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Tinódira emlékeztek
Január 29-én délelőtt a Tinódi 
gimnáziumban idézték fel ko-
szorúzással és előadásokkal 
Tinódi Lantos Sebestyén alakját, 
délután pedig a várparkban álló 
szobránál emlékeztek az ének-
mondó 1556-ban bekövetkezett 
halálára az egybegyűltek. 

Tinódi Sebestyén szellemisége 
460 éve, 46 évesen bekövetkezett 
halála óta is hatással van nemcsak a 
sárváriakra, hanem az egész magyar 
népre – hangzott el a históriás éne-
kesre emlékező városi ünnepségen.

A város vezetői és intézményei 
mellett kivonultak a Tinódi gim-
názium osztályainak diákjai is. A 
Nádasdy Bandérium állt sorfalat 
Tinódi szobránál, ahol Reichardt 
Gabriella történész, a Nádasdy 
Ferenc Múzeum munkatársa 
mondott ünnepi beszédet, felidéz-
ve a lantos életútját és máig ható 
jelentőségét. Tinódi megihlette 
többek között Balassi Bálintot, 
Gyöngyösi Istvánt, Arany Jánost, 
Vörösmarty Mihályt, Juhász Gyu-
lát vagy Gárdonyi Gézát is.

Folytatás a 4. oldalon

Kondora István polgármester 
immár hagyományos évérté-
kelőjére idén is a Nádasdy-vár 
dísztermében került sor. Az 
emelkedett hangulatú ünnep-
ség középpontjában nemcsak 
az elmúlt év eredményei, de 
maguk a sárváriak álltak, 
mindaz, amiért jó itt élni.

Szvorák Katalin Kossuth- 
és Liszt-díjas előadóművész 
örvendeztette meg elsőként 

produkciójával a közönséget, 
majd a rendezvény háziasz-
szonya, dr. Szijártó Valéria 
köszöntötte a jelen lévőket. Az 
elmúlt év eseményeiről készí-
tett fotóösszeállítást követően 
értékelte a 2015-ös évet Kon-
dora István polgármester. Úgy 
fogalmazott, hogy a mi közös 
sárvári eredményeinket bemu-
tató fotókat nézni olyan, mint 
amikor egy családi fotóalbumot 
nézegetünk. – Az évértékelő 

egy szubjektív emocionális em-
lékezés, sok objektív ténnyel – 
mondta a polgármester. Tavaly 
14 932 fő volt Sárvár lakossága, 
tovább nőtt a vendégek száma 
a fürdőn, valamint a vendég-
éjszakák száma és az iparűzési 
adóbevétel is. A cél továbbra 
sem változott: Ötcsillagos vá-
rost építünk!

Következő lapszámunkban 
részletesen beszámolunk 

a rendezvényről 

Sikeres sárvári adománygyűjtés
Két hét alatt rengeteg játékot gyűjtöttek össze a sárváriak a 

kiégett pornóapáti óvoda gyermekei részére. A gyűjtést a Sárvári 
Mentőállomás dolgozói szervezték, a játékokat január 29-én szál-
lították el a mentőállomásról és a Sárvári Csicsergő Óvodából. 
2015. december 22-én sajnálatos tűzeset történt a Vas megyei 
pornóapáti óvodában. A berendezések mellett a gyerekek játé-
kainak 80%-a tönkrement, így ezek pótlásához kért segítséget a 
pornóapáti intézmény. 

Folytatás az 5. oldalon

Vas megye értéktárában a Nádasdy-vár 
Vas megye gasztronómiai különlegességei, épített öröksé-

gének, kulturális hagyományainak és természeti szépségének 
legjava szerepel a Vas Megyei Értéktárban, amelynek része a 
Nádasdy-vár és a Nádasdy-óra is. A Vas Megyei Érték címet 
tanúsító okleveleket február 4-én adták át a megyeháza dísz-
termében. Sárvár képviseletében Kondora István polgármester 
és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója 
vette át a védjegyeket.

Írásunk a 11. oldalon 
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Sárvár a mi közös otthonunk

Kondora István polgármester évértékelőjén már előre is tekintett: 2016 remélhetőleg sok izgalmat, sok feladatot 
és sok sikeres pályázatot hoz
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A sárvári Szent László Kórház 
szervezésében rendezték meg 
január 28-án a 38. Nyugat-Pan-
non Neurológiai Konzultációs 
Fórumot, melyen Győr-Mo-
son-Sopron, Veszprém, Vas 
és Zala megye neurológusai, 
rehabilitációs szakemberei és 
szakdolgozói vettek részt.

Sárvár véglegesen felkerült a 
sikeres magyar rehabilitációs 
intézmények térképére – szö-
gezte le köszöntőjében a helyszín 
indokául Vancsura Miklós fő-
igazgató. A sárvári kórház 2007-
ben esett át a struktúraváltáson, 
az aktív ellátás megszűntével a 
rehabilitációs jelleg erősödött. 

Kezdetben a gyógyvízre épülő 
mozgásszervi utókezelésben 
gondolkodtak, ám mára teljes 
személyi és tárgyi feltételrend-
szerében kiépült neurorehabili-
tációs ellátás is folyik.

A konferencia fő témája a re-
habilitáció volt, mely az orvos-
tudomány önálló ága, ezen belül 
az idegrendszeri betegségek, 
bénulások, Parkinson-kór, epi-
lepszia, fejfájások és a „sztrók” 
utóhatásai csökkentésének a 
szakterülete. Ezek a betegségek 
nem ritkán fogyatékossághoz 
vezetnek – emlékeztetett dr. 
Szél István, az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet osztály-
vezető-főorvosa. A tudomány 
nem a csodákhoz teszi hozzá a 
maga tehetségét, mert az ilyen 

esetekben nem is gyógyulásról, 
hanem felépülésről és helyreál-
lásról lehet szó. 

A társadalom rizikófaktorai 
erősödtek az elmúlt időben, 
a magas vérnyomás, a cukor-

betegség, a szív- és keringési 
zavarok elhanyagolása növeli 
a neurológiai vészhelyzetek 
kialakulását. A tanácskozáson 
rekordszámú, mintegy kétszáz 
résztvevő regisztrálta magát. 
A két (orvosi és szakdolgo-
zói) szekcióban összesen 45 
előadás hangzott el a kutatás, 
a gyógyítás témakörében. A 
szakemberek konzultációs fó-
rumon bővült tudására a helyes 
életmód- és szemléletváltással 
egészségesen élők kevésbé szo-
rulnak rá.

A testületi ülést megelőzően 
tartott közmeghallgatást a 
sárvári képviselő-testület. 
Az IKR Kft. sárvári telep-
helyének bővítésével kap-
csolatban nyilváníthatott 
véleményt a lakosság az 
üzem tervezett bővítésének 
katasztrófavédelmi engedé-
lyezését megelőzően. 

Mint azt Kondora István 
polgármester elmondta, az 
IKR bővítése miatt a város-
nak külső védelmi tervet 
kell készítenie, és ennek az 
éves gyakorlását is meg kell 
szerveznie. Korábban a Sága 
miatt volt szükség védelmi 
terv készítésére Sárváron. A 
cég a gyártási folyamatához 
mintegy 50 tonna ammóniát 

használt, és ez kiemelkedő 
katasztrófavédelmi veszély-
forrásnak számított. Idő-
közben a Sága technológiája 
megváltozott, bezárta ezt az 
üzemrészt, és elszállították 
a veszélyes anyagot. Az IKR 
Kft. viszont a növényvédő  
szer tárolás és forgalmazás 
terén fejlesztést hajt végre, 
így újra nő Sárvár veszélyez-
tetettsége. – A feladatunk az, 
hogy a lakosság tájékoztatása 
mellett, a katasztrófavéde-
lemmel együttműködve elké-
szítsük a katasztrófavédelmi 
tervet, és ezt a veszélyes te-
vékenységet a hatóságokkal 
együtt folyamatosan ellen-
őrizzük – hangsúlyozta a 
polgármester. 

-fr-

Bővítik az IKR-t

Az idei év első testületi ülését 
január 28-án délután tartotta 
a sárvári képviselő-testület.  
Beszámoló hangzott el a városi 
főépítész és a Nádasdy Ferenc 
Múzeum 2015. évi munkájá-
ról, továbbá módosították a 
környezetvédelmi rendeletet is.

Czigány István városi főépí-
tész beszámolójában értékelte 
a tavalyi évet. 2015 legnagyobb 
beruházása a hegyközségi közte-
mető építése volt. Tavaly került 
elfogadásra az Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégia, és élénk 
volt az érdeklődés az új európai 
uniós fejlesztési ciklus miatt is. 

Beszámoló hangzott el a Kol-
ping Támogató Szolgálat munká-
járól, elfogadták a Sárvári Gon-
dozási és Gyermekjóléti Központ 
szakmai programját. Beszámolt a 

Nádasdy Ferenc Múzeum tavalyi 
eredményeiről Takács Zoltán 
igazgató is, elfogadták továbbá 
az idei munkatervét is. 

Módosították a környezetvé-
delem helyi szabályozásáról szó-
ló rendeletet, mint azt Kondora 
István polgármester mondta, a 
gyakorlat hozta igényekhez iga-
zították. Kerti hulladékot és avart 
továbbra is április 1-je és 30-a, 
valamint november 1-je és 30-a 
között lehet égetni. A lakossági 
jelzéseknek megfelelően, a mó-
dosítással bekerült a rendeletbe, 
hogy magántulajdonú ingatla-
non, valamint a magántulajdonú 
ingatlan előtti közterületen kelet-
kezett avar és kerti hulladék köz-
területen történő égetése tilos. A 
rendeletmódosítás lehetőséget 
teremt arra, hogy a Téglagyári-
tó és Csónakázó-tó területén a 

nádat – tartós fagyhoz kötött ara-
tását követően – a rendeletben 
szabályozott időszakokon kívül 
is el lehessen égetni. A haszon-
bérlőnek, nevezetesen a horgász 
egyesületnek előzetesen be kell 
ezt jelentenie. Ugyanígy előzetes 
bejelentést követően a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. lehetőséget 
kapott a Patkó-tó környékén a 
nád elégetésére a szabályozott 
időszakon kívül is.

