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Jótékonysági bál zárta a farsangot

Elfogadták a város
idei költségvetését

Stabil és a kiegyensúlyozott működést biztosító az idei költségvetés, amelyet február 15-én fogadott el a sárvári képviselő-testület
kilenc igen és egy nem szavazattal.

Dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke és Máhr Tivadar alpolgármester is bekapcsolódott a bál nyitótáncába

Az évad legnagyobb városi
összejövetelén, farsang szombatján, február 6-án közel
négyszázan búcsúztatták a
telet a Nádasdy iskola csarnokában tartott Keresztény
Jótékonysági Bálon, melyet 22.
alkalommal rendeztek meg a
sárvári Szent László Katolikus
Általános Iskola alapítványának szervezésében.

Ez volt az idei hivatalos báli
évad zárórendezvénye, melyről
Kondora István polgármester
úgy vélekedett, hogy ez a báli
szezon nagyon pezsgő és mozgalmas volt, hiszen Sárváron volt a
megyebál és minden hétre jutott
egy-egy régi hagyományú sárvári
farsangi rendezvény és számos
más közösség is tartott bálokat.
Azonban a karácsonyvárás idején

is minden napra jutott adventi
program sokaknak örömet szerezve. A város szinte pontosan
lekövette a naptári ünnepkört egy
kicsit talán lelki értelemben is. A
böjt ideje után pedig következik a
húsvét, mely már a tavaszt hozza
majd el Sárvár összes polgárának
és vendégeinek.
Báli beszámolóink
a 6. és 7. oldalakon

A februári ülésen módosították
a város 2015. évi költségvetését,
és elfogadták az önkormányzat
2017–2019. évekre vonatkozó középtávú tervét is, amelyben a saját
bevételek a rendelkezésre álló
tényadatok alapján szerepelnek.
Hitelfelvételt a stabilitási törvény
értelmében a következő négy évben sem tervez az önkormányzat.
Kondora István polgármester
a város 2016. évi költségvetéséről
elmondta, hogy főösszege 2,5 milliárd forint. A feladatfinanszírozás
szabályai alapján 780 millió forint
állami támogatást kap az önkormányzat. Helyi és átengedett központi adókból mintegy 1,2 milliárd
forintnyi bevételre számítanak.
Működési bevételből 310 milliót,
felhalmozási bevételből pedig 110
millió forintot terveznek.
Folytatás a 2. oldalon
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Nyomdában a tavaszi programfüzet

Nőtt a vendégéjszakák száma

Nemcsak az előbukkanó napsütés, de a tavaszi programfüzet
elkészülte is jelzi, hogy végre itt a tavasz. Ahogy azt a sárvári
közönség megszokhatta a Nádasdy-vár Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársai minden évszakban aktuális programfüzetet készítenek. A március–május hónapokra szóló leporelló
már a nyomdában van. A Láthatatlan Sárvár olvasói a honlapról
elektronikus formában is letölthetik a füzetet, terjeszthetik a kiadványt pdf formátumban. Március 4-én 17 órakor a Szentgotthárdi Fotóklub kiállításával indul a tavasz a Folyosó Galériában.

2015-ben a hazai hotelek minden mutatószáma javult, úgy az
összes, mint a szoba árbevétel növekedése meghaladta a 10%ot 2014-hez viszonyítva. A belföldi vendégéjszakák számának
7,3%-os növekedése a külföldi 3,6%-os növekedés duplája volt,
a decemberi számok a külföldi vendégéjszakák számának csökkenését mutatják. Sárváron is nőtt a vendégéjszakák száma, és
továbbra is az öt legnépszerűbb termálfürdős település egyike.
A belföldi kereslet erősödése a javuló vásárlási kedvnek és a
SZÉP-kártya 6,6%-kal nagyobb felhasználásának köszönhető.
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Stabil és kiegyensúlyozott az idei költségvetés
Folytatás az 1. oldalról
Az egyensúly megtartása érdekében a tartalékból 100 millió
forintot kellett bevonni a 2016.
évi költségvetésbe. Működésre
2 milliárdot, fejlesztésekre és
felújításokra 500 milliót költ az
önkormányzat. – A költségvetés
készítésekor – a korábbi évekhez
hasonlóan – arra törekedtünk,
hogy stabil és kiegyensúlyozott
működést és fejlesztést biztosító
legyen. A büdzsé 80%-át fordítjuk működésre, 20%-át pedig
fejlesztésre. De ez az arány az
év végéig remélhetőleg változik,
hiszen a pályázati támogatásból
megvalósítandó beruházások
még nem szerepelnek a költségvetésben, és már most határoztunk két pályázat benyújtásáról.
Szeretnénk év végére a korábbi
évek tartalékszintjét elérni, amit
aztán saját beruházások megvalósítására és pályázati önrészre
fordíthatunk – mondta a polgármester.

A város költségvetését 9 igen
és 1 nem szavazattal fogadta
el a testület. Szabó Lajos, az
MSZP–Híd egyesület képviselője

ségnek megfelel. Eiweck Péter,
a Jobbik képviselője nemmel
szavazott a költségvetésre, mint
mondta azért, mert a központi

Dr. Szijártó Valéria jegyző, Kondora István polgármester és Máhr Tivadar
alpolgármester a költségvetés elfogadása után már a pályázati dokumentációkon dolgozik a hivatali apparátussal

felszólalásában elmondta, hogy
Németh Zsolt képviselőtársával
együtt támogatják a büdzsét,
mert a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználja, a törvényes-

kormányzat az önkormányzatok
elsorvasztására törekszik.
A testület döntése értelmében
pályázatot nyújt be az önkormányzat a településfejlesztési

operatív program keretében
a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ fejlesztésére.
150 millió forintot igényelnek,
amely mellé önrészt nem kell
biztosítani. Pályáznak továbbá
a volt Tüdőgondozó épületében
háziorvosi és gyermekorvosi
rendelők kialakítására 85 millió
forint értékben.
Több rendeletet is módosítottak az ülésen, így a vagyongazdálkodásról, az önkormányzati
bérlakások elidegenítéséről és a
szociális ellátásokról szólókat.
Döntöttek arról, hogy konzorciumi megállapodást köt a sárvári
önkormányzat a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatallal két
pályázat megvalósítására. Bekapcsolódik Sárvár a megyei kerékpárút-hálózat fejlesztési projektbe, valamint egy, a megújuló
energiaforrások kiaknázását célzó
pályázatba, amely a sárvári fürdő
energetikai fejlesztését célozná.

-fr-

Begördült a villanyautózás csodája Sárvárra
A Sárvárfürdő előtt nemrég átadott elektromos töltőállomás
után az önkormányzat tervezi
egy új elektromos tankoló telepítését a várparkolóba is. Az
elképzelést támogatandó a villanyautózás csodája, egy Tesla
elektromos autó is begördült
Sárvárra.
Sokan még nem is találkoztak zöld színű E-rendszámmal.
Pedig, ha minden igaz, a közeli
jövő autózását ez fogja jelenteni.

Az elektromos autózás Rolls
Royce-a járt városunkban, a Tesla
harmincmillió forintba kerülő
Model S jelű, négykerék-hajtásos modellje. – Gyorsulásban
lehagyja a Ferrarit, ugyanakkor
egy családi jellegű limuzinként is
funkcionál – tudtuk meg Sebestyén Istvántól, a Magyar Villanyautó Klub Egyesület főtitkárától,
akivel városunk vezetői néhány
próbakör megtétele után egy új,
a várparkolóba tervezett villanyautó töltőállomásról egyeztettek.

