   
905 Ft/liter

Ház bora 
Muskotály 

félédes 1,5l 
Varga Pincészet

729 Ft + üveg/db    
486 Ft/liter

Ház bora 
Zweigelt-Cabernet 

félédes 1,5l 
Varga Pincészet 

719 Ft + üveg/db    
479 Ft/liter

Ház bora 
Cabernet Sauvignon 

száraz, 1,5 l 
Varga pincészet

699 Ft + üveg/db    
466 Ft/liter

7x339 Ft+ü/db/
2373 Ft/doboz

A Zöldfa Ital Kis- és Nagykereskedés valamint 
a Nádasdy Vendéglő kollektívája kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben 

gazdag boldog új évet kíván minden kedves vásárlójának és vendégének!

Theodora ízesített 
ásványvizek 1,5 l PET. 

(citrom, málna, narancs)
79 Ft/db 53 Ft/liter

Naturaqua 
1,5 liter 

enyhe 
ásványvíz
79 Ft/db 

53 Ft/liter

Ér
vé

ny
es

: 2
01

6.
 d

ec
em

be
r 

31
.

Ale 5,5% felsőerjesztésű 
világos 0,5l/üveg 
+1 ajándék Litovel-es 
pohár  
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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.

Akciós téli gumik
már 

10.000 Ft/db-tól

» 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! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk ügyfeleinknek! ELENDER COMPUTER az Ön LEGRÉGEBBI 

számítástechnikai partnere SÁRVÁRON!

www.elendersarvar.hu

9600 Sárvár, 
Hunyadi u. 1.

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

E-mail: 
elender@globonet.hu

Fenti ajánlatunk 2016. december 29-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Boldog Karácsonyt és Eredményekben 
Gazdag Új Esztendőt Kívánunk!
Köszönjük, hogy 2016-ban is üzletünket 

választották vásárlásaikkal.  
Jövőre is várjuk Önöket újdonságainkkal és 

széles körű termékválasztékunkkal!

Év végi készletkisöprés 3 napig, 
mint a mesékben!

December 27–29. között üzletünkben 
minden készleten lévő termékből 

10% árengedményt adunk! 
Kérjük, vásárláskor hivatkozzon hirdetésünkre!

SZÁMÍTÁSTECHNIKA – IRODATECHNIKA 
– TV VÉTEL TECHNIKA – MINDEN KÉSZÜLÉK SZERVIZE

Kedves Vásárlóink!

2017. január 2–7. között LELTÁR miatt ZÁRVA tartunk!

Sárvár város Önkormányzatának 
Humán Erőforrás Bizottsága az Önkor-
mányzat 2017. évi sportcélú alaptámo-
gatási kerete terhére pályázatot hirdet 
a módosított 40/2001. (Xi.22.) számú 
önkormányzati sportrendeletben meg-
határozott feladatokat ellátó, sárvári 
székhelyű azon városi sportegyesületek, 
diák- és szabadidősport egyesületek, 
sportszövetségek, sportcélú alapítvá-
nyok, sportközösségek részére, amelyek 
tevékenységi területükön számottevő 
sporteredményt tudnak felmutatni.

I. A támogatás jellege, formája: 
működési célra nyújtott, önrész biz-
tosításához nem kötött, vissza nem 
térítendő támogatás.

II. Rendelkezésre álló forrás: Sárvár 
város Önkormányzata költségvetésé-
ben működési célú végleges pénz-
eszközátadások körében „Sportcélú 
támogatások” soron elkülönített összeg, 
amely 2017. évben 18.000.000 forint.

A támogatás mértéke: A sportren-
delet alapján a rendelkezésre álló éves 
keretösszeg 80%-a a versenysportban 
érintett sportszervezetek között, 10-
10% pedig a diáksportban, illetve a 
szabadidősportban érintett szervezetek 
között osztható fel.

III. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó azonosító adatait, így 

különösen 

a) pontos nevét,
b) székhelyét,
c) adóazonosító számát,
d) bírósági bejegyzésének számát,
e) bankszámlaszámát,
f) képviselőjének nevét, elérhető-

ségét,
g) kapcsolattartójának nevét, elérhe-

tőségét (ha eltér a képviselőtől).
2. Az igényelt támogatás összegét.
3. A sportszervezet tárgyévi költség-

vetésének tervezetét, főbb kiadások és 
bevételek felsorolásával.

4. A támogatásból megvalósítani 
tervezett célt, tevékenységeket, az 
alábbiak rövid bemutatásával:

a) versenyzők, versenyeztetett csapa-
tok száma, több szakosztályt működtető 
egyesület esetén szakosztályonként. Diák 
és szabadidő sportszervezetek esetén 
a foglalkozásokon résztvevők átlagos 
száma.

b) A sportszervezet mely bajnok-
ságokban, versenyeken vesz részt, 
illetve tervezi részvételét, indulását. 
Saját szervezésű versenyek bemutatása.