Kerti munkavégzést szolgáló 
zajkeltő gépek használatával 
kapcsolatban úgy módosította 
a rendeletet a testület, hogy hét-
főtől péntekig 8 órától 20 óráig, 
szombaton pedig 9 órától 14 
óráig terjedő időszakban lehet 
a gépeket használni. Vasárnap 
és munkaszüneti napokon to-
vábbra is egész nap tilos a hasz-
nálatuk.

A környezetvédelmi rendelet 
módosítása január 29-én hatályba 
is lépett, így azon a hétvégén már 
szabályosan égethették a horgá-
szok a sárvári tavak körüli nádat. 

Az ülés végén egy nyilatko-
zatot fogadtak el a képviselők a 
kötelező betelepítés kvóta ellen, 
mivel ez növeli a terrorveszélyt 
és a bűnözés kockázatát, to-
vábbá vállalhatatlan terheket 
jelent. Arra kérték a kormányt, 
hogy akadályozza meg az ille-
gális migránsok beáramlását és 
a kötelező betelepítési kvótát. 
Szabó Lajos és Németh Zsolt, 
az MSZP és a Híd a Jövőnkért 
Egyesület képviselői a szavazás 
előtt kivonultak a teremből, mi-
vel elfogadhatatlannak tartották, 
hogy pártpolitikai színtérré vált 
a testületi ülés.

Berta

Módosították a környezetvédelmi rendeletet 
Új szabályok az égetésre és a kerti gépek használatára

A rehabilitáció az orvostudomány önálló ága

A tanácskozáson rekordszámú, mintegy kétszáz résztvevő regisztrálta magát
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Február első hetében az önkor-
mányzat lakossági fórumokat 
tartott, melyeken a város 2016. 
évi költségvetésének előkészí-
téséről és fejlesztésekről adtak 
tájékoztatást.

A Kertvárosban február 2-án a 
Bocskai Úti Óvodában Kondora 
István polgármester, Máhr Tiva-
dar alpolgármester, Varga Károly 
és Szabó Zoltán egyéni képvise-
lők várták az érdeklődőket. 

Kondora István, Sárvár pol-
gármestere bevezetőjében arról 
szólt, hogy évente közel félezer 
sárvári polgárral találkozik sze-
mélyesen ügyes-bajos dolgaikat 
intézve. – Van, aki négyoldalas 
kézzel írott levélben 50-féle 
feladatot oszt ki, de ezek között 
is van megszívlelendő. Ám az 

ötletekhez pénz kell – mondta 
a város első embere ismertetve 
az idei év pénzügyi lehetőségeit. 

A város költségvetése két és fél 
milliárd forint. Ebből az állam ad 
680 millió forintot, a többit Sár-
vár maga teremti elő. A legfőbb 
bevétel az ipari termelésből szár-
mazik, mely tavaly 9 százalékkal 
emelkedett. A város azon kevés 
település közé tartozik, ahol 
nincs semmilyen külön lakossági 
adó – tette hozzá.

– Ezek a lakossági fórumok 
ugyan évente egyszer kerülnek 
megrendezésre, de az egyéni 
képviselők mindegyike napi 
kapcsolatban van a választó-
kerületében élő polgárokkal 
– emlékeztetett Máhr Tivadar. 
A Kertvárosban a legégetőbb fel-
adat a rossz állapotú Tomori Pál 
utca felújítása lesz, a párhuzamos 
utcában már sikerrel alkalma-
zott aszfalt újrahasznosításos 

technológiával is több tízmillió 
forintba kerül a beruházás – 
közölte a jó hírt a körzet képvi-

selője. A városnak három évre 
előre kész tervei vannak az út- és 
járdafelújítás, valamint a csapa-
dékvíz-elvezetés problémáinak 
a megoldására, ám ha kritikus 
helyzetek adódnak, azokra is re-
agálni tudnak – nyugtatta meg az 
érdeklődőket az alpolgármester.

A Szatmár Utcai Óvodában 
február 3-án Varga Jenő kép-

viselő mellett Kondora István 
polgármester és Máhr Tivadar 
alpolgármester adott tájékozta-
tást a fórumon résztvevőknek.

– Ez a választókerület a leg-
nagyobb, és az eltérő elhelyez-
kedésű részei miatt a gondjai is 
mások-mások, de mindenhol 
nyugodtan várják a lakossági 
fórumokat, hisz az év szinte 
minden napján történik valami. 
Bármikor megkereshetnek akár 
egyéni, akár közös gondjaikkal 
az emberek – szólt köszöntő-
jében Varga Jenő. Néhány éve 
ugyanitt merült fel a lakossági 
igény az egységes és szép ut-
canév táblákra, mostanra már 
mindenhová kikerültek az új 
táblák – idézte pozitív példának 
az önkormányzati képviselő.

– A húsz éve kialakított gya-
korlat, hogy a város irányítói 
helybe mennek az egyes telepü-
lésrészekre, és meghallgatják az 
ott lakók véleményét és kéréseit, 
ma is jól működik. A képvi-
selő-testület gondolkodását is 
irányítják ezek a találkozók, 
mert nem íróasztalnál kitalált 
fantasztikus ötletek, hanem a 

valós igények alapján épül a vá-
ros – mondotta Kondora István. 
Ezt a módszert követi Sárvár a 
most megnyíló EU-s pályáza-
tok esetében is. A start előtti 
pillanatokban a város már kész 
tervekkel rendelkezik, a gondo-
zási központ teljes átalakítása, a 
volt zárdaépület és a Gárdonyi 
iskola energetikai megújítása. 
A volt tüdőgondozó épületében 
gyermek- és felnőtt orvosi ren-
delők kerülnek kialakításra. A 
Gárdonyi és az Uzsoki utak köz-
ti utcák csapadékvíz-elvezetését 
is tervezi megoldani a város. 
Továbbá hamarosan indul a 
gyógyhelyfejlesztési program 
félmilliárd forintos tétellel – 
sorolta a várható fejlesztéseket 
a fórumon a polgármester.

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2016. február 16-án (kedden) 

15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 
205. sz.) fogadóórát tart.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A sárvári képviselő-testület február 15-én 16 órai kezdettel 
tartja soros ülését a Városháza nagytermében.

Módosítják az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szó-
ló önkormányzati rendeletet. Megállapítják Sárvár 2017–2019. 
évi középtávú tervét. Elfogadják az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet. Módosítják az önkormányza-
ti képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint 
a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló rende-
letet. Önkormányzati rendeletet alkotnak az önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól. Módosítják 
továbbá az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati 
tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló önkormányzati 
rendeletet. Az ülést élőben közvetíti a Sárvári Televízió.

Februári ülés

A város irányítói helybe mennek a településrészekre

Kondora István polgármester tájékoztatta a Szatmár Utcai Óvodában az 
érdeklődőket a fejlesztési tervekről

Kondora István, Máhr Tivadar, Szabó Zoltán és Varga Károly a Bocskai 
utcai lakossági fórumon
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460 éve hunyt el Tinódi Lantos 
Sebestyén, a 16. századi magyar 
epikus költészet jelentős képvise-
lője. Az énekmondó nevét viselő 
sárvári gimnázium minden év-
ben megemlékezik névadójáról. 

A Tinódi Lantos Sebestyén 
Gimnázium és Idegenforgalmi 
Vendéglátói Szakképző Iskolá-
ban hagyomány, hogy január 
utolsó napjaiban megemlékeznek 
Tinódi halálának évfordulójá-
ról. – Január 29-én reggel a 9. 
évfolyamos diákok elénekelték a 
Tinódi-indulót, és megkoszorúz-
ták a Tinódi-szobrot – mondta 
el Hevér Mihályné igazgató. 
Tinódi már 1956 óta névadója 
az intézménynek. A lantos igazi 
példaképe lehet a diákoknak, 
tanulnak róla, ismerik életútját. 
Korának énekmondó krónikása 
volt, aki mindig igazat írt. 

Az iskola pénteki rendezvényei-
vel a jövőbe és a múltba is tekintett. 
A múltat a Nádasdy Bandérium 
vitte el az iskola falai közé, míg a 
jövőt Kondora István polgármes-
ter vázolta előadásaiban. 

A polgármester tartott már nyolc 
előadást a Barabás iskolában, nem-
rég a Páneurópa klubba várták, 
most pedig a gimnázium diákjai-
nak tartott két előadást. Bemutatta 
városunk eddigi fejlődését, de 
főképp a jövő fejlesztéseiről beszélt 
fiatal hallgatóságának, azokról a 
beruházásokról, amelyek a megyei, 
illetve országos fejlesztés célpontjai 
lehetnek. Ilyen a gyógyhelyfejlesz-
tési program, a várprogram, amely 
2017-ben indul, illetve a Hild park 
átépítése. De ide sorolható a volt 
zárda épületének és a gondozási 
központnak a felújítása, illetve a 
csapadékvíz-elvezető rendszerek 
fejlesztése. Ezekre a beruházások-
ra már készen vannak a tervek, a 
következő két hónapban már be is 
lehet adni a pályázatok nagy részét. 
Kondora István szerint fél év múlva 
már az is kiderülhet, hogy mennyi 
pályázati forrás érkezik Sárvárra.

A gimnázium programjai után 
délután a várparkban is részt 
vettek a diákok a városi megemlé-
kezésen, január 31-én pedig a Sári 
templomban koszorúzták meg az 
emléktáblát. tSz

A múltba és a jövőbe is tekintenek

Folytatás az 1. oldalról
Reichardt Gabriella történész 

ünnepi beszédében arról szólt, 
hogy a három részre szakadt Ma-

gyarországon két fontos fogalom 
jelenik meg a versekben, törvé-
nyekben és magánlevelekben 
egyaránt: a haza és a nemzet. A 
török jelenléte világított rá, hogy 
mennyire fontos az összetartás 
egy nemzet életében. A főurak 

birtokszerzési vágyai és egyéb vi-
askodások háttérbe kerültek, és a 
legfontosabbá a török elleni küz-
delem vált a magyarság számára.