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

www.sarvarhaz.hu

Az utóbbi néhány év jelentős
előretörést hozott az elektromos
autózás terén. Számos műszaki
újdonság gyakorlatba ültetése tette napjainkra valódi alternatívává

– mondta az elektromos autózás
lehetőségeiről Sebestyén István.
A várparkolóba tervezett új
villanykút megépítése nemcsak
városmarketing, hanem hama-

Máhr Tivadar, Sebestyén István és Kondora István a Tesla elektromos autó mellett

a villanyautót a környezetkárosító
benzines kocsikkal szemben. –
Az elektromos autó számos jó
tulajdonsága mellett az áram
felvétele és tárolása az egyetlen
hátulütője. Azonban a Tesla cég
megmutatta, hogy ezen a területen is döntő fejlesztések zajlanak

rosan valós igény is lesz – fejtette
ki álláspontját Kondora István
polgármester. Az egyenáramú
gyorstöltő állomás bekerülési
költsége néhány millió forint,
a megvalósulást a kormányzat
e-mobilitás programja, a Jedlik
Ányos Terv is támogathatja.

facebook.com/tdmsarvar
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Sárvár a mi közös otthonunk
Évet értékelt Kondora István polgármester a Nádasdy-várban
Kondora István polgármester
immár hagyományos évértékelőjére idén is a Nádasdyvár dísztermében került sor.
Az emelkedett hangulatú ünnepség középpontjában nemcsak az elmúlt év eredményei,
de maguk a sárváriak álltak,
mindaz, amiért jó itt élni.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Ágh Péter ország
gyűlési képviselő, Dr. Dénes
Tibor nyugalmazott polgármester, önkormányzati képviselők,
intézmény- és cégvezetők, valamint a helyi egyházak képviselői.
Szvorák Katalin Kossuth- és
Liszt-díjas előadóművész örvendeztette meg elsőként produkciójával a közönséget, majd
a rendezvény háziasszonya, dr.
Szijártó Valéria köszöntötte a
jelen lévőket. – Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne – idézte Tamási
Áron szavait a jegyző asszony,
majd hozzátette, minden meg-

mozdulásunkat itt Sárváron az a
törekvés hatotta át tavaly is, hogy
Sárvár lakói otthon legyenek
városukban.
Az elmúlt év eseményeiről készített fotóösszeállítást követően
értékelte a 2015-ös évet Kon-

tató fotókat nézni olyan, mint
amikor egy családi fotóalbumot
nézegetünk, és átérezzük, hogy
mi az otthon. Tavaly 14 932 fő
volt Sárvár lakossága, 150 gyermek született és 170 fő halt meg.
A fürdőnek 741 ezer regisztrált

Kondora István polgármester a tavaly Sárváron megjelent vagy a városhoz
köthető könyveket is bemutatott az évértékelőn

dora István polgármester. Úgy
fogalmazott, hogy a mi közös
sárvári eredményeinket bemu-

Özönvízszerű eső Sárváron
Február 10-én egy olyan
ciklon érte el a Kárpát-medencét, amely szokatlanul
sok csapadékot hozott. Az
özönvízszerű esőzés szerda reggelre városunkra is
lecsapott.

Az esőzések másutt is kisebb
gondokat okoztak. Az új temető mellett is nagy területen
állt meg a víz, és sok csatorna
megtelt, de az elmúlt években
végzett csapadékvíz elvezetési
beruházások jól vizsgáztak. A

A katasztrófavédőknek már
korán reggel intézkedniük
kellett, mert az esővíz több
helyen is vízátfolyásokat okozott. A legsúlyosabb helyzet
az Újsziget utcában alakult
ki, ahol a csapadékvíz elborította az egész utcaszélességet.

lefolyók és árkok rendszeres
tisztítása a tulajdonos kötelessége és saját érdeke, hisz a
csatornák karbantartása mindenkinek kifizetődő ráfordítás, amikor ismét gyűlnek
a felhők. Esőből és belvízből
februárban jutott bőven.

látogatója volt, a vendégéjszakák
száma nőtt az előző évhez képest:
491 ezer vendégéjszakát töltöttek
Sárváron a turisták. 2015-ben
9%-kal nőtt az ipari adóbevétel,
és mindössze 2,1%-os volt a
munkanélküliség – sorolta az
eredményeket a polgármester.
A helyi társadalom kohéziója
nagyon jó, amelyet a helyi egyházak is erősítenek – húzta alá
a polgármester. A nemzetközi
kapcsolatok szempontjából intenzív év volt a tavalyi. A közösség mindennapi életében fontos
részt vállalt a mintegy 80 civil
szervezet.
Nagyberuházások sora valósult meg tavaly is, elkészült az új
köztemető és a szennyvízcsatorna-beruházás a Hegyközségben,
felújították a Nádasdy iskola
tornacsarnokát, korszerűsítették
a közvilágítást. Megújult a rend-

őrség épülete és a vasútállomás
környéke, felújították a 88-as
főutat. Magánberuházásokban
is bővelkedett a tavalyi esztendő.
Sárvár Fogyasztóbarát Település
lett 2015-ben, és elnyerte a Virágos Magyarországért Verseny
különdíját is, a sárvári fürdő
négy kategóriában is ötcsillagos
minősítést kapott.
A szellemi-lelki gyarapodásaink között elhangzott azok neve,
akikre büszkék lehetünk: prof.
Dr. Kásler Miklós, Fodor László,
Dr. Hajdu Tamás, Hallerné Horváth Márta, Katz Péter, Haraszti
Zsolt, Kálóczi György, Varga Péter és van Waarden Franciska. A
polgármester szólt arról is, hogy
sok ezer látogatót vonzott a megújult huszárkiállítás, valamint a
fesztiválok és a konferenciák is.
Mondandóját a 2016-os évre
vonatkozó jó kívánságokkal zárta Kondora István: hozzon sok
izgalmat, sok feladatot és sok sikeres pályázatot az idei év. Előre is
tekintett, hiszen 2017-ben a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából egyik kiemelt helyszíne az
országos ünnepségeknek Sárvár,
másrészt 2018-ban ötvenéves lesz
a város, és bizakodásának adott
hangot, hogy egy közös fotóra
összeállhatnak majd az elmúlt öt
évtized városvezetői.
Immár hagyomány, hogy az
évértékelőn mutatják be Sárvár
borát, 2016-ban a Taschner
Pincészet Soproni Kékfrankosa
nyerte el ezt a címet.
A rendezvény végén a városi
televízió által készített kisfilmet
vetítették, amely tovább erősítette a Sárvár a mi közös otthonunk gondolatát, majd Szvorák
Katalin előadóművész farsangi
dalcsokra zárta a programot.
-fr-

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2016. március 1-jén, kedden
10.00–12.00- ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Biztosítja a működőképességet a költségvetés
A testületi ülést követően
tartottak sajtótájékoztatót az
MSZP–Híd a Jövőnkért Egyesület önkormányzati képviselői.

Szabó Lajos képviselő elmondta, hogy a 2015. évi költségvetés
módosításával törvényesítették
a már megvalósult dolgokat, az
önkormányzat középtávú tervének elfogadásakor pedig a jelenlegi adóbevételeket vetítették
előre a következő három évre,
véleménye szerint konzervatívan
terveztek.
– Az önkormányzat bevételeinek 50%-a az adóbevételekből
származik. Ez egyrészt jó, mert
van olyan adófizető képesség,
amely ezt be tudja fizetni. Másrészt kockázatot is jelent, mert a
mindenkori adó megállapítást a
mindenkori kormányok végzik,
és így évről évre változhatnak
az adónemek, az adókivetés és
behajtás szabályai. Az adóerőképesség számításnál egy-egy változtatás akár 300 millió forinttal

is érintheti negatívan Sárvár költségvetését – mondta Szabó Lajos,
aki a 2016. évi költségvetéssel
kapcsolatban azt hangsúlyozta,
hogy ez még csak egy lecsupa-

várásokat, amelyeket a kormányzat az önkormányzatok számára
előírt. Mi a magunk részéről
ezt a költségvetést elfogadtuk,
támogattuk, nem azért, mert

Szabó Lajos

Németh Zsolt

szított változat, de bízik abban,
hogy sikeres pályázatok révén
beruházásokkal bővül majd.
– Összességében el lehet mondani, hogy 2016-ban egy olyan
költségvetést fogadott el az önkormányzat, amely leköveti a
központi költségvetésből adódó
számokat, leköveti azokat az el-

egyetértünk azzal, ami az önkormányzatiság területén folyik ma
Magyarországon, hanem azért,
mert egy önkormányzatnak
működőképes költségvetéssel
kell rendelkeznie, hogy a mindenkori feladatait el tudja látni.
Németh Zsolt, az MSZP–Híd
egyesület önkormányzati képvi-

Minden ami autó!