5. Tárgyévet megelőző év eredmé-
nyeinek felsorolását, rövid bemutatását.

6. A sportszervezet képviselőjének 
nyilatkozatát arról, hogy a sportszerve-
zetnek köztartozása nincs, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások át-
láthatóságáról szóló 2007. évi ClXXXi. 
törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról szóló nyilatkozatot.

IV. A támogatás elszámolására 
vonatkozó rendelkezések:

A megállapított sportcélú támogatás 
kizárólag a tárgyévben – 2017. január 
1. és 2017. december 31. közötti 
időszakban – felmerült működési 
kiadásokra és létesítmény-fenntartási 
célokra fordítható. 

A pályázó a támogatási összeg fel-
használásáról köteles 2018. január 
31-ig írásbeli beszámolót készíteni a 
Humán Erőforrás Bizottság részére. 
A beszámoló elkészítése, benyújtása 
a pályázat kiírója által rendszeresített 
formanyomtatványon történik, amelyet 
a támogató a támogatási szerződés meg-
kötésével egyidejűleg bocsát a támoga-
tott rendelkezésére. A beszámolóhoz 
a felhasználást igazoló bizonylatok 
hitelesített másolatát mellékelni kell.

Amennyiben a pénzeszközátvevő 
sportszervezet az átvett támogatást, 
vagy annak egy részét jogtalanul vette 
igénybe, azt nem a pályázatban megje-
lölt programra, feladatra használta fel, 
vagy a támogatás igényléséhez valótlan 
adatokat szolgáltatott, a támogatást az 
önkormányzat költségvetési számlájá-
ra köteles egy összegben visszafizetni.

A bizottság nem támogatja azokat 
a sportszervezeteket:

a) amelyek tevékenységüket nem 
Sárvár közigazgatási területén fejtik ki,

b) amelyeknek köztartozása van,
c) amelyek a korábban megítélt 

sportcélú alaptámogatásról nem szá-
moltak el, vagy a támogatást nem 
rendeltetés szerint használták fel.

V. Pályázatok benyújtása, elbí-
rálása:

A pályázatokat 2017. január 20-án 
(kedd) 16.00 óráig 1 példányban lehet 
benyújtani személyesen a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal 6-os számú 
irodájában, vagy postára adni a jelzett 
határidőig a következő címre: Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal Humán-
politikai iroda vargáné Horváth Krisz-
tina részére 9600 Sárvár, várkerület 2.

A pályázatok elektronikus úton 
történő benyújtására nincs lehetőség.

Egy sportszervezet csak egy pályá-
zatot nyújthat be. 

Pályázattal kapcsolatos információ: 
vargáné Horváth Krisztina 95/523-126.

A pályázatok benyújtását követően 
hiánypótlásra egy alkalommal van 
lehetőség, 2017. február 10. napjáig.

A pályázatokról a Humán Erőforrás 
Bizottság 2017. március 9-i ülésén 
dönt, döntése ellen jogorvoslatnak 
(kifogás benyújtásának) nincs helye.

írásbeli értesítés a pályázati döntés-
ről: 2016. március 31.

VI. Támogatás folyósítása
A bizottság által megállapított 

támogatás folyósításának feltétele a 
támogatási szerződés megkötése. A 
támogatás folyósítása 100.000 Ft-ot 
meghaladó összegű támogatások 
esetén kettő egyenlő részletben, 2017. 
március 31. és 2017. augusztus 31. 
napjáig, 100.000 Ft-ot meg nem haladó 
összegű támogatás esetén egy összeg-
ben 2017. március 31. napjáig.

Sárvár, 2016. december 12.
Sárvár Város Önkormányzata
Humán Erőforrás Bizottsága

Pályázati felhívás
2017. évi sportcélú 
alaptámogatás elnyerésére
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
www.ritmo.hu

Boldog karácsonyt és 
balesetmentes új évet kívánunk!

2017-ben is várjuk 
Önöket tanfolyamainkra!

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. december 23. és 2017. január 14. 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. december 19.  

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

Az összes biztosító ajánlata, terméke és 
ügyintézése egy helyen!

Takarítson meg akár 30–50%-ot 
meglévő szerződései díjából!

Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!

INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D. 

(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442

Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben   
 gazdag, boldog új esztendőt kívánunk 
minden kedves ügyfelünknek!

DECEMBERI 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

NEM BONYOLÍTJUK,

• 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,

• 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,

• 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,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• 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,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• 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 2017. 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.

Kell emes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

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

Berzsenyi utcában épülő 
8 lakásos sorházban 
utolsó 2 db – 72 m2 és 
85 m2 alapterületű – 
lakás eladó.