Tinódi Lantos Sebestyén a 
magyar nyelvű vitézi költészet 
megalkotója, utána jelenik meg 
Balassi és Zrínyi költészetében is 
a vitézi ének. Felhívja a figyelmet 
a hazafiasság fontosságára, azaz 
a haza szeretetére! E nélkül nem 

lehet megvédeni az országot a 
külső veszedelmektől. Tinódi 
szavai napjainkban is aktuálisak, 
akár családunkra, munkánkra, 
szűkebb és tágabb környeze-
tünkre gondolunk. 

Az énekmondó a maga egy-
szerű módján jobbá és élhetőbbé 
szerette volna tenni a körülötte 
lévő világot. Ez a szellemiség 
irányítson minket is életünk fo-
lyamán, és ne felejtsük, hogy a jól 

elvégzett munka mindig elnyeri 
jutalmát – zárta szavait a sárvári 
múzeum történésze. 

A beszéd után került sor Tinó-
di szobrának megkoszorúzására. 
A Tinódi-emlékünnepség este a 
Nádasdy Ferenc Múzeum dísz-
termében tartott műsorral feje-
ződött be, melyen Juhász Balázs 
dudás és Kóta Pál kobzos-énekes 
idézte meg a hírnök-lantos zenei 
örökségét.

Hazafiasság nélkül nem lehet megvédeni az országot

A díszteremben Kóta Pál kobzos-énekes és Juhász Balázs dudás idézte meg 
a hírnök-lantos zenei örökségét (Fotó: lathatatlansarvar.hu)

A Tinódi-emlékünnepség idei szónoka Reichardt Gabriella történész, a Ná-
dasdy Ferenc Múzeum munkatársa volt
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Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Mentőállomás dol-

gozói már számos jótékonysági 
programhoz csatlakoztak. A 
játékgyűjtésben is szívesen segí-
tettek, annál is inkább, mert egy 
kollégájuk kisgyermekei is ebbe 
az óvodába járnak.    

Szabó Zoltán mentőállomás 
vezető elmondta, hogy a körzet 
két bázisóvodáján keresztül hir-
dették meg a gyűjtést. A Sárvári 
Csicsergő Óvoda és az Ikervári 
Mesevár Óvoda örömmel csatla-
kozott az akcióhoz, sőt a Sárvári 
Városi Bölcsőde, rengeteg szülő, 
sárvári üzletek, a képviselő-
testület tagjai, a mentőállomás 
dolgozói is részt vettek az ado-
mányozásban. 

Az összegyűlt játékokat teher-
autóval tudták csak elszállítani a 

Csicsergő Óvodából és a Sárvári 
Mentőállomásról. Az óvodában 
a kisgyerekek a teherautóhoz is 
segítettek kivinni a játékokat. 

Mint azt Stieber Zoltánné óvo-
davezető elmondta, az intézmény 
szívesen részt vett a gyűjtésben, 
hiszen vöröskeresztes bázisóvo-

da az övék, mottójuk is azt dik-
tálja, ahol tudnak, segítsenek. 
A kisgyermekeket is ebben a 
szellemiségben nevelik, így ezen 
a napon ők is érezhették az ado-
mányozás felemelő érzését.

Körülbelül két hét alatt jött 
össze a teherautónyi felajánlás. A 
könyvek, plüssök, társasjátékok, 
rajzeszközök, kisbiciklik mellett 
óvodai felszerelések, törölközők, 
takarók is voltak. 

Szabó Zoltán saját és a por-
nóapáti óvodavezető nevében, 
ezúton is köszöni a felajánlá-
sokat. A sárváriak újabb tanú-
bizonyságot tettek arról, hogy 
milyen humánusak, és ha jó 
ügyért kell adakozni, akkor egy 
emberként csatlakoznak egy-egy 
ilyen akcióhoz.

szilke

Sikeres gyűjtést szerveztek a mentők

A Sárvári Mentőállomás dolgozói már számos jótékonysági programhoz 
csatlakoztak, jobbról a második Szabó Zoltán mentőállomás vezető

Most januárban számos olyan 
intézkedés lépett életbe, ame-
lyek jelentősen segítik a magyar 
családok mindennapi életét 
– tájékoztatta lapunkat Ágh 
Péter, Sárvár országgyűlési 
képviselője.

2016 mindenekelőtt az adó-
csökkentés éve lesz, mert csök-
kent a személyi jövedelemadó 
és bővültek a családi adóked-
vezmények. Emellett elindult 
a kormány új otthonteremtési 
programja, béremelésekre ke-
rült sor, és új lendületet kapott 
a bürokráciacsökkentés. Olyan 
intézkedések ezek, amelyeknek 
köszönhetően minden magyar 
ember tehet egy lépést előre a 
saját életében, és amelyek azt 
bizonyítják, hogy a magyar 
reformok működnek – hang-
súlyozta a képviselő.

– A személyi jövedelemadó 
mértéke január elsejével tovább 
csökkent 15 százalékra, 27-ről 5 
százalékra csökkent a házi ser-
téshús áfája, szintén 5 százalékra 
csökkent az új lakóingatlanok 
áfája is. Január 1-jétől tízezerről 
12 500 forintra nőtt a kétgyer-
mekes családok gyermekenkénti 
adókedvezménye. Ezt követő-
en az adókedvezmény összege 
2019-ig fokozatosan, lépésről 

lépésre a duplájára növekszik 
– sorolta a magyar családok 
mindennapi életét pozitívan 
befolyásoló kormányzati dönté-
seket Ágh Péter.

A gyermekvállalást szeret-
né ösztönözni és biztonságo-
sabbá tenni azzal a kormány, 
hogy a 2015. július 1-jétől 
bevezetett egyösszegű, visz-
sza nem térítendő lakáscélú 
támogatás, a családok ott-
honteremtési kedvezménye 
(CSOK) 2016. január 1-je óta 
még kedvezőbb feltételekkel 
igényelhető. 

– A három vagy többgyer-
mekesek 10 millió forintos 
vissza nem térítendő támo-
gatást kaphatnak új lakás épí-
téséhez vagy vásárlásához. A 
három vagy többgyermeke-
sek a fenti támogatás mellett 
még 10 millió forintos állami 
támogatású, alacsony kamato-
zású hitelt (a fizetendő kamat 
mértéke nem haladhatja meg 
a 3 százalékot) is igényelhet-
nek. A használt lakóingatlanok 
vásárlása vagy bővítése esetén 
járó CSOK alapösszege 10 szá-
zalékkal emelkedik – sorolta a 
tételeket Ágh Péter, aki hozzátet-
te, hogy a kedvezményrendszert 
azzal is bővítette a kormány, 
hogy eltörölte a támogatható 

ingatlanokra előírt 160 négyzet-
méteres felső mérethatárt.

2016 a bürokráciacsökkentés-
ről is szól majd. A cél az, hogy 
egyszerűbben, gyorsabban és ol-

csóbban lehessen Magyarorszá-
gon ügyeket intézni. Idén 270-re 
emelkedik a kormányablakok 
száma, ahol gyorsan és kényel-
mesen intézhetik az ügyeiket az 
állampolgárok. Díjmentes lett 
többek között a jogosítvány első 
alkalommal történő kiállítása, 
a diákigazolvány, a személyi 
igazolvány és a lakcímkártya, 

valamint az egyéni vállalkozói 
igazolvány kiadása is. A 300 
négyzetméter alatti lakóházak 
esetében már nincs szükség 
építési engedélyeztetésre.

– Tovább nőttek a bérek 
is 2016-ban, bruttó 111 ezer 
forintra nőtt a minimálbér, 
a garantált bérminimum 
összege pedig bruttó 129 
ezer forintra emelkedett. A 
fegyveres és rendvédelmi 
dolgozók bére a 2015 nya-
rán történt 30 százalékos 
béremelést követően január 
1-jétől további 5 százalék-
kal nőtt. A felsőoktatásban 
oktatók bére 15 százalékkal 
növekedett, és folytatódik 
a pedagógusok béremelési 
programja is. Kiemelt figyel-
met kapnak az egészségügy-
ben dolgozók is: januártól 43 
ezer ápoló és 18 ezer orvos 
kap magasabb bért, a szak-
vizsgázott fiatal orvosok 151 

ezer forint plusztámogatásban 
részesülnek. A szakorvosi mini-
málbér nettó 270 ezer forintra 
emelkedett, a háziorvosok tavaly 
havi 130 ezer forinttal növelt 
támogatása pedig idén is meg-
marad – ismertette Ágh Péter az 
egyes szakmacsoportokat érintő 
bérfejlesztéseket.

-fr-

2016 az adócsökkentés és a CSOK éve lesz

Ágh Péter szerint a kormány intézkedései 
azt bizonyítják, hogy a magyar reformok 
működnek
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Balogh Zoltán, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
minisztere a Miskolcon tartott, 
általa hasznosnak minősített 
köznevelési fórum után, az 
ország valamennyi tankerü-
letében hasonló találkozókat 
kezdeményezett. 

A sárvári fórumon Várkonyi 
Gyöngyi tankerületi igazgató 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd első napirendi pontként 
beszámolt a – miniszteri dön-
tés alapján – leegyszerűsített 
és csökkentett adminisztrációt 
tartalmazó, 2016. évi tanfelügye-
letet és önértékelési feladatokat is 
szabályozó módosításokról.

 Elmondta, hogy az Oktatási 
Hivatal a tanfelügyeleti és ön-
értékelési rendszer bevezetésé-
nek a tapasztalataira építve, az 
EMMI Köznevelésért Felelős 
Államtitkárságának iránymu-
tatásai alapján, együttműködve 
a Nemzeti Pedagógus Kar és 
a köznevelési ágazat szakmai 
szervezeteivel javaslatot tett 
az intézményi önértékelési és 
tanfelügyeleti rendszer egysze-
rűsítésére, az érintett szerep-
lők adminisztrációs terheinek 
csökkentésére. A korábbiakhoz 

képest az a változás, hogy a pe-
dagógusok önértékelését nem 
két-, hanem ötévente kell majd 
elvégezni. A pedagógus önér-

tékeléséhez információt adnak 
a munkatársai által kitöltött 
kérdőívek, amelyekből az eddi-
giekhez képest már elegendő lesz 
akár kettő, az intézményvezető 
és az érintett pedagógus által 
kiválasztott egy-egy pedagógus 
felkérése is. A pedagógus és ve-
zető önértékelésekor főszabály 
szerint nem kerül már sor a 
szülői, a középfokú intézmény, 
kollégium tekintetében pedig 
a tanulói kérdőívek kitöltésére. 