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

Sürgős a javítás?
24 órán belül
megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE

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

selője negatív folyamatként értékelte az önkormányzati rendszer
elmúlt öt évben végrehajtott
átalakítását.
– 2010-ben a fordulópont 1,4
milliárd volt Sárváron, 2015
végén 1,2 milliárdról beszélünk.
A 2016. évi költségvetés tervezésekor pedig ebből a tartalék
összegből is 100 millió forintot
fel kell használnunk, hogy ne
deficites legyen a költségvetés.
Azt látjuk, hogy a város az
adóerő-képességéhez mérten
az adósságkonszolidációból
hátrányosan jött ki. Ha ezeket
a számokat megnézzük, hogy
mit jelent az, amit konkrétan
elvettek és az, amit valamilyen
módon juttattak a városnak,
akkor egyértelműen látszik,
hogy deficites ez a költségvetés
– szögezte le a képviselő.
Aki szerint, ha ezek a folyamatok így folytatódnak, akkor
a jogos elégedetlenség miatt a
jelenlegi városvezetésnek át kell
majd adnia Sárvár irányítását.
-fr-

Jobbikos nem
Eiweck Péter, a Jobbik önkormányzati képviselője egy sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, amellyel a város
2016. évi költségvetésére adott
nem szavazatát indokolja.

– Ugyanúgy nemmel szavaztam Sárvár 2016. évi költségvetéséről, mint tavaly, és az indokaim
is hasonlóak.
Az önkormányzatok alulfinanszírozottak, kivéreztetésük
évek óta folyik. Az egyeztetés
nélküli, kapkodva hozott törvényekhez, az átgondolatlan
intézményátszervezésekhez az
önkormányzatok képtelenek
alkalmazkodni. A központi
kormányzat az önkormányzatok
elsorvasztására törekszik.
Sárvár város adóerő-képességének növekedése miatt komoly forráselvonások történtek, 319 millió
forinttal kap kevesebb állami támogatást a város, mint tavaly. A költségvetés közel 100 millió forintos
hiányt tartalmaz, amit a város saját
forrásokból, tartalékaiból finanszí-

roz. A jövőben is nagyon fontos a
tartalékok képzése, hiszen pár év
múlva ebből kell majd fejleszteni,
beruházni, amikor csökkennek a
pályázati lehetőségek.

Eiweck Péter

Akciós téÖsszességében
li gumazonban
ik elmondható, hogy a költségvetés jól
már 10 000
kidolgozott,
megalapozott, sem
Ft/d
b-toldalon
ól
a kiadási, sem a bevételi

nem esik túlzásokba. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat kintlévőségét még szigorúbban be
kell hajtani a jövőben. Pozitívum,
hogy nem vet ki új adónemeket a
város – írja Eiweck Péter.

facebook.com/tdmsarvar
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Húszéves a sárvári páneurópa egyesület

A Magyar Páneurópa Unió Sárvári Szervezete megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte
február 12-én a Nádasdy-vár
dísztermében. Az aktív csoport
meghatározó tagja a sárvári
civilek közösségének.

A Magyar Páneurópa Unió
Sárvári Szervezetének jubileumi rendezvényét megtisztelte jelenlétével Dr. Andrássy
Gábor országos elnök, Csányi
Judit, a páneurópa unió ifjúsági
szervezetének titkára, Kondora
István polgármester, valamint
Dr. Dénes Tibor nyugalmazott
polgármester, a sárvári szervezet
örökös tiszteletbeli elnökségi
tagja, Balogh István egykori
sárvári elnök és Máhr Tivadar
alpolgármester is.
Dr. Andrássy Gábor felszólalásában köszönetet mondott a
Páneurópa Unió Sárvári Szervezete által az elmúlt húsz évben
végzett munkáért, amellyel az
egyik legaktívabb és legmeghatározóbb tagjává váltak az országos
mozgalomnak.
A továbbiakban arról szólt,
hogy a páneurópa gondolata

nagyon aktuális ma is, az utóbbi
idők eseményei pedig még aktuálisabbá tették. – A páneurópa
mozgalom Európa népeinek
szellemi összekapcsolódásáról

táborba sodorja. A páneurópa
egyesület egy értékkonzervatív
áramlat, az európai embereknek
a közös görög, római, keresztény,
zsidó gyökereire épít, és eluta-

Dr. Illés Gábor sárvári elnök, Csányi Judit,a páneurópa unió ifjúsági szervezetének titkára, Dr. Andrássy Gábor országos elnök és Kondora István polgármester

szól, hiszen közös gyökereik,
közös identitásuk, közös kultúrájuk van. Nem gazdasági alapon
szerveződünk, nem a jobb élet
reményében fogunk össze, hanem a közös értékeink védelmében. Európa a migrációs válság
kapcsán új kihívásokkal küzd,
és ez az európai polgárokat két

sítja az európai népességnek az
ilyen mértékű és ilyen hirtelen
történő civilizációs megváltoztatását – mondta az elnök,
aki a Magyar Páneurópa Unió
Egyesület idei terveiről is szólt.
Székelyföldi fiatalokat szeretnének táboroztatni, átadják idén is
az egyesület sajtódíjait és több

Egy évtizede segítik a rászorulókat
A sárvári képviselő-testület
ülésén beszámoló hangzott el
a Kolping Támogató Szolgálat
2015. évi munkájáról. Rábáné
Varga Anita szolgálatvezető
részletesen elmondta, 28 ellátottjuknak miben is tudnak
segítséget nyújtani.

A Kolping Támogató Szolgálat
Sárváron 2005 óta biztosít támogató szolgáltatást a fogyatékkal
élő személyek részére. Feladataikat jogszabályi előírások határozzák meg. A szolgálatnak
Sárvár Város Önkormányzata
biztosít irodahelyiséget a Dózsa
György utca 14. szám alatt. A
szolgálatnál 5 személy látja el a
feladatokat: 1 fő szolgálatvezető,
2 fő személyi segítő, és 2 fő személyi szállító. Minden munkatárs szakképzett, rendelkeznek a
jogszabályban előírt képesítéssel.
A személyi segítő feladataikat
a fogyatékkal élő személyek laká-

sán, lakókörnyezetében végzik.
Gyakori igényként jelentkezik
a higiénés feladatok ellátása, a
lakásfenntartással kapcsolatos

személy szállítására is. A szállítási szolgálat jelentős részét a sérült
gyermekek speciális iskolába
való szállítása teszi ki. Harmadik