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: 
December 24. és január 7., 14. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
December 23. (péntek) 19.00 Vendég: Dr. Kohuth Viktor, a 
Vasivíz Zrt. vezérigazgatója
Január 6.  (péntek) 19.00 Vendég: Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz 
Zrt. vezérigazgatója/ism.
Január 13. (péntek) 19.00 Újévi fúvós hangverseny

Karácsonyi műsor:
December 24. (szombat) 18.00
Ismétlés: 25-én 10.00, 15.00 és 18.00, 26–29-én 11.00, 15.00 
és 18.00

Az élet kenyere – A Sárvári Oratórikus Kórus előadása
December 24. (szombat) 19:40
Ismétlés: 25–29-én 19.40

Óévbúcsúztató műsor – Év Sárvári Embere 2016:
December 30. (péntek) 19.00
Ismétlés: 30-án 21.00, 31-én 10.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 1-jén 6:30, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2-5-én 6.30, 11.00, 19.00. és 23.00
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ÁLLÁSAJÁNLAT 

Az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szálloda fiatal, 
sikeres, dinamikusan fejlődő csapatába keres munkatársakat az alábbi 
munkakörökbe:

KONYHAI KISEGÍTŐ (MOSOGATÓ) · Kétműszakos munkarend. Elvárá-
sok: pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság.

KONYHAI REGGELIZTETŐ · Napi 8 órás munkavégzés, délelőttös mun-
karend.

SZAKÁCS · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat.

FELSZOLGÁLÓ · Elvárások: szakmai tapasztalat, német és / vagy angol 
nyelvtudás. 

ÉTTERMI PULTOS - ITALMÉRŐ · Elvárások: ápolt megjelenés, szorgal-
mas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság. Előny: szakmai végzettség.

BARTENDER · Elvárások: német és/vagy angol nyelvtudás, szakmai ta-
pasztalat.

ÉTTERMI HOST / HOSTESS · Elvárások: magabiztos társalgási szintű 
német és angol nyelvtudás szóban és írásban, jó kommunikációs kész-
ség, nyitott, barátságos, empatikus és határozott fellépés. 

KARBANTARTÓ · Elvárások: víz- vagy fűtésszerelői végzettség. Előny: 
gázszerelői, uszodagépész végzettség.

REZERVÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ · Elvárások: aktív német és angol nyelvtu-
dás (orosz nyelv ismerete előny), szakirányú végzettség, felhasználószin-
tű számítógépes ismeretek, jó kommunikációs készség, önálló, precíz 
munkavégzés.

KISEGÍTŐ SZOBAASSZONY · Elvárások: alapszintű német és /vagy an-
gol nyelvtudás, ápolt megjelenés, szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, 
megbízhatóság.
Jelentkezés módja: Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje 
el hozzánk fényképes önéletrajzát és motivációs levelét, bérigény megje-
lölésével a következő e-mail címre: titkarsag@spirithotel.hu vagy Spirit 
Hotel 9600 Sárvár, Vadkert krt. 5. címre.

Kertvárosi Trafi k

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
DECEMBER 24-ÉN 6.00-16.00
DECEMBER 25, 26-ÁN ZÁRVA
DECEMBER 31-ÉN 6.00-21.00

JANUÁR 1-JÉN ZÁRVA

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-21.00

vasárnap 6.00-20.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk! 

A Sárvári Vívóképző verseny-
zője, Kondor Botár dobogós 
helyezést ért el a Bukarestben 
5. alkalommal megrendezett 
korosztályos Riposta Kupán. 

A Sárvári vívóképző Sport-
egyesület 2004 áprilisában 
a lakult ,  hog y 
városunkban is 
lehetőséget ad-
j on  a z ok na k , 
akik érdeklőd-
nek az egyik leg-
inkább magyar 
s i k e r s p o r t á g 
iránt. A nemrég 
lezajlott buka-
resti versenyen 
Sárvárt és ha-
zánkat két vívó 
képviselte. Né-
meth Anna 8 
ország 56 vívója 
közül a 19 helyen 
végzett. Míg az 
U14-es korosz-
tályban Kondor 
Botár közel száz 
induló közül a 3. 
helyezett lett.

A legemléke-
zetesebb vívá-
sa egy spanyol 
vívóval volt a 
döntőbe jutá-
sért, ami edzője Horotán Attila 
szerint jelzi, hogy Botár tehet-
sége kezd kiforrni. Ezt rengeteg 
munka előzte meg, amelynek 
most érnek be a gyümölcsei. 
Bár Kondor Botár 2013-ban már 
nyert vívó diákolimpia országos 
döntőt, ám minden győzelemért 
mindig meg kell küzdeni. A sár-
vári vívók munkáját a szövetség 

is segíti, mivel kiemelt sportágról 
van szó, a vívók központi támo-
gatásából ide is jut.