Ez alól kivétel lehet az, amikor 
a köznevelési intézmény szülői 
vagy diákszervezete kifejezetten 
igényli és kezdeményezi a peda-

gógusok esetében a kérdőívek 
kitöltését. Csökkennek az eljá-
rásokban résztvevő mesterpeda-
gógus szakértők adminisztrációs 
terhei is.  

Az oktatásért felelős minisz-
ter döntött arról is, hogy azon 
pedagógusok esetében, akik az 
elmúlt két évben vagy az idei 
évben minősítő vizsgát tettek, a 
minősítés naptári évében, illetve 
az azt követő legalább három 
naptári évben nem kerül sor 

pedagógusként történő tanfel-
ügyeleti látogatására.

 A fórum második témájaként 
Várkonyi Gyöngyi a február 
9-ére összehívott köznevelési ke-
rekasztalról beszélt. Ennek során 
hétoldalú megbeszélésre várják 
majd a köznevelés szakmai 
szervezeteit, a munkavállalói 
érdekképviseletet, a szülők, a di-
ákok, a munkaadók képviselőit. 
A kerekasztal résztvevői között 
szerepelnek még az állam, a 
fenntartó és a tudományos élet, 
a pedagógusképzés képviselői is. 

 Harmadik napirendi pont-
ként a résztvevő pedagógusok 
a mindennapi gyakorlatban je-
lentkező, konkrét problémáikat 
mondhatták el, melyeket a tan-
kerületi igazgató írásban közvetít 
a döntéshozók felé.

 A résztvevők szerint a hoz-
zászólók legtöbbször a rendszer 
alulfinanszírozásából fakadó 
hibákat említették, de szó esett a 
gyermekek és pedagógusok túl-
terheltségéről, a tárgyi feltételek 
hiányáról, valamint az integrált 
nevelésről is. Azt több felszólaló 
is kiemelte, hogy minden eset-
ben a gyermekek érdekeit kell 
elsődlegesen szem előtt tartani.  

-senior-

Köznevelési fórumot tartottak a Sárvári Tankerületben

„Az év első önkormányzati 
ülése után” címmel tartottak 
sajtótájékoztatót az MSZP–Híd 
a Jövőnkért Egyesület önkor-
mányzati képviselői.  

A kötelező betelepítési kvóta 
elleni nyilatkozat elfogadása-
kor távozott a testületi ülésről 
a teremből Szabó Lajos és Né-
meth Zsolt, bár a dokumentum 
tartalmával többnyire egyet 
értenek. 

– Elfogadhatatlannak tartjuk 
viszont azt, hogyha egy helyi ön-
kormányzat ülését a pártpolitika 
színterévé teszik, és gyakorlatilag 
méltatlan módon egy Fidesz 
párttaggyűlés egy napirendi 
pontját kell a képviselőknek 
megtárgyalniuk – mondta Sza-
bó Lajos, aki a sajtótájékoztató 
második felében az új év, új kihí-
vásairól és új feladatairól beszélt, 

elsőként az önkormányzat idei 
költségvetéséről.

– Látszik, hogy az adóerő-
képesség számításánál újra el-
vonásra számíthat 
a város. Sajnos to-
vábbra is fennma-
radt az a rendszer, 
hogy a szociális ki-
adásainkat az ipar-
űzési adóból kell 
teljesítenünk, és 
egyéb címeken von 
el az állam olyan 
pénzeket, amelyek 
kapcsán „kegyet 
gyakorol” bizonyos 
csoportoknak, de ezt az önkor-
mányzatok pénzéből teszi meg 
– hangsúlyozta a képviselő.

Szabó Lajos úgy látja, hogy 
az új európai uniós fejlesztési 
ciklus pályázati kiírásai még 
nem egyértelműek, ezért sok 

munkával jár a dokumentációk 
előkészítése. A feladat itt ket-
tős, megfelelni annak az elvá-
rásnak, hogy a lehető legtöbb 

uniós pénzt tudjuk lehívni, 
a lehető legkevesebb önerő 
felhasználásával. Illetve olyan 
helyzetbe kerüljünk a következő 
költségvetési ciklusra, hogy a 
saját céljaink megvalósításához 
meglegyen a saját forrásunk. A 

szocialista politikus végezetül 
elmondta, hogy sok a bizonyta-
lanság a kormányzati döntések 
egészségügyre, oktatásra és az 

önkormányzati rendszer 
működésére gyakorolt 
hatásával kapcsolatban is. 

Németh Zsolt önkor-
mányzati képviselő a de-
mokrácia mai állapotáról 
fejtette ki a véleményét. 
– Magyarországon kiala-
kult egy olyan rendszer, 
ahol egyetlen politikai párt 
dominanciája működik. 
Egy autokratikus rendszert 
láthatunk, amely mára sta-

bilan felépült. Ez már majdnem 
olyan, mint a korábbi tanács-
rendszer – mondta Németh 
Zsolt, aki hiányolta még a sajtó 
szabadságát és a politikusok kö-
zötti nyílt színi vitákat is. 

-fr-

Az új év új kihívásairól és a demokráciáról

Megtelt a köznevelési fórumra a művészeti iskola díszterme

Németh Zsolt és Szabó Lajos
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A Nádasdy-várban január 15-
én tartotta táncos mulatságát 
a Sárvári Néptánckör. Az egye-
sület a bálját 1984-es megala-
kulása óta évente megrendezi.

A Széki négyes volt a Sárvári 
Néptánckör báljának az idei 
nyitótánca, melyet a fiatalok 
adtak elő a Horváth Attila és 
barátai alkotta Jurta zenekar 
kíséretével. – A bál ereden-
dően azért jött létre, hogy az 
ifjabbaknak és a néptáncos 
szülőknek közös programot 
adjanak – mondta Kondora 
István polgármester, aki tán-
cosként egykoron maga is köz-
reműködött a szervezésben. A 
bál előtt került megrendezésre 
az egyesület közgyűlése.

A néphagyományok ápolása 
áll a rendezvény középpont-
jában, melynek egyik fontos 
jellemzője a bál batyus jel-
lege. Az egyesület a karácsony 
előtti disznóvágás maradékait, 
kolbászt, sült húst, kocsonyát 
és bort felkínálja a bálozóknak, 
ám a többi báli fogyasztanivalót 
a vendégek hozzák magukkal 
ízlésük és tehetségük szerint. 
A vacsoraidő után a bál lassan 
átalakult táncházzá, és a tom-
bolasorsolás idejére megszakítva 
folytatódott csillagos hajnalig, 
megadva az alaphangot az idei 
táncos esztendőhöz is.

Január 23-án a református 
bállal folytatódott a sárvári far-
sangi szezon. A bál díszvendége 
dr. Birkás Antal, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának 
szakmai főtanácsadója volt.

Közel százan gyűltek össze 
a Nádasdy Vendéglő emeleti 

Nádor termében, hogy 
részesei legyenek a város 
egyik legpatinásabb múl-
tú báli eseményének. A 
bál díszvendége dr. Birkás 
Antal, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának 
(EMMI) szakmai főtanács-
adója bálnyitójában arra 
emlékeztetett, hogy még a 
legnagyobb hóesés idején 
is él a tavasz reménysége. 
A télből való kivezető út 
a megújulás lehetősége, és 
ez nem csak a hitben élők 
kiváltsága – tette hozzá 
Birkás Antal, a Reformáció 
Emlékbizottság munkatár-

sa. A nyitótáncot a Sárvári Nép-
tánckör adta, majd a vacsorát 
követően fellépett a Református 
Dalárda. A tánchoz a zenét 
hajnalig a Spontán együttes 

szolgáltatta, amennyivel 
később kezdődött a havazás 
miatt a bál, annyival tovább 
is tartott, hisz nem akart 
senki nekiindulni a fagyos 
éjszakának.

A Nádasdy-vár termeiben 
tartotta január 30-án a 
Luther-rózsa Alapítvány 
a jubileumi 20. hagyomá-
nyos Sárvári Evangélikus 
Farsangi Bált.

Az érkező vendégeket a 
Nádasdy Ferenc Bandéri-
um díszőrsége fogadta, és 
adott jelt a bál nyitányára. 
Az idei farsang a tánc 
körül forgott, a díszven-

dég Márton Gyöngyvér író-
műfordítónak egy gondolata 
adta meg az alaphangot, mely 
szerint a tánc megmutatja, 
hogy összeillik-e a pár. Kon-
dora István polgármester azzal 
folytatta, hogy a vár márvány-
padlójának jót tesz a táncos 
talppal való csiszolás. Ezután 
a néptánckör tagjai, majd az 
evangélikus egyházközség kon-
firmandusainak csoportja tar-
tott táncbemutatót.

– Az egykori Korona Szálló-
ban 1852-ben rendezték meg 
az evangélikusok első bálját 
egészen 1948-ig, majd néhány 
évtized kimaradás után idén 20. 
alkalommal gyűltek össze több 
mint százan a Luther-rózsa Ala-
pítvány által szervezett farsangi 
eseményen – emlékeztetett a bál 
régi hagyományára Gyarmati 
István lelkész.

A pirított mandula bundá-
ban sült csirkemellfiléből és 
a kemencében sült barna sör-
mártásos sertéstarjából álló 
vacsorakínálatot Vass László 
és csapata, a Nádasdy Ven-
déglőből szolgáltatta. Az étkek 
után Novák Tamás táncpeda-
gógus tanított tánclépéseket, 
majd a répcelaki Spontán 
együttes zenéjére próbálhatták 
ki a bálozók a tanultakat. Éj-
félkor volt a tombolasorsolás, 
ezután hajnalig zajlott a bál. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 
a Luther-rózsa Alapítvány 
a belépők árát és a tombola 
bevételét is a műemlék evan-
gélikus templombelső most 
zajló felújítására fordítja.