Megbeszélés a kollégákkal – jobbról a második Rábáné Varga Anita szolgálatvezető

feladatok, vagy a rászorulók
boltba, gyógyszertárba, orvoshoz kísérése. A szállítási feladatokat egy 7 és egy 9 személyes
gépjárművel teljesíti a szolgálat,
utóbbi alkalmas kerekes székes

feladatként információnyújtással
foglalkozik a szolgálat. Az ellátottak és családtagjaik az őket
érintő támogatásokkal, eseményekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban kérhetnek segítséget.
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száz fő részvételével terveznek
egy nagyrendezvényt.
Dr. Illés Gábor, a sárvári szervezet elnöke összefoglalta az
elmúlt húsz év történéseit. 1996.
február 9-én alakult meg a sárvári páneurópa csoport, akkor
Balogh István lett az elnök.
2006-tól pedig Dr. Illés Gábor
tölti be az elnöki tisztséget, akit
januárban immár többedszerre
újraválasztottak. Visszaemlékezésében elmondta, hogy a
sárvári egyesület megalakulását
Habsburg Ottó sárvári látogatása
inspirálta.
A sárvári páneurópások ös�szetartó közösséget alkotnak,
jelenleg 54 fős a tagság és 10-15
pártoló tagjuk van. Előadásokat
szerveznek, sokat kirándulnak,
együtt fedezik fel hazánk és a
Kárpát-medence szépségeit.
A következő útjuk Budapestre
vezet, ahol a Parlament mellett
a Néprajzi Múzeumot is megtekintik. Bíznak abban, hogy
fiatalokkal is bővülhet a tagság,
így még sok-sok évig fennmaradhat a páneurópa mozgalom
Sárváron is.
Berta

A Kolping szolgálat önként
vállalt feladatokat is ellát. 2015ben már második éve szervezték
meg az önkormányzat segítségével a „Cipősdoboz” ajándékgyűjtő akciójukat. Emellett foglalkoznak még például közösségi
programok szervezésével, jeltolmács szolgálat elérhetőséggel.
A tavalyi esztendőben mintegy 12 millió forint működési
támogatást kapott a szolgálat.
Ellátottjaik száma összesen 28
fő volt. A támogató szolgáltatás
2016 évben visszakerült a normatív finanszírozású ellátások
körébe, de idén is 12 millió
forinttal gazdálkodhat. Az idei
terveik között a 7 személyes
gépkocsijuk lecserélése szerepel egy korszerű, 9 személyes
szállítóeszközre. Alapfeladataik
mellett folytatják majd karácsonyi „Cipősdoboz” akciójukat és
önként vállalt feladataikat is.
TSZ
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Jótékony közösség gyűlt össze a keresztény bálban
Farsang szombaton, február
6-án 22. alkalommal került
megrendezésre a Keresztény
Jótékonysági Bál a sárvári
Szent László Katolikus Általános Iskola alapítványának
szervezésében.
A bált Kondora István polgármester, Orbán István kanonok,
esperes-plébános és Dr. Drácz
Lajos, az alapítvány kuratóriumi
elnökének pezsgős köszöntője, valamint a katolikus iskola
nyolcadikosainak gyönyörű

zöldfűszeres sertés porchetta
császárhússal, májjal töltött
csiberolád, kajszibarackos bormártás, burgonyás rétes, párolt
rizs, szezámmagos karotta – a
Várkapu és a Nádasdy vendéglők
munkatársai szolgálták fel.
Közben, hogy az élvezetek
teljesek legyenek, a Savaria Művészeti Iskola sárvári csoportja
mutatta be táncos koreográfiáit,
valamint a kapuvári és sárvári
hip-hop dance club táncosai
varázsoltak vérpezsdítő afrikai
hangulatot a terembe.

sére. Az este folyamán közülük
választották meg – valamennyi
vendég szavazata alapján – a
bál királyát és királynőjét. Idén
Bíró Ottó és Erős Katalin lettek

házasság titkát megosztották az
egybegyűltekkel, úgy vélik, hogy
a tolerancia, a hit és a végtelen
szeretet volt az, ami segítette őket
a hosszú évtizedek alatt.

A házasság hete alkalmából megkeresték a bálban a leghosszabb ideje együtt
élő házaspárt, Lantos Attila és felesége 45 éve házasodtak össze

Idén Erős Katalin és Bíró Ottó lett a bálkirálynő, illetve a bálkirály, akiknek
a fejére Kondora István polgármester tette fel a koronát

ruhában előadott keringő-tánca
nyitotta meg. Köszöntő szavaikban példaértékűnek tartották a
vendégsereg jótékony hozzáállását, a támogató közösséget, az
egymásra figyelést és az egymás
felé fordulást.
A megnyitóbeszédek után a
szokásnak megfelelően az estély
fővendégeit, majd szüleiket kérték fel egy táncra az első bálos
fiatalok. Az ízletes vacsorát –

A vacsora után a táncteret újra
az első bálozók vették birtokba,
akiket név szerint bemutattak a
vendégeknek. A parkett ezután
a közönségé volt, a zenét a körmendi Németh Band szolgáltatta
a vendégek elvárásához igazodó,
talpalávaló muzsikával.
Rekordszámú fiatal vett részt
a bálon, mely alkalmat jelentett
a kulturált szórakozásra, és a
keresztény fiatalok ismerkedé-

NEM BONYOLÍTJUK,
NEM
BONYOLÍTJUK,
Ön igénybe vette már a 20%-os adókedvezményt az államtól?
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások

NEM BONYOLÍTJUK,

••Kezdjen
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EGÉSZ aÉVBEN
KÉRJE
A LEGKEDVEZŐBB
BIZTOSÍTÁSOKAT
SZAKÉRTŐJÉTŐL
Segítünk
megfelelő
konstrukció
kiválasztásában,
a biztosításAésBIZTOSÍTÁSOK
a biztosítók szakmai
értékelésével.

NEM
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ÉVBEN KÉRJE
KÉRJE AA LEGKEDVEZŐBB
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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.
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14
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az uralkodófői a rendezvénynek,
akiknek fejére Kondora István
polgármester tette a megtisztelő
koronát.
Ezen a héten zajlottak a házasság hetének programjai, ennek apropóján a bálozók közül
megkeresték azt a házaspárt,
akiknek házasságkötésük a legrégebben zajlott. Lantos Attila
és felesége 45 éve házasodtak
össze, a megmérettetésben övék
volt az első hely. A szép és hosszú

Az esemény jótékony jellegéből
adódóan Sárvár vállalatai, vállalkozói, valamint magánszemélyek
adományaiból tevődött össze
a százötvennél is több, értékes
tombolatárgy. A fődíj egy 100
ezer forintos építkezési utalvány
volt. Az est bevételét, mely főleg
a tombolaszelvények megvásárlásából származott, a rászoruló
betegek gyógyszertámogatására
és a katolikus iskola eszközparkjának fejlesztésére fordítják.