Hiába volt a jó helyezés, a 
hazaút nem volt felhőtlen a 
sárvári sportolóknak. A román 
hatóságok addig tartották vissza 
őket, hogy lekésték a repülőt, 

ami miatt csak másnap tudtak 
elindulni. 

Aki maga is kedvet kapott a 
kardforgatáshoz, a koncentrációt 
és az állóképességet is fejlesztő 
hagyományos magyar vívósport-
hoz, azokat szeretettel várják 
kedden és pénteken 18 óra után 
a Szent lászló iskolában tartott 
edzéseken.

Érem Bukarestben

Horotán Attila edző és Kondor Botár a bukaresti 
nemzetközi kupán 
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Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.HuTin      di

Hotel    Restaurant

Tinódi – aZ oTTHon ÍZei!

Egy alkalommal 
a teljes fogyasztás összegéből!
Kizárólag helyben fogyasztásra 
max. 8 fő részére

Egy alkalommal 
az összes ételfogyasztás árából!
Kizárólag helyben fogyasztásra 
max. 8 fő részére

Egy alkalommal 
az összes ételfogyasztás árából!
Kizárólag helyben fogyasztásra 
max. 8 fő részére

Egy alkalommal 
a pizzák  árából!
Kizárólag helyben fogyasztásra 
max. 8 fő részére

Egy alkalommal 
a pizzák  árából!
Kizárólag helyben fogyasztásra 
max. 8 fő részére

Egy alkalommal 
a pizzák  árából!
Kizárólag helyben fogyasztásra 
max. 8 fő részére

10% EngEdmény

 
 
 
 
 
 
 
 

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

búcsúztassa az ÓévEt szilvEsztErKor éttermünkben! Ízletes vacsorafergeteges bulival! élőzene: tomek  biztosítsa helyét időben !!!

25% EngEdmény

Egy alkalommal 
az összes ételfogyasztás árából!
Kizárólag helyben fogyasztásra 
max. 8 fő részére

30% EngEdmény

Érvényes: 2017.01.02-02.28-ig 
(kivéve a napi menü árából, ill. 2017.02.11-én)

Köszönjük, hogy az elmúlt
26 évben és 2016-ban

is minket választottak,
a hirdetésünkben található

kedvezmény kuponokkal
kívánunk minden kedves

sárvári lakosnak békés boldog
karácsonyt és sikeres,

boldog új esztendőt!
a Tinódi Hotel

és Étterem Csapata

Karácsonyi
ajándÉKötlet:

vásároljon
ÉtKezÉsi utalványt

és mi 20%-kal többet adunk!
(Pl. ön fizet 5.000 Ft-ot,

az utalvány 6.000 Ft-ot ér!)
vásárolható: 2016.dec. 31-ig

Érvényes: 2017.06.30-ig

Érvényes: 2017.01.02-02.28-ig 
(kivéve 2017.02.11-én)

Érvényes: 2017.01.02-02.28-ig 
(kivéve a napi menü árából, ill. 2017.02.11-én)

Békés, boldog ünnepeket kívánunk Önöknek.
A karácsony hangulatában átélt sok szép pillanatot,

az új évben jó egészséget, szerencsét és sikereket.

Köszönjük, hogy idén is megtiszteltek bennünket 
a  bizalmukkal.

Várjuk Önöket 2017-ben is
szerete� el és sok szép ékszerrel.

Mert mindenkire vár egy szép ékszer nálunk.
Szerete� el: a Zoé Ékszerüzlet csapata

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

33. éve az Önök szolgálatában

Asztalfoglalás: 326-475, 320-475, 326-900, 06-30-600-7234  
Étel és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

Szeretettel várunk továbbra is mindenkit 
a VÁRKAPU HÜTTÉBEN a Posta téren szilveszter éjjelén is!

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon nálunk asztalt az élőzenés szilveszteri programunkra!

Köszöntőital, grátisz tombolaszelvény, 4 fogásos gálavacsora, 
éjfélkor tűzijáték-szabadtéri koktélparti, 

éjféli étkezés, tánc kifulladásig. Zenél: LACKÓ!
Nagyobb társaságnak további kedvezmények!

Dolgozott, lemaradt vagy 
csak elszállt a Szilveszter?

Akkor töltsön egy felejthetetlen Pótszilvesztert 
a Várkapu Vendéglőben, mely egy retro hangulatot 

idéz fel a 80-as 90-es évekből.
Időpont: 2017. január 14. (szombat)

Boldog karácsonyt és eredményekben 
gazdag új esztendó́t kívánunk 

minden kedves sárvári és 
sárvár környéki lakosnak, 

jelenlegi és leendó́ vendégeinknek!