Hétről hétre együtt báloztak a sárváriak

A Széki négyes volt a Sárvári Néptánckör báljának az idei nyitótánca, melyet 
a fiatalok adtak elő

Kondora István polgármester köszöntötte az evangélikus bál résztvevőit

Dr. Birkás Antal, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai főtanács-
adója, Kondora István polgármester és Szentgyörgyi László református lelkész
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A Szent László Pl

● Farsangszombaton (idén február 
6-án) keresztény jótékonysági bálban 
mulattunk. A vendégek és a támogatók 
szolidáris szeretetét hálásan köszönjük a 
katolikus iskola alapítványa és a gyógy-
szersegélyben részesülők nevében is. – 
Isten fizesse meg!

● Szombatokon de. 9 órakor jegyes-
kurzust tartunk a 2016-ban házasodni 
szándékozók számára. Ezzel is segítjük 
fiataljainkat, hogy okos bátorsággal vál-
lalják a családalapítást.

● Böjti szerda és péntek estéken 17.30-
kor fájdalmas szentolvasóra és keresztúti 
elmélkedésre hívunk. A hegyi kálvárián 
böjti vasárnapokon 15.00-kor kezdődik 
a stációjárás.

● Február 21-én a hegyi kápolnában is 
lesz szentmise. Ezen a vasárnapon a kato-
likus iskolák számára rendezett országos 
gyűjtésbe a szentmisék perselyadományá-
val bekapcsolódhatunk.

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

● Katolikus keresztények böjti pénte-
keken hústalan napot tartanak az értünk 
megfeszült Úr Jézus engesztelésére. 
Ugyanakkor a böjti mérsékeltebb étke-
zéskor megtakarított tartós élelmiszerrel 
nyújtsunk testvéri segítséget – a Karitász 
által – a szükséget szenvedőknek.  A böjti 
fegyelem erősítse a családi összetartást! 
– Ferenc pápa nagyböjti üzenetének 

mottója: „Irgalmasságot akarok, és nem 
áldozatot!” (Mt 9,13)

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

Szent Miklós Plébánia 

● Nagyböjt péntekjein 17.30 órakor 
keresztutat imádkozunk. Az első közös 
alkalom február 12-én lesz.

● A bérmálkozók oktatása február 13-
án, szombaton délután 16 órakor kezdődik 
a plébánia közösségi termében.

● Nagyböjt 1. vasárnapján min-
den szentmisében a hamvazás szentel-
ményében részesedhetnek a Hívek. Az 
Irgalmasság Rendkívüli Szent Évében 
bűnbánatunk őszinte jeleként minél töb-
ben járuljunk a hamvazáshoz.

● A nagyböjti bűnbánati fegyelem 
részletesen a plébánia internetes honlapján 
olvasható.

● Nagyböjti péntekek hústalan 
napok, a családok az étkezésnél figyel-
jenek erre.

● Az idei nagyböjtben Ferenc pápa 
buzdítását követve próbáljuk megélni 
ezt a szent időszakot. „Erősítsétek meg 
szíveteket!” Jakab levél 5,8

● Február 20-án, szombaton délelőtt 
11.15 órakor kezdődik az első jegyes 
oktatás a plébánián azoknak a jegyespá-
roknak, akik az idei esztendőben a Sári 
templomban kötnek házasságot.

● Szerdánként este 18.45 órakor 
szeretettel várom az érdeklődőket felnőtt 
katekézisre a plébániára.

● Minden csütörtökön 17.30 órakor 
szentolvasót imádkozunk a szolgáló pap-
ságért és új papi hivatásokért.

● Szerető figyelmükbe ajánlom a plé-
bánia internetes honlapját, ahol a plébánia 
mindennapi híreivel is megismerkedhet. 
www.sarvarsari.hu

 

A Sárvári Evangélikus 

● Gályarab lelkészek emléknapja: 
Február 14-én, vasárnap 10 órai kezdettel, 
az evangélikus gyülekezeti teremben re-
formátus testvéreinkkel közösen tartandó 
istentiszteleten emlékezünk meg hitvalló 
mártír lelkészeinkről. A megemlékezés 
zárásaként a vár udvarán megkoszorúzzuk 
emléktáblájukat.

● Böjti bibliaóra-sorozat: Február 
16-án, kedden 17 órakor Sárváron 
folytatódik az előző héten Rábapatyon 
megkezdett sorozat. Ez évi témánk: 
Jézus utolsó hét szava a kereszten. A 
hetente váltakozó helyszínre való elju-
tásban, a testvérek egymás iránti segítő 
szeretetét kérjük!

● Konfirmációi szülői értekezlet: 
Február 18-án, csütörtökön 15.30 órai 
kezdettel a konfirmációi óra keretében, 
szülői értekezletet és szintfelmérő félévi 
vizsgát tartunk. 

● Gyülekezeti elnökségek konferen-
ciája: Február 19-én és 20-án, a révfülöpi 
oktatási központban kerül sor a gyüleke-
zeti elnökségek konferenciájára. „Rész és 
egész – kisközösségek szerepe a gyülekezet 
építésében” téma csokrok keretében a 
Sárvári Evangélikus Nőegylet működé-

séről Horváth Árpádné elnök asszony is 
előadást tart.

● Énekkari szolgálat: Február 21-én, 
vasárnap a 9.30 órai istentiszteletünk 
liturgiáját gazdagítja a Kortárs Keresztyén 
Kórus szolgálata.

● Férfiegylet: Február 23-án, kedden 
17 órakor a Rábapatyon tartandó böjti bib-
liaórához csatlakozóan tartja havi gyűlését 
a gyülekezet férfiegylete.

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

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

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

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

● Február 14-én, vasárnap 10 órakor 
kezdődő istentiszteletünkön a gályarab-
ságot szenvedett protestáns lelkészekre és 
tanítókra emlékezünk.  Ezen alkalommal 
az evangélikus gyülekezet gyülekezeti 
termében tartjuk istentiszteletünket.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át a 
Sárvári Református Gyülekezetért Ala-
pítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adó-
száma: 18890552-1-18. A Magyarországi 
Református Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Január 17-e és 24-e között 
került megrendezésre a Krisz-
tus-hívők egységéért végzett 
ökumenikus imahét, amelynek 
alap-igéje: „Arra hívattunk, 
hogy az Úr nagy tetteit hirdes-
sük!”. Sárvár három templo-
mában gyűltek össze a hívők 
estéről estére.

Az ökumenikus imahét kere-
tében az evangélikus gyülekezeti 
teremben imádkoztak először 
együtt a sárváriak a Krisztus-hí-
vők egységéért. Ezen alkalommal 
Orbán István kanonok prédikált. 
A 2016. évi imaheti programot a 
lettországi keresztény testvérek 
állították össze. Fontosnak talál-
ták, hogy felidézzék Péter apostol 
összefoglaló szavait, amelyek 
Isten népének ismérvei hitbelileg 
is, és etikailag is.

– Nagy szükség van a keresz-
tények egységére az egész világ-
ban, az egyház alapítója, az Úr 
Jézus Krisztus is ezt parancsolja. 
Az egység Isten ajándéka, de ne-

künk is jóindulattal és megértés-
sel kell egymás felé fordulnunk. 
Legyen egység a családokban, a 

városi közösségben, a hazánkon 
belül és Európában is! – mondta 
Orbán István kanonok.   

A református templomban 
Gyarmati István lelkész hirdetett 
igét. Az imahét programjából 
a ráeső rész az emmausi törté-
net volt. Jézus két tanítványa 

annyira belesüllyed bánatába, 
hogy először nem ismeri fel a 
hozzájuk csatlakozott vándor-

ban a feltámadott Jézust. Amint 
felnyílik a szemük, azonnal meg-
viszik a többi tanítványnak is az 
örömhírt, és visszafordulnak 
Jeruzsálembe.  – Arra hívattunk 
mi is – mint az emmausi tanít-
ványok –, hogy tapasztalatainkat 
megosszuk, és így felfedezzük, 

hogy Jézus Krisztus is ott van 
velünk közös zarándokutunkon 
– mondta a lelkész.

Az imahét sárvári program-
jának zárásaként Szentgyörgyi 
László református lelkész hirde-
tett igét a Szent László katolikus 
templomban. – Európai szinten 
van egy egyre növekvő igény a 
keresztény értékekre és kultú-
rára, de ezzel nem jár együtt a 
keresztény hit igénylése, pedig 
ez lenne az alapja mindennek. 
Amikor azért aggódunk, hogy 
elveszítjük Európát olyannak, 
amilyen, akkor erre is gondol-
nunk kellene – hangsúlyozta a 
lelkész, aki emlékeztetett arra, 
hogy a jövő évben már a refor-
máció 500 éves jubileumára ké-
szülnek közösen a keresztények.

Talán az imahetek közös meg-
élése is hozzájárul ahhoz, hogy 
a keresztény templomokat Isten 
népe újra megtöltse és az ige-
hirdetéseket figyelmes hittel 
hallgassa. 

-fr-

Együtt imádkoztak a sárváriak a Krisztus-hívők egységéért

Ökumenikus istentisztelet a református gyülekezeti teremben
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A magyar kultúra napja alkal-
mából Közösségi Kultúráért 
Díj kitüntetések átadási ün-
nepségére került sor Sárváron, 
a Nádasdy-várban.

A díjakat a Dr. Kiss Gyula 
Kulturális Egyesület ítéli oda 
azzal a céllal, hogy felhívják a 
figyelmet Vas megye kulturális 
értékeire. Az elismerést alkotó-
előadó közösségek mellett olyan 
személyek kaphatják, akik elkö-
telezettek a hagyományok, népi 
tradíciók iránt, és olyan értéke-
ket közvetítenek, melyek szebbé, 
élhetőbbé teszik világunkat.