Köszönet a Keresztény Jótékonysági Bál támogatóinak: Abért Optika, AgroEu-Mode Kft., Ahoy Gasztrobár Café Rákóczi út, Alfa Szépségszalon, Anita Divat,
Aqua Travel, Áfész Kft., Baby Bell Gyermekdivat, Balog Henriett, Bari Andrea, Blend
O. America, Berkovics Gyuláné, Béla & Hajni Szépségstúdió Rákóczi u. 55/a., Brill
Optika, Bistrorante 84, Brodszky Péterné, Camelot szolárium, Club Korrekt Menübár,
C.P. Portál Kft., Csabai Józsefné, Csokivár Kft., Danubius Hotels Group, Dr. Dénes
Tibor, Diego Szaküzlet, Divattáska Bőráru Bolt Batthyány u., DM Drogéria Markt,
Don Corleone Férfi Divat, Edilkamin Kft., Electro - Top Szaküzlet, Erdészeti Zrt.,
Erhart Panzió Bő, Erika Divat, Ezermesterbolt, Éden Fehérneműbolt, Ferro-mobil Kft./
Vasbolt, Sárvári Fotóklub, Danics Béla Függönyözön, Fukszberger család, Gazdabolt
(Geiger), Gál Tihamér, Gerencsér Béla, Germán Ervin/Borostyánkert, dr. Győri Nagy
Imre, Győrvári Optika, Harmónia Kozmetika, Hidegh Lászlóné, Hotel Bassiana Sárvár, Horváth György cipész, Jazmine Szépségszalon, J.L.J. GSM. Kft., J& H Divatüzlet
(Jakab H.), Joó Istvánné bőrdíszműves, Kati Fodrászcikk, Kajcsos Tóth Betti, Kálmán
Tibor, Király József vállalkozó, Kegytárgybolt, Kredenc Bisztró, Kolibri Cipőbolt,
Komondi Józsefné/Gaby Suvenir, Komondi Ferenc, Kondora István polgármester,
Kondora-Süle Anikó, Kővári Antal, Kukutyin Fajáték Bolt, Kun Zoltán Lánkapuszta,
Kupi István ajándékbolt, Kiss Gyula kerékpárbolt, Leguán Táskabolt, Kávézó/Lilaudvar, Luca Kézművesbolt, Lux Aeterna, Maci pékség, Máhr Tivadar alpolgármester,
Megváltó Gyógyszertár, Sárvári Média Nonprofit Kft., Micimackó és Yoyo Kids,
Mozaikbolt Gárdonyi utca, Műanyagbolt/Pille, Natur Sziget/Török Tiborné, Nádasdy
Ferenc Múzeum, Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, Németh László
szülő, Őrangyal Gyógyszertár, Pannon-Pipics Kft., Pannónia-Thermál Bt., Papirusz
Írószer, Park Inn by Radisson Sárvár, Pepe-bizsu, Pepe-Net, Popella Tibor, Proverta
Zrt., Robi-tex, Rőfös Lakástextil, Savanyú István vállalkozó, Sárvári Gyógyfürdő Kft.,
Sárvári Kerékpár Egylet, Sárvári Medicin Bt./Alkotmány u.-i gyógyszertár, Sárvári
Gazda Kft., Sárvári Mezőgazdasági Zrt., Sárvári Városgazdálkodás, Sávill Szaküzlet,
Schimmer Lajos üveges, Scarpa Lupo Kft., Signorina Divatáru, Smaragd Ékszer, Somos
Optika, Stílus divat, Strof-Fer Vasudvar, Süti Kuckó/Németh Géza, Schweiger és Társa
Kft., Szabados Endre és családja, Szabó László és neje, Szalai Jenő órásmester, Szakos
Zoltán vállalkozó, Szent László Katolikus Általános Iskola közössége, Szépségsarok/
Lila udvar, dr. Szijártó Valéria jegyző, Sz. Mezőfy Ágnes, Szombathelyi Vízerőmű Kft.,
Szomor Virágbolt, Szivárvány Divat, Takács Gyula autószerelő, Tar Csavar Csapágy
Kft., Tátika Virágbolt, TIAMO Kft. (Wolf Panzió), Tinkó Zoltán, Tinódi Vendéglő,
Tutti-Tipp Ajándékbolt, Tesco fodrászat, Tercia Cukrászda, Viola Virágbolt, Virágház,
Vörös és Társa Kft., Vadászbolt Sárvár, Wang Divatáru, Vasi Stahl Szaküzlet, ZOE Ékszerbolt, Zsotex 2010 Kft./X-lady üzlet, Zsumon Kft.… és minden névtelen támogató

facebook.com/tdmsarvar
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Sárvári méhészek farsangja
A Sárvár és Vidéke Méhész
egyesület három éve vesz
részt a farsang idején szokásos dáridók egyikében,

önálló mulatsággal ebben az
évben lépett színre először
január 23-án a Tinódi étteremben.

Az idén báloztak először önállóan a méhészek

A mulatság azt a célt szolgálta,
hogy a tagság pár órára feledje a
szürke hétköznapok sziszifuszi
küzdelmeit, gondjait, és önfeledten
vigadjon, mert a felszabadult, közös
örömnél nincs nagyobb kovácsmester egy közösség életében. Ez
az egyesület, talán már több is, mint
egy egyszerű egylet, hiszen berkein belül barátságok alakultak ki,
egyének, és családok közt egyaránt.

A farsangot megtisztelte egész
családjával együtt az országos
egyesület egyik vezető egyénisége, Mészáros József hivatalvezető. Makrai Attila a sárvári
egyesület elnökének felkérésére
ő nyitotta meg a bált. Reményét
fejezte ki, hogy a jövőben még
többen vesznek majd részt a
létszámában is egyre gyarapodó
egyesület mulatságain.

Köszönet az adományozóknak a sok értékes tombolatárgyért: Kalmár Color
Kft., Don Corleone, Kolibri Cipőbolt, Glamour Bizsu, Pepe Bizsu, Nagy Gáborné, Kati Vegyes cikk, Sárvárfürdő, Papirusz Írószer, Erős méhészet, Benedikti
Árpád, Horváth Antal, Belvárosi Állatpatika, Adri fodrászat, Divatáru bolt,
Varga Műlép Méhészbolt, Bogdán István, Sőre Péter, Csoki Vár Kft., Oszkó
Tamás Cukrász, LUCA Kézműves bolt, Hajós Szilvia kozmetikus, Berkovics
Gyuláné (Aranka) AVON, Rosta Barbara fodrász,C.P.Portál Varga Jenő, Vörösés Társa Kft., Farkas Péter méhész Ikervár,Görög Jenő zöldségbolt, Perger Lovas
Iskola, Wolf Panzió, Pille Műanyagbolt, Tündérkonyha Bolt, Rőfös Bolt, Timár
Órás, Viola Virágbolt, Natúrsziget Török Tiborné felajánlásait.

A puncs és a rekord is sikerült a Sárvári Farsangon

Néhány óra alatt, amíg a téren
zajlottak a programok elkészült a
puncs, és a rekord is sikerült. 245
fő működött közre, valamilyen
alapanyagot hozzáadva a 87,5
liternyi italhoz. A puncs első
leírása 1632-ből származik, mely
úgy keletkezett, hogy a matrózok
a fogyó rumkészlet megtoldására
találták ki a kissé hígabb, ám
illatos folyadékot.
Elsőként 45 liter vízből teát
főztek 180 db filter, 4 kiló cukor,
szegfűszeg és fahéj segítségével.

Ezt követően a forrásban lévő
léhez adtak 30 liter vörösbort,
nyolc kiló citrusfélét és három
liter rumos szeszes italt. Kóstolás után jött még bele újra rum,
cukor és bor, hogy háromórás
főzés után elkészüljön az ország
legnagyobb puncsa – mondta
Vági Roland szakács, a főzés
vezetője.
Amíg főtt a rekord, addig a
téren volt jelmezes felvonulás
és, a legjobbakat díjazták is. A
legkiemelkedőbb, majdnem szó
szerint, egy léghajónak öltözött
kislány lett. A színpadon fellépett a Tarisznyások zenekara és a
Rézfúvós Kamaraegyüttes, majd
Czirók Tamás bábszínháza.
– Sárváron a sokadik rekord
születik. Néhány éve itt állították
be a forralt bor készítésének a
rekordját, most pedig az egy-

szerre elkészített legnagyobb
mennyiségű puncs volt soron. A
rekord 87,5 literes mennyiséggel
hiteles – jelentette ki Sebestyén
István, a magyarországi rekordok regisztrátora.

Az este hatra elkészült puncsos kondért, a rekord hivatalos hitelesítése után a téren
megforduló majd félezer ember
hamar maga is többször leellenőrizte.

Vajon kit rejtett a busó jelmez?

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Madeira – Hotel Rocamar****

Reggelivel, kétágyas szobában

A legkiemelkedőbb jelmez, majdnem szó szerint, egy léghajónak öltözött kislány lett

238 EUR/fő/7 éjszaka + járulékos költségek
További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

Eng. szám: U-000545

Az ország legnagyobb mennyiségű puncsát főzték a Sárvári
Farsangon. A Posta téren kora
délután kezdődött rendezvényen kerültek bele az első hozzávalók a hivatalosan „téli ital”
készítés magyar rekordjának
első hozzávalói az üstbe.
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Szent László
A Szent László Pléb
Plébánia
● Március 6-án, 10 órakor Szent
József közbenjárásával az édesapákért imádkozunk.
● 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.
● Katolikus keresztények böjti
péntekeken hústalan napot tartanak az értünk megfeszült Úr Jézus
engesztelésére. Ugyanakkor a böjti
mérsékeltebb étkezéskor megtakarított tartós élelmiszerrel nyújtsunk
testvéri segítséget – a Karitász által
– a szükséget szenvedőknek. – A
böjti fegyelem erősítse a családi
összetartást.

Szent Miklós
Plébánia

Szent Miklós Pléb

● A következő kézműves foglalkozás a plébánia közösségi termében
március 5-én délelőtt 10 órakor lesz.
● Nagyböjt minden péntekén
este 17.30 órakor keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Felnőtt híveket
és a hittanuló gyermekeket is szeretettel várom!

● Február 28-án, nagyböjt 3.
vasárnapján a szentmiséken a katolikus iskolák javára lesz országos
templomi gyűjtés.
● Március 3-án és 4-én, elsőcsütörtökön és elsőpénteken 16.30 órától lesz gyónási lehetőség. Minden
hétköznap este 17.30 és 17.45 között
lehet gyónni a Sári templomban.
● Szerdánként az esti szentmise
után 18.45 órakor felnőtt katekézisre
várom az érdeklődőket.
● Csütörtökönként a Rózsafüzér
Társulat vezetésével este 17.30 órakor a világosság titkai rózsafüzért
imádkozzuk a szolgáló papságért és
új papi hivatásokért.
● Nagyböjt szent idején hétköznaponként legyünk buzgók a
szentmiséken! Akik tehetik minél
többször jöjjenek áldozatos lélekkel!
Nagy szükség van az imáikra.
● A Sári templomban a nagyböjti lelkigyakorlat március 1112-13-án lesz az este 18 órakor
kezdődő szentmisék keretében. A
lelkigyakorlatot Aigner Géza plébános úr vezeti. A katolikus családok
a programjaikat lehetőség szerint
úgy alakítsák, hogy ezeken a közös
alkalmakon részt tudjanak venni!
A részletes program a plébánia
honlapján olvasható.
● A hittanuló diákok húsvétra
készülő gyóntatása március 11-én,
pénteken délután 15.30 órakor lesz.

www.sarvarvaros.hu

Hírlap
● A húsvéti nagy gyóntatás március 13-án, vasárnap délután 15.30
órakor kezdődik.
● Március 12-én délelőtt 11.15
órakor lesz a házasulandók következő csoportos jegyes oktatása,
valamint délután 16 órakor a bérmálkozásra készülők oktatása a
plébánia közösségi termében.
● Augusztus 7–12-ig zarándoklatra hívunk Medjugorjéba és Maria
Bistricára a Szűzanya kegyhelyeire,
valamint Horvátország nevezetességeinek megtekintésére.
● A részletes program a plébánia
honlapján megtekinthető. Jelentkezni személyesen a plébánián lehet.

Evangélikus
Egyházközség

A Sárvári Evangélikus E

● Üzenet Istentől: „Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem
alkalmas az Isten országára.” Lk 9,62
● Szavunk és énekünk: „Elmúlt
a régi, kezdhetem az újat. Adj erőt
nékem, hogy bátran induljak! Új
úton, mindig Teutánad, véled új élet
hajnala támad.” Ev.É.431/3
● Köszönet a támogatásért: A
farsangi evangélikus bál kiértékelő
gyűlése után megköszönjük sokak
személyes segítségét, és a sok helyről
érkezett adományt, tombolafelajánlást. Luther-rózsa Alapítványunk a

bevételt templomunk belső felújítására fordítja.
● Püspöki Kerület évfordulója:
Február 21-én, böjt 2. vasárnapján
emlékeztek meg a Nyugat-dunántúli Evangélikus Egyházkerület
gyülekezeteiben a rendszerváltás
után újra alakult egyházkerület
megújulásáról.
● Böjti bibliaórák: Február 23án, kedden 17 órakor Rábapatyon
folytatjuk a sorozatot, amihez majd a
férfiegylet összejövetele kapcsolódik.
Március 1-jén, kedden szintén Rábapatyon találkozunk. Március 8-án,
kedden 17 órakor Sárváron kerül
megrendezésre a Nők Nemzetközi
Ökumenikus Világ Imanapja. Az
idei programot a kubai asszonyok
állították össze. Március 15-én,
kedden 17 órakor Sárváron lesz a
sorozat záró alkalma.
● Presbiteri gyűlés: Március 9-én,
szerdán 17 órától tervezzük megtartani az Egyházközség zárszámadó
presbiteri gyűlését.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Gyülekezetünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

A protestáns mártírokra emlékeztek
A sárvári evangélikus és református gyülekezet tagjai közösen emlékeztek a több mint
háromszáz éve itt raboskodott
protestáns prédikátorokra,
akiket innen hurcoltak gályarabságra 1674 és 1675 között.
A mi életünket sem kerülik
el a próbatételek, ám kitartás
helyett a könnyebbik utat választjuk. A prédikátorok képesek voltak állhatatosságukkal
a nehezebb utat választani, e
nélkül nincs meg a győzelem
érzése – szólt Szentgyörgyi
László lelkész az evangélikus és
a református gyülekezet közös
istentiszteletén.
1674 kora tavaszán a magyarországi ellenreformáció idején
több száz protestáns prédikátort
idéztek a Pozsonyban felállított
vészbíróság elé. Az ítéletek után
több mint egy évet szenvedett a

sárvári vár börtönében 8 evangélikus és 7 református lelkész,
akiket gályarabnak adtak el. E
gyászévtized során ítélték III.

értelemben, ám a hitet nem
törte meg.
Háromszáz magyar protestáns
nemesi családot és hétszáz egy-

Gyarmati István evangélikus lelkész, Horváth Zsolt felügyelő, Máhr Tivadar
alpolgármester, Szentgyörgyi László református lelkész és Dohi Zsolt gondnok

Nádasdy Ferencet is fej- és vagyonvesztésre. Az a tíz esztendő
szinte elvett mindent anyagi

házi személyt idéztek bíróság elé,
és ítéltek el koholt vádak alapján.
Többeket Nápolyba hurcoltak

és eladtak gályarabnak. Tragédiájuk kontinens szerte nagy
visszhangot váltott ki és gyűjtés
indult kiszabadításuk érdekében,
végül 1676 februárjában sikerült
kiváltani őket.
A Nádasdy-vár udvarának a
falán álló kőtáblára annak a 15
evangélikus és református prédikátornak a nevét vésték, akik
a vár börtönében raboskodtak.
Az emléktáblát 1993-ban állították a 17. századi gyászévtized protestáns mártírjainak
mementójául. A közös ünnepi
istentisztelet után az emlékezők a templomból átvonultak a Nádasdy-várba, ahol az
emléktáblánál folytatódott az
ünnepség. A két egyház mellett
a város nevében Máhr Tivadar
alpolgármester helyezett el
koszorút a vár falán. A megemlékezés a Himnusz közös
eléneklésével zárult.

facebook.com/tdmsarvar
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Sárvár tavalyi programjai öt fotós szemszögéből
Az elmúlt év közel 200 sárvári
eseményéből válogattak Auer
Gábor, Benkő Sándor, Dr.
Kereszty Gábor, Pajor András
és Tóth Zoltán közös kiállításukon. Az alkotók fotóiból
február 12-én nyílt tárlat a
Nádasdy-vár Folyosó Galériájában.