Talán már csak a Himnusz ma-
radt az egyetlen, amit mindenki 
közösen el tud énekelni – szólt 
köszöntőjében Kondora István 
polgármester Kölcsey költemé-

nyéről, megállapítva, hogy ennek 
a napnak kultúránk sokféle elemé-
nek megtartásáról, végső soron a 
nemzet megőrzéséről kell szólnia.

Horváth György, a díjalapító 
egyesület elnöke felidézte a 
névadó dr. Kiss Gyula népmű-
velő és művészettörténész, az 
egykori tanárképző főiskola 
legendás tanárának emlékét. 
A kultúra sosem volt könnyű 
helyzetben, mostanság a műve-
lői nem tartoznak a leginkább 
áhított szakmát űzők közé – tette 
hozzá. A közel negyedévszázad 
alatt eddig közel 250 kollégájukat 
jutalmazták csendben és szorga-
lommal végzett munkájukért az 
egyesületet alapító népművelők.

2016-ban Közösségi Kultúrá-
ért Díjat kapott a Rumi Női Kar, 
Nagy György, a sárvári Regös 
együttes zenésze, Gelencsér Ildi-

kó kőszegi népművelő, Horváth 
Gábor vasvári színjátszó, Bődi 
Piroska sárvári könyvtárvezető, 
Ziembicki Erzsébet csepregi mű-
velődési ház igazgató, Csuka Éva 

répcelaki könyvtárvezető, Hor-
váth Sándorné ostffyasszonyfai 
művelődési ház vezető, a 
szombathelyi Ungaresca 
Senior és az Ungaresca 
mostani együttese, a Vas 
Megyei Honismereti Egye-
sület, valamint a Tücsök és 
Ultraviolák bábegyüttesek 
Celldömölkről.

Az ünnepségen elismerés-
ben részesült Rumi Női Kar 
kezdte a programot, majd a 
díjazottakat egy-egy közeli 
munkatárs-ismerős mutatta 
be és méltatta pályafutásu-
kat. Ezek közt volt alkalmi 
mese, rövid előadás, vagy 
a két Ungaresca esetében 
Kondora István szavak he-
lyett néhány ütemet táncolt 
el. Az adományozó egyesület 
ajándékai mellett a kitün-

tetetteket sok esetben az adott 
település első embere és kollégái 
is köszöntötték. A háromórás 
átadó gála végén a Regös együttes 
műsora zárta a fellépők sorát.

A közösségteremtő könyvtáros

Bődi Piroska 2008 óta a Ná-
dasdy-vár Művelődési Központ 
és Könyvtár szakmai igazgató-
helyettese, a könyvtár vezetője. 
A szombathelyi főiskolán magyar 
– népművelés szakon végzett, 
a „közművelődés színpadára” 
1985-ben az őriszentpéteri mű-
velődési házban lépett. Az azt 
követő években több helyen 
dolgozott, majd tanított is. 1997 
januárjában került a sárvári 
könyvtárba, könyvtárosi végzett-
séget a kaposvári főiskolán szer-
zett. Nemcsak könyvtáros, nem-
csak népművelő, ő a népművelő 

könyvtáros, a szó legnemesebb 
értelmében. A maga eszközeivel 
közösségeket épít, amelyeket óv, 
ápol és menedzsel, a közösségek 
pedig Sárvár városát s a környék-
beli településeket gazdagítják.

A díjátadó után a könyvtárve-
zető úgy fogalmazott, nagyon jó, 
hogy a szakma figyel a munkájára 
és számon tartja. – Nagyon örü-
lök az elismerésnek, igaz, van már 
más díjam is. Én úgy gondolom, 
hogy a szűkebb környezetem is 
értékeli a munkámat, sőt a kol-
légáimét is, de ez azért nagyon 
fontos számomra, mert a szak-
mától kaptam, és ráadásul Kiss 
Gyula bácsi annak idején engem 
is tanított – mondta Bődi Piroska.

A számtalan hangszeres

Nagy Györgytől a díjátadón 
megkérdezték, hogy össze tudja-e 
számolni, hogy hány hangszeren 
játszik, és zavarba is hozták a 
kérdéssel, mert olyan sokféle 
hangszer ismeretét birtokolja. A 
zene szeretetét a pápai születésű 
Nagy György édesapjától tanulta, 
aki a helyi zenekarban játszott, és 
irányította fiát a komolyzene felé. 
Az oboa volt az első hangszere az 
ottani együttesben, de a rock kor-
szak hamar gitárt adott a kezébe. 
Egy koncerten, ahol fellépett, a 
közönség soraiban látta meg le-
endő feleségét, aki néptáncos volt. 
így került Sárvárra, és az akkor 
formálódó Regös együttesben 
kezdett zenélni.

– Kipróbáltak, el-
kezdtem gitározni a 
zenekarban, de Kálóczi 
Gyuri egyből szólt, hogy 
nem lesz ez így jó – ele-
venítette fel a sárvári 
kezdeteket a kitüntetett, 
aki büszke arra, hogy a 
Regös együttesnél tel-
jesedett ki zenei pálya-
futása. Az oboás tudást 
felhasználva a furulya 
lett az első olyan népi 
hangszer, amelyen az 
együttesben muzsikált. 
Aztán a hosszú évek 
során több tucat fúvós 
zenélő alkalmatosságot 
szólaltatott meg, amiket 
tényleg össze sem lehet 
számolni.

Sárvári könyvtárvezető és zenész a díjazottak között

Bődi Piroska könyvtárvezető az olvasást népszerűsítő játékuk, a Momo 
figurájával a díjátadón

Nagy György, a Regös együttes tagja Horváth György 
elnöktől vette át az elismerést

Kondora István polgármester köszöntötte a Nádasdy-vár dísztermében 
összegyűlt kitüntetetteket
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A Galeria Arcis idei első kiál-
lításán Vásárhelyi Antal grafi-
kusművész Szakrális Geomet-
ria című tárlata várja január 
31-től a látogatókat. 

Egymásban el-eltűnő lépcső-
fokok között atomi térszerke-
zetek kötéspontjait kupolákká 
alakító vonalak sorakoznak a fa-
lakon. A megnyitón Kondor Já-
nos, a Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója 
köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy a sárvári galériában min-
dig is nagy hangsúllyal jelent 
meg a magyar grafika. Ezúttal 
is az élvonalat képviselő alkotó 
mutatkozik be Vásárhelyi Antal 
személyében, aki a Magyar Réz-
karcoló és Litográfus Művészek 
Egyesületének elnöke.

A tárlat megnyitóján Szőcs 
Géza Kossuth-díjas író – várat-
lan külföldi utazása miatt – nem 
tudott jelen lenni, ám levelében 
így méltatta a négy évtizedes 
személyes kapcsolatukat a gra-
fikussal: a világról készített képi 
lenyomatai markánsan képesek 
megragadni és visszaadni a va-
lóság egyik fontos attribútumát, 
a geometrizálhatóságot. Az, 
hogy minden, ami matéria, az 
biztos, hogy mértani vonalak 
közé szorítható. A mértani le-
egyszerűsítésen és értelmezésen 
keresztül látványosan megmu-
tatja a valóság díszletszerűségét 
és ezzel összefüggésben privát 
metafizikáját.

– Rajzaimon házakat építek, 
hiszen építésznek készültem, 
de talán nem volt bátorságom, 

hogy másoknak tervez-
zek épületeket – vallja 
magáról a bukaresti bel-
sőépítészeti és grafikai 
tanulmányokat végzett, 
Magyarországra áttele-
pült szatmárnémeti szü-
letésű 65 éves művész. 
így magamnak teremtek 
világokat, keresve az utat 
az emberek felső énjéhez, 
geometriai formákba 
elrejtett gondolatok felfe-
dezésével és megértésé-
vel – magyarázta síkban 
készült térbeli alakjait a 
grafikusművész.

Vásárhelyi Antal gra-
fikái február 28-ig te-
kinthetőek meg a sárvá-
ri Nádasdy-vár Galeria 
Arcis kiállítótermében.

A geometrizált valóság tárlata a várban

Vásárhelyi Antal grafikusművész egyik alko-
tása előtt

A Sárvári Oratórikus Kórus, 
vagyis a SOK újabb, nagy sike-
rű, egész estés koncertet adott 
január 31-én a Tinódi gimnázi-
um tornacsarnokában.

Az ízek, imák, szerelmek című 
előadásra három témakörből 
válogattak dalokat, amelyek az 

emberi élet teljességéhez szüksé-
ges lelki békét adó érzésekről és 
élményekről szóltak. Énekeltek 
a kulináris élvezetekről, a szere-
lemről, valamint a célokat, kül-
detést és biztonságot adó felsőbb 
erőről. A klasszikus acapella 
kórusművek – a reneszánsztól a 
21. századig –, bordalok, operett 
és musical slágerek, filmzenék, 

könnyűzenei dalok kórusátiratai 
mellett Varga György és Horváth 
Róbert szavalata, Bíró Ottó „ba-
nántánca” színesítette a kétórás 
koncertet. 

Az énekkar szólistái is meg-
mutatkoztak több műben. Szilá-
gyi Krisztina Cohen Hallelujáját, 
Horváth Róbert Denza Funikuli 

dalát, Nagy István Huszka Jenő 
Bordalát adta elő. Az este folya-
mán szólót énekelt még Pécz 
Eszter és Szalai Ágoston is. 

A koncert további érdekessége 
volt, hogy a kórus hét nyelven 
szólalt meg, és az előadáson 
több mint 100 szereplő lépett fel 
a színpadon egyszerre. A SOK 
koncertjein állandó résztvevő a 

gyerekkórus is, akiket Stieber Jó-
zsefné és Nagyné Varga Marietta 
tanítottak be, a gombócok táncát 
pedig Csóka Lea koreografálta, 
így valósulhatott meg, hogy a 
fellépők életkora az 5 évestől a 
69 évesig terjedt.

Dörnyei Roland zongoravir-
tuóz, a Kanona Band fúvósai, 
valamint Kovács Éva és Zentai 
Szilvia hegedűn, Fülöp Balázs-
né brácsán, Hegedűs Erzsébet 
gordonkán, Csizmadia Éva fu-
volán, Vajda András, dr. Wächter 
Walter és Szalai Ágoston dobon 

működött közre. Dr. Szalai Fe-
rencné vezényelte a Fehér Imre 
grafikusművész által „megál-
modott” színpadkép előtt az 57 
fős kórust. 

Az együttes törekszik arra, 
hogy koncertjük ne csupán szép 
dalok egymásutánja, hanem 
igazi élmény legyen, a közönség 
mindig egy pici lelki buzdítást is 
hazavigyen magával.

A hallgatóság soraiban helyet 
foglaló szakemberek véleménye 
szerint kiváló volt a koncert 
felépítése, kidolgozott volt az 
előadásmód, a műválasztás, a 
táncok és a szavalatok, a zené-
szek együttműködése, a képi és 
zenei összhang, amely a kórusve-
zető munkáját is dicséri.

A Sárvári Oratórikus Kórus 
legközelebbi, Az élet kenyere 
című fellépését június 26-ára 
tervezi Sárváron, melyre nagy 
szeretettel várják a közönséget.

A SOK több, mint egy kórus

A Sárvári Oratórikus Kórus és dr. Szalai Ferencné kórusvezető a színpadon

Bordal után jólesett egy korty a kórus férfikarának
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A Nádasdy-vár és a Nádas-
dy-óra is Vas megye védendő 
értékei közé tartozik, bekerült 
a Vas Megyei Értéktárba. A Vas 
Megyei Érték címet tanúsító 
okleveleket február 4-én adták 
át a megyeháza dísztermében. 

Vas megye gasztronómiai 
különlegességei, épített öröksé-
gének, kulturális hagyománya-
inak és természeti szépségének 
legjava szerepel a Vas Megyei 
Értéktárban, amely azt tanúsítja, 
hogy gazdagok vagyunk ezekben 
az értékekben. – Az oklevélát-
adás az értéktárak majdnem 
kétéves történetének harmadik 
mérföldköve – mondta Majthé-
nyi László, a Vas Megyei Köz-
gyűlés elnöke a Vas Megyei 
Érték címet tanúsító oklevelek 
átadási ünnepségén. – Az első 
egy füzet volt, amely az értéktár 
gondolatának népszerűsítésére 
készült. A második mérföldkő 
az egyéves gyűjtőmunka után 

a sárvári megyei értéknap volt, 
amelyre egy értéktár könyv is 
készült – sorolta az elnök, majd 
megköszönte a munkát a helyi 
értéktár bizottságoknak és a 
Nemzeti Művelődési Intézet Vas 
megyei munkatársainak

Az értékeket őrző és vigyázó 
települések, szervezetek, intéz-
mények képviselői február 4-én 
Majthényi László közgyűlési 
elnöktől, dr. Kondora Bálint 
alelnöktől és Tausz Istvántól, a 
Vas Megyei Értéktár Bizottság 
elnökétől vették át a tanúsító 
okleveleiket a megyeháza dísz-
termében.

A Nádasdy-vár és a Nádas-
dy-óra is szerepel a Vas Megyei 
Értéktárban, az ezt tanúsító véd-
jegyet Kondora István 
polgármester és Takács 
Zoltán Bálint, a Ná-
dasdy Ferenc Múzeum 
igazgatója vette át.

–  Nag yon ke vés 
olyan lehetőség van, 
hogy az a talapzat, 
amelyen keresztül év-
századokon át egy-egy 
település, kis közösség 
életét megszervezik, 
ref lektorfénybe ke-
rüljön. Ezért nagyon 
fontos, hogy elindult 
Magyarországon az 
értéktár mozgalom, és 
ebben a mi városunk is 
részt vesz. Azt gondo-
lom, hogy a következő 
években újabb – a város 
határain is túlmutató – 
sárvári értékeket fedez-
hetünk majd fel. Nem 

elég ezeket azonban felfedezni, 
bemutatni, de meg is kell őket 
őriznünk, propagálnunk kell a 
polgáraink és a hozzánk látogató 
vendégek körében – húzta alá 
Kondora István, aki hozzátette, 
hogy a Nádasdy-vár bekerült a 
Nemzeti Várprogramba, és 740 
millió forintot kap a fizikai állag-
megóvásra, a meglévő értékek új 
szemléletű bemutatására.

Takács Zoltán Bálint igaz-
gató azt hangsúlyozta, hogy a 
város középkori fejezetében a 
Kanizsaiak, Rozgonyiak után 
a Nádasdy-család lett az, aki 
beemelte a magyar művelődés-

történet aranykönyvébe, illetve a 
magyar politikába Sárvárt. 1541-
ben, Buda elfoglalásának évében 

Sárváron jelent meg Sylvester 
János Újtestamentum fordítása, 
az első magyar nyelvű könyv. 
Az igazgató szólt a Nádasdy-vár 
díszterméről is, amelynek meny-
nyezeti csataképsorozata a hazai 
barokk művészet legnagyobb 
szabású monumentális történeti 
falkép sorozata. Itt fogalmazott 

meg olyan politikai programot a 
vár ura, Nádasdy Ferenc, amely 
akkor újdonságnak számított, a 
nemzet összefogására, a török 
kiűzésére buzdított. – Ez az 
elismerés azt jelenti, hogy ezt 
a Nádasdy-család által megte-
remtett értéket a város, illetve a 

megye identitásába is beemelték. 
Vannak távlati céljaink, és mivel 
a Nádasdy-család Magyaror-
szág meghatározó családja volt 
a XVI–XVII. században, ezért 
szeretnénk őket a megyei és ezen 
túl a nemzeti értékek közé is fel-
vetetni – mondta Takács Zoltán 
Bálint. A Nádasdy-órát Rajottné 
Nádasdy Erzsébet ajándékozta 
a Nádasdy Ferenc Múzeumnak 
ellentételezés nélkül 2010-ben. 
A családi hagyomány szerint, 
az óra annak a műkincsgyűj-
teménynek a része, amelyet 
Nádasdy III. Ferenc kivégzését 
követően elkoboztak a családtól.

Nemcsak az értékgyűjtők ve-
hették át a tanúsító okleveleket 
az ünnepségen, hanem Elnöki 
Emlékérmet kapott Tausz István, 
a Vas Megyei Értéktár Bizottság 
elnöke is munkája elismeré-
seként, aki elmondta, hogy a 
2014-ben indult munka nyomán 
mostanra 61 értéknek örülhe-
tünk a Vas Megyei Értéktárban. 
– Várjuk a további megyei érté-
kekre a javaslatokat. Egyetlenegy 
komolyabb kritériuma van az 
értéktárba kerülésnek, hogy az 
egész megye közössége számára 
jól ismert és közös értéknek 
vallott gasztronómiai, kulturális, 
természeti különlegesség vagy 
épített örökség legyen.

A gyűjtőmunkát a Földműve-
lésügyi Minisztérium pályázata 
segíti. Az értéktárakat támogató 
kiíráson a 66 pályázat között 
tíz Vas megyei kap támoga-
tást. A forrásból a határon túli 
együttműködéseket erősíthetik 
a kedvezményezettek.  -fr-

Vas megye védendő értéke a Nádasdy-vár

A Nádasdy-órát Rajottné Nádasdy Erzsébet 
ajándékozta a Nádasdy Ferenc Múzeumnak 
(Fotó: NFM)

Kondora István polgármester és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc 
Múzeum igazgatója a Vas Megyei Értéket tanúsító oklevelekkel

A Nádasdy-vár dísztermében látható a hazai barokk művészet legnagyobb 
szabású monumentális történeti falkép sorozata (Fotó: NFM)
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A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és vevőspecifikus
termékek fejlesztője és gyártója már több, mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi autóipari és elektromos
ipari nagyvállalatnak. Piaci pozíciónk további fejlesztése és kiépítése céljából felvételt hirdetünk a megnevezett
munkakörökbe.

Minőségügyi technikus:                  Minőségügyi asszisztens: 
Feladatok:
-vevőreklamációk kezelése
-auditok végrehajtása
-minőségügyi dokumentációk kiállítása, felügyelete   
és  kezelése
Elvárások:
-minimum középfokú végzettség
-minőségügyi rendszerek ismerete 
(ISO/TS 16949; ISO 9001)
-jó problémamegoldó és döntéshozó képesség
-tárgyalóképes német nyelvtudás, angol nyelvtudás előny
-minőségügyi tapasztalat és műszaki ismeret előny

Feladatok:
-mérőeszközfelügyelet
-minőségügyi dokumentációk kiállítása, felügyelete
és kezelése
-szállítói reklamációk kezelése
Elvárások:
-minimum középfokú végzettség
-minőségügyi rendszerek ismerete 
(ISO/TS 16949; ISO 9001)
-tárgyalóképes német nyelvtudás, angol nyelvtudás előny
-mérőeszközkezelési ismeretek és műszaki ismeret előny

Amennyiben úgy gondolja, hogy a fenti pozíció megfelelne Önnek,
kérjük küldje el e-mailben a bizonyítványokkal ellátott magyar és német nyelvű önéletrajzát 

a következő elérhetőségre:
Boros Gabriella – minőségügyi vezető E-mail: gabriella.boros@provertha.com

Amit kínálunk:
-felelősségteljes és változatos tevékenység egy erősen fejlődő nemzetközi vállalatnál 

-magas fokú szakmai fejlődési lehetőség egy sikerközpontú, dinamikus csapatban

Adj vért, adj esélyt!V
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FEBRUÁR 26-án, pénteken
10:00 – 19:00-ig

a Nádasdy-vár, művelődési központ 
folyosójának 
klubtermeiben.

a Sárvári Gárdonyi Géza Általános iskola
2016. február 17-én 8 órától 

„Nyílt napot”
 tart.

A foglalkozások az első két tanórában látogathatók.
1.a osztály tanítói: 

Némethné Csonka Andrea • Rubint Gabriella
2.b osztály tanítói: 

Károlyi Krisztina • Kovács Beáta

Sok szeretettel várjuk 
a leendő első osztályosokat és szüleiket!
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Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Hunyadi 
utcai társasházban 
lakások és 
üzletek eladók.