a Sárvári Fotóklub tagjaként,
ebben a közösségben most egy
jó alkotói periódusba ért. –
Brutálisan lokálpatrióta vagyok:
jöttem Vasba, de mára az életem
nagyobbik felét itt éltem. Ez a
környezet az otthonom, a városom: a legkedvesebb témám
– vallja dr. Kereszty Gábor.
Auer Gábor többször volt már
díjazottja az Élmény és Tradíció
városi fotópályázatnak, szívesen

képezi magát, bővíti felszerelését. – A leghálásabb feladat
gyerekeket fotózni, mert ők
még nincsenek tudatában annak, hogy fotózzák őket, nem
pózolnak. Tóth Zoltán, akit a
Láthatatlan Sárvár olvasói Cooperként ismernek azt is elmondta, hogy egy különlegessége is
van a tárlatuknak. A kiállított
fényképek címe mellett a falakon QR-kódokat is elhelyeztek,
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eseményeken résztvevő fotósok
csináljanak egy visszatekintő
kiállítást. Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, és
örömmel csatlakoztunk hozzá
– mondta Benkő Sándor.
Pajor András fotóriporter, a
Sárvári Média Nonprofit Kft.
munkatársa, a város fotósa,
több hazai és nemzetközi fotópályázat díjazottja. – Ennek
A Sárvári Fotóklub tagjainak képeiből nyílt kiállításon
a tárlatnak egyik értéke, hogy
megjelent érdeklődőket
a Sárvári Fotóklub tagjainak szemszögéből
elsőként Kondor János,
mutatja meg a városi
a művelődési központ
eseményeket, de van a
igazgatója köszöntötte.
kiállításnak egy belső
Mint mondta, az öt fotós
értéke is: az együttdolközös jellemzője, hogy
gozás, a fotók közös kimegszállottan örökítik
válogatása, keretezése,
meg a városi rendezvények legemlékezetesebb
felrakása, címadása. Én
pillanatait. Auer Gámár néhány kiállításon
bor, Benkő Sándor, Dr.
túl vagyok, de van köztünk olyan, akinek ez
Kereszty Gábor, Pajor
az első vagy második
András és Tóth Zoltán
kiállítása, és remélem,
fotóit Kondora István
hogy Benkő Sándor
polgármester ajánlotta
kollégámmal át tudtuk
a közönség figyelmébe.
A kollektív és személyes Benkő Sándor, Pajor András, dr. Kereszty Gábor, Auer Gábor és Tóth Zoltán kiállítók, valamint adni azt a tudást és tapasztalatot, amivel mi
történelem fonódik ös�- Kondor János igazgató és Kondora István polgármester a megnyitón (Fotó: Makrai Tamás)
sze ezeken a képeken,
rendelkezünk. Minden
amelyek a mi közös sárvári fotózza a színházi eseményeket, amelyek a Láthatatlan Sárvárra kép más-más szemszög, másfotóalbumunkba kerülnek. Arra fesztiválokat, aktív tagja a Sárvári feltöltött galériákra mutatnak. más helyszín, de talán az a közös
biztatom a klubba szerveződött Fotóklubnak. – A fotózás régóta Így a tárlat ezzel a virtuális látásmód, ami a klubban kialafotósokat, hogy gyűjtögessék to- érdekel, mindig is szerettem a kiterjesztéssel még teljesebben kult az elmúlt években összeköti
vább az alkotásokat, és még sok különleges és szép pillanatokat dokumentálja a kiválasztott ezeket az alkotásokat. Bízom
képpel örvendeztessenek meg megörökíteni, de komolyabban több mint 200 rendezvényt.
benne, hogy jövőre velünk és
bennünket – zárta gondolatait a néhány éve foglalkozom vele,
Benkő Sándor fotográfus, a többiekkel is együtt, ugyanitt
polgármester.
amióta gyerekeim tánc és színpadi a Magyar Sajtófotó pályázat találkozhat a közönség! – zárta
Dr. Kereszty Gábor még álta- szerepléseinek „dokumentálása” nagydíjas fotósa, a Szombathe- gondolatait Pajor András.
lános iskolás sem volt, amikor nagy és nem egyszerű feladatként lyi Médiaközpont munkatársa,
A Sárvári Fotóklub tagjainak
megkapta első fényképezőgépét, jelentkezett, amiből sokat tanul- a Sárvári Fotóklub elnöke is a tárlata március 3-ig, naponta 9–18
ez sajnos már nincs meg, de van tam – mondja Auer Gábor.
kiállítók között szerepel. – A óráig tekinthető meg a NádasdyTóth Zoltán 10 éve szenve- fotóklub tagjait Auer Gábor vár Folyosó Galériájában.
vagy ötven a harmonikásoktól
a szovjetekig. Úgy érzi, hogy délyesen fotóz, folyamatosan győzte meg arról, hogy a városi
Berta

Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák
Szolgáltatásaink:
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép-, zsindely-, palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek
tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek,
bádogos szerkezetek, cserepes lemez,
szendvicspanel fedések készítése
Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

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

www.pajorteto.hu

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

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

www.sarvarhaz.hu
www.sarvarhaz.hu
www.zafirapartmansarvar.hu
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Sárvári gimnazista az uniós fordítási verseny győztese
Az Európai Bizottság közzétette az évente megrendezett
Juvenes Translatores fordítási
verseny győzteseinek névsorát.
A 2015. évi versenyen több
mint 3000 középiskolás diák
indult Európa-szerte. Minden
tagállamból egy, azaz 28 tanuló
kapja meg a legjobb fordításért
járó díjat, Magyarországról
van Waarden Franciska, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és
Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskola 12. B osztályos diákja.
Franciska kedves, barátságos,
intelligens ifjú hölgy, aki megfontoltan válaszol a neki feltett
kérdésekre. Sira, az arab kislány
történetét fordította holland
nyelvről magyarra. A szöveg
arról szól, hogy az Európai Unió
egy projektje segítségével tanulhatott meg Sira olvasni, és az
olvasás öröméről mesél egy palackpostában feladott levélben.
A versenyre október végén
kellett nevezni az iskoláknak.

A jelentkező hazai oktatási intézmények közül kisorsoltak 21
iskolát, ennyi ugyanis a magyarországi EP-képviselők száma,
így a szerencsén is múlott, hogy
a Tinódi gimnázium öt diákja
megmérettethette magát a versenyen. Az Európai Bizottság
fordítói gondosan átnézték a
Magyarországról beküldött 92
fordítást, és úgy ítélték meg,
hogy közülük van Waarden
Franciska fordítása a legpontosabb, a leggördülékenyebb és a
legkreatívabb.
Franciska édesapja holland,
édesanyja magyar, így kiskorától édesapjával hollandul,
édesanyjával pedig magyarul
beszél otthon, de ez a kettősség
számára természetes. Amellett,
hogy mindennapjainak része az
idegen nyelvek használata, sok
időt fordít nyelvtanulásra is,
ebben német nyelvtanár édesanyja segíti őt. Felsőfokú C1-es
nyelvvizsgája van németből és
angolból. A napokban kapta meg
az örömhírt, hogy holland nyelv-

ből is 90%-os teljesítménnyel sikerült a felsőfokú nyelvvizsgája.
Franciska már az előző tanévben

Van Waarden Franciska három
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
fordítónak vagy tolmácsnak készül

indult német nyelvből az országos középiskolai tanulmányi
versenyen, akkor 13. helyezést
ért el. Idén is megméreti magát
német nyelvből az OKTV-n, bejutott már a tanulmányi verseny

döntőjébe is. Hamarosan érettségizik, így határozott elképzelése
van a jövőjéről is.
– Legszívesebben az ELTE
Bölcsészettudományi Karán, a
germanisztika szakon szeretném folytatni a tanulmányaimat
szeptembertől, a későbbiekben
pedig szívesen lennék fordító
vagy tolmács. Ezért volt fontos
számomra ez a verseny, hogy
megerősítést kapjak arról, hogy
az, amit választottam, számomra
a megfelelő út lesz – mondta van
Waarden Franciska.
Az Európai Bizottság Juvenes
Translatores fordítási verseny
győztesei április 14-én Brüs�szelben vehetik át a díjakat
Kristalina Georgievától, az
Európai Bizottság alelnökétől.
Franciskát édesanyja és édesapja kíséri el Brüsszelbe. Nemcsak
a gimnázium, de a város egész
közössége büszke Franciska
teljesítményére, hiszen sikerével
tovább öregbíti Sárvár nemzetközi hírnevét.
-fr-

KábelszatNet-2002 Műsorelosztó és Kereskedelmi Kft. • Sárvár, Nádasdy u. 1.
Tel.: (95) 320 496 • E-mail: varsat@varsat.net • Web: www.kabelszat2002.hu

facebook.com/tdmsarvar
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Sörös relikviák és emlékek a könyvtárban
A sörfogyasztás kultúrája változik Magyarországon, egyre
inkább a jó minőség felé fordulnak az emberek – hangzott
el A sör című kiállítás megnyitóján a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtárban.
A tárlaton válogatás látható
Horváth János és Markó Péter
gyűjteményéből.