Február 12-én, pénte-
ken 16 órakor nyílik a 
Nádasdy-vár Folyosó 
Galériájában Az év ké-
pekben – Sárvár 2015 
című kiállítás. 

A tárlaton Auer Gábor, 
Benkő Sándor, Dr. Ke-
reszty Gábor, Pajor And-
rás, Tóth Zoltán, a helyi 
nyomtatott és online sajtó fotósainak képei láthatók az elmúlt év 
közel 200 sárvári kulturális eseményéből válogatva. 

A kiállítást megnyitja Kondora István polgármester.

Az év képekben – Sárvár 2015 A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja 
Önt és barátait 2016. február 24-én (szerdán) 17 órára 

a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe

Beszprémy Józsefné

nyugat-Dunántúli szaBaDraJzú hímzések
című kötetének bemutatójára

a kiadványt bemutatja
kutszegi istván – nyugalmazott főtanácsos

Beszprémy Józsefné – Babi néni – hímző, népi 
iparművész, a népművészet mestere, meghatározó alakja 
a hagyományokon alapuló hímzőkultúránk továbbéltetői-
nek. szűkebb pátriájában, a dunántúli térségben folytatott 

gyűjtő-, kutató- és feldolgozó munkájával, valamint egyéni alkotói tevékenységével egyaránt 
maradandót alkotott. nyugat-dunántúli szabadrajzú hímzések című kötetében az elmúlt 
tíz évben gyűjtött új mintáit – 64 db mintarajzot – egy színnel varrott, színes, valamint 
fehérhímzéses vagdalásos, szálszámolásos mintáit találhatjuk a nyugat-Dunántúlról.

A kötet a helyszínen megvásárolható.

Esték a galériában

2016_EG_diszitomuvesz.indd   1 2/4/16   2:27:22 PM
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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

február 18-án és 25-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. február 12. és február 27. 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
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Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
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TÁRSASHÁZKEZELÉS

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. február, március

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingatlanhasz-
náló 2016. évben minden hónap utolsó 
péntekén, FEBRUÁR HÓNAPBAN 
FEBRUÁR 26-ÁN, 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.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non-

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, Iker-

vári 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
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 13., 20. és 27. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 12. (péntek) 19.00 Polgármesteri évértékelő a Nádasdy-várban
Február 19. (péntek) 19.00 Vendég Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Ferenc Múzeum igazgatója 
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
Testületi ülés:
Február 15. (hétfő) 16.00/élő
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SÁRVÁRI         HíRLAP 15facebook.com/tdmsarvar

Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

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

www.sarvarhaz.hu
www.zafirapartmansarvar.hu

SÁRVÁR SERVICE 
 Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 19.900 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!*

Akciós téli gumik már 10 000 Ft/db-tól

Ne vigye máshova,
Sárvár Service megoldja!

A Sárvár FC NB III-as labdarú-
gócsapata a tizenhét fős tabella 
tizenötödik helyén telelt, és 
január elején kezdte meg a 
felkészülést a február közepén 
rajtoló tavaszi szezonra.

Már jó néhány előkészületi 
mérkőzésén túl van Takács Gá-
bor és Németh József együttese. 
Mindannyiszor erős ellenfelek-
kel játszottak: az Andráshida 
ellen 2–0 arányban maradtak 
alul, a ZTE-től 5–0-ra, a Dorog-
tól 4–0, a Budaörstől pedig 1–0-
ra kaptak ki, míg a Körmendet 
4–2-re verték.

Az már biztos, hogy a játékos-
keretben lesznek változások az 
őszihez képest. Öt távozója már 
biztosan van a csapatnak: Rózsa 
Péter munkahelyi elfoglaltság 
miatt egy időre felhagyott az 
aktív játékkal, Galambos Dániel 
visszatért Fertőszentmiklósra, 
Tancsics Zsolt és Csire Ádám 
Ausztriába igazolt, Gadavics 
Bence kapus pedig Jánosházára 
tart. Szemes Bence – a több 
játéklehetőség reményében – fél 

évre kölcsönbe Beledre került. 
A tehetséges játékos ügyére 
nyáron visszatérnek, ám addig 
is lehetőséget biztosítanak neki 
arra, hogy továbbra is látogassa 
a Sárvár FC edzéseit.

 Új játékosként csatlakozott 
az SFC-hez Németh Gábor 
Répcelakról, Manganelli Attila 
pedig Ausztriából, ám ő jelenleg 
sérüléssel bajlódik. Az Illés Aka-
démiától Gyécsek Martin kapus 
és Lempeg Olivér középpályás 
érkezett, míg a Haladástól Bedi 
Noel igazolt Sárvárra, aki leg-
utóbb kölcsönben Sopronban 
szerepelt.

A Sárvár FC számára tavasszal 
egyértelműen a bennmaradás 
kivívása lesz az elsődleges cél, 
illetve egy olyan csapat kiala-
kítása, amely a következő sze-
zonban már eredményesebben 
szerepelhet ebben a nagyon erős 
mezőnyben.

 Az NB III-as labdarúgó baj-
nokság tavaszi első fordulójában, 
február 13-án, szombaton a Ta-
tabánya otthonában lép pályára 
a Sárvár FC.  -CSL-

Indul a fociszezon

Takács Gábor vezető edző és Németh József szakmai igazgató bízik az ered-
ményesebb szereplésben

Köszönet az 1%-ért!
A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár úti telephelyén működő „Gyer-

mekeinkben a jövő „ Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazok-
nak, akik jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunkat támogatták. A befolyt 
összegből a gyermekek tevékenységéhez szükséges asztalokat vásároltunk. 
Tisztelettel kérjük továbbra is támogatásukat! Adószámunk: 19244875-1-18

*    *    *
A Sárvári Csicsergő Óvoda BRUNSZVIK Alapítvány Kuratóriuma 

köszönetet mond mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával támogatták 
az alapítványt. A befolyt összeget könyvek, játékok és fejlesztő eszközökre 
fordítottuk. Tisztelettel kérjük továbbra is támogatásukat. Adószámunk: 
19244679-1-18

*    *    *
A Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete köszönetét fejezi ki mindenkinek, 

akik a 2014-es évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az egyesületnek ajánlották 
fel. Tisztelettel kérjük Önöket, továbbra is támogassanak bennünk, a 2015-ös 
év SZJA 1%-ával. Adószámunk: 19245412-1-18

• 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

Ön igénybe vette már a 20%-os adókedvezményt az államtól?
Kezdjen el most gondoskodni nyugdíjas évei biztonságáról!

 Segítünk a megfelelő konstrukció kiválasztásában, a biztosítás és a biztosítók szakmai értékelésével.
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• 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,
Lakásbiztosítási akció március 15-ig meghosszabbítva! 
Nincs még lakásbiztosítása, és szeretné kihasználni a 35%-os díjkedvezményt?

Vagy meglévő, nemsokára évfordulós lakásbiztosításával nem elégedett, 
váltani szeretne? Segítünk a megfelelő lakásbiztosítás 

kiválasztásában, a biztosítás és a biztosítók szakmai értékelésével! 
Az első 10 jelentkező között PBA HELP balesetbiztosítást sorsolunk ki.
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Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

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

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

ÜZLETEKMinden vasárnap nyitva!

Alkotmány u. 4.

Hétfő – Szom. 6 – 22
Vasárnap 7 – 18 

Laktanya u. 2. 

Hétfő – Szom. 6 – 20
Vasárnap 7 - 12

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

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
• Befektetési aranytömb értékesítése!   
• Régi pénzérmék felvásárlása                              
Tel.: +36-20/9566999

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!

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

Februári Akciós ajánlatunk:

Fenti ajánlataink 2016. február 29-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

A nagy sikerre való tekintettel 
Új számítógép akciónk folytatódik!  

AMD X2 DualCore 3,7GHz számítógép 
konfi guráció fantasztikus áron!

Még mindig csak 64.900 Ft-ért 
FM2/4GB RAM/500GB HDD/DVD-RW/ 

HKC ház+430W tápegység
Kiváló teljesítmény alacsony áron 

ingyenes LINUX operációs rendszerrel!

Gamerek FIGYELEM! 
Egerek, egérpadok, játékvezérlő konzolok, mikrofonos 

fejhallgatók, billentyűzetek széles választékban!

most 10% kedvezménnyel!

ÚJ! Cooler Master Devastator 
Billentyű+egér szett

Most bevezető áron 10.900 Ft
Műholdas és kábeltévés vételtechnikai 

eszközökkel is várjuk kedves vásárlóinkat! 
Mindig TV antennák már 3.990 Ft-tól!

KREDENC 
BISZTRÓ REGGELIZŐ

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

(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

Várunk mindenkit sok 
szeretettel, igazi házias ízekkel. 

Hétköznap már reggel 5 órától! 
Napi menü 850 Ft.

Egész csülök, sült kacsa előrendelésre is!
Házhozszállítással bővült szolgáltatásunk!

Menüajánlatunk február 15-től 19-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Paradicsomleves, 
Mustáros 

sertésszelet 
rizzsel

Kar� olleves, 
Paprikás 

csirkecomb 
házi galuskával

Sajtkrémleves, 
Csőben sült 
csirkemell 

rizzsel

Zöldségleves, 
Csülökpörkölt 

pirított 
burgonyával

Húsleves 
májgaluskával, 

Milánói 
sertésborda

Menüajánlatunk február 22-től 26-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Magyaros 

burgonyaleves, 
Csirkemellcsíkok 
Athéné módjára 
rizzsel (tejszínes, 

libamájas, szalonna-
kockás raguval)

Fokhagyma-
krémleves, 

Sertéssült Lyoni 
módra, pirított 

burgonyával

Zöldségleves, 
Kredenc csirkemell 
hasábbal (csirke-
csíkok corn � akes 

bundában)

Magyaros 
gombaleves, 

Lecsós, kolbászos 
szelet 

tarhonyával

Húsleves 
grízgombóccal, 
Cigánypecsenye 

hagymás 
törtburgonyával

Sült kolbász, hurka, sült oldalas, 
grill csirke, sült csirkecomb, 

sült csirkeszárny, egytálételek, 
szendvicsek, tükörtojás, omlettek,

2 személyes tálak.