A sör című kiállítás megnyitóján megjelenteket Nagyné Piroska Lilla könyvtáros köszöntötte.
Majd maguk a kiállítók, Markó
Péter és Horváth János ajánlották az intézmény tárlóiban
látható tárgyakat a közönség
figyelmébe.
Markó Péter elsősorban lemezeket, zenéket, könyveket
gyűjt. A 80-as évek közepe óta
járja Európának azt a részét,
ahol jelentős a sörkultúra, és
ekkor kezdte el gyűjteni az ehhez kapcsolódó tárgyakat is, a
sörös üvegeket, alátéteket, egyéb
sörös relikviákat. – Nem a sörfogyasztásnak és a készítésnek van

kultúrája, hanem nagyon sok
kulturális esemény, gondolat,
szellemi tartalom kötődik hozzá,
és ez érdekel engem – mondta

jában, Kelheimben működik
a Schneider Weisse sörfőzde,
híres söre az Aventinus. Ez az ital
arról a bajor történetíróról kapta

Horváth János gyűjteménye egyik kedvenc darabjával, mögötte a másik
kiállító, Markó Péter

Markó Péter, aki gyűjteménye
legjavát hozta el a könyvtárba.
A megnyitón a sörfőzés kultúrtörténetéből elevenített fel egyegy fejezetet, például beszélt a
legrégibb sörfőzdékről, amelyek
az apátságokban jöttek létre.
A bajor királyok első központ-

a nevét, aki a 907-es pozsonyi
csatáról is készített leírásokat –
tudtuk meg.
A reformáció 500 éves jubileumára készül Sárvár, így nem
véletlen, hogy Luther Mártonnal
kapcsolatban is megosztott egy
sörös történetet Markó Péter.
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Luther az einbecki sört szerette,
az esküvőjére, és amikor a wormsi
birodalmi gyűlés előtt várakozott,
hogy megvédje tételeit, akkor is
ezt a sört kapta ajándékba.
Horváth János is a 80-as évek
közepén kezdte gyűjteni a sörös
relikviákat egy pécsi barátja ösztönzésére. Már közel 11 ezer féle
sörös emléke van, amelyek közül
sok a kedvencei közé tartozik,
így nehéz volt a tárlat anyagát
összeválogatni. A megnyitón
elmondta, hogy a sörfogyasztás
kultúrája változik Magyarországon, egyre inkább a jó minőség
felé fordulnak az emberek. – A
magyar söröknek ma még csak
1%-a tartozik a kézműves sörök
közé, bízom abban, hogy a nyugati példa alapján ez a mennyiség
nőni fog – mondta Horváth János.
Egy sörös kiállításról természetesen nem hiányozhat a sör
sem. Vass László vállalkozónak
köszönhetően a megnyitót követően mindenki megtölthette
a poharát frissen csapolt sörrel.
-fr-

KREDENC
BISZTRÓ REGGELIZŐ
9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18.
06 70 312 0251
(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

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

Projektvezető

Várunk mindenkit sok
szeretettel, igazi házias ízekkel.
Hétköznap már reggel 5 órától!
Napi menü 850 Ft.

Egész csülök, sült kacsa előrendelésre is!
Házhoz szállítással bővült szolgáltatásunk!
Hétfő
Zellerkrémleves,
Velővel töltött
borda rizzsel

Hétfő
Húsleves
metélttel,
Hortobágyi
húsospalacsinta

Menüajánlatunk február 29-től március 4-ig
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Tojásleves,
Húsleves
Tárkonyos
Gombakrémleves,
Sertéspörkölt
gazdagon, Sült
csirkeraguleves,
Rakott kel
galuskával
csirkecomb rizzsel Cigánypecsenye
hasábburgonyával
Menüajánlatunk március 7-től 11-ig
Kedd
Szerda
Csütörtök
Halászlé,
Kolbászos
Húsleves
Túrós csusza
bableves,
fridatto,
Rakott burgonya
Vasi borzas
rizzsel

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 fent megnevezett munkakörbe.

Péntek
Tavaszi
zöldségleves,
Tejszínes,
gombás szelet

Feladatok:
-Gyártóüzemi (Vevő)projektek bevezetésének koordinálása
-Projektek megvalósításának tervezése és folyamatos
nyomonkövetése
-A projektfeladatok koordinálása más osztályokkal
együttműködve
-Folyamatos kapcsolattartás a Vevővel a projekttel kapcsolatos
kérdésekben
-Projekteken belüli szervezés és prezentálás

Elvárások:
-Villamos-, vagy gépészmérnöki végzettség opcionálisan
ezirányú technikusi végzettség
-Tárgyalóképes német és/vagy angol nyelvtudás
-Felelősségteljes, önálló munkavégzés
-Kitűnő kommunikációs készség
-Csapatmunkára és csapat irányítására való hajlam
-Jó szervező- és problémamegoldó képesség
Ha felkeltettük érdeklődését és szeretne egy fiatal, lendületes
csapatban dolgozni, ideális esetben ez irányú szakmai
tapasztalatokkal is bír, kérjük küldje részletes önéletrajzát
az alábbi címre:
Baráth.Krisztina@provertha.com
További információk: www.provertha.com
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Sárvári festőművész Aradon
Budapesti kortárs képzőművészeti csoport tagjainak,
köztük Kondor János sárvári
festőművésznek az alkotásaiból nyílt kiállítás az Arad Megyei Múzeum képzőművészeti
részlegének Klió-termében
február 11-én.
A Mednyánszky Társaság 33
tagjának munkái – festményei,
linómetszetei, képdomborművei – csodálhatók meg február
26-ig a Horia utcai galériában. A Ködember – Tűzember
című tárlat megnyitóján Bognár
Levente aradi alpolgármester
mondott beszédet, a műveket
Siska-Szabó Hajnalka aradi festőművész-tanár méltatta. A vendégművészeket Breznay András

www.sarvarvaros.hu

Hírlap

Halász Judit Sárváron!

társasági elnök, Breznay Pál és
Imre Lajos mutatta be, köztük
sárvári tagjukat, Kondor János
festőművészt is.
A Mednyánszky Társaság kortárs képzőművészeti egyesületet
1990-ben alapította Kurucz D.
István festőművész. Főleg festők
és szobrászok teszik ki több mint
hatvan fős tagságát, a csoport fő
feladatának tekinti néhai Mednyánszky László festő és grafikus eszmei hagyományának és
festészeti hagyatékának ápolását,
értékeinek gazdagítását.
A képzőművészet egy nyelvi
határok nélküli kapcsolatteremtő kinyilatkoztatássá válik a
kiállítás által, melynek tartópillérei a művészek – hangzott el a
megnyitón.

Az idén is folytatódik
az Évezrednyitó Beszélgetések sorozat!
2016. március 4-én, pénteken 18.00 órai kezdettel
a Sárvári Milleneum Alapítvány meghívására
Halász Judit színész- és énekesnő, Kossuth- és
Jászai Mari-díjas művész lesz a vendég.
A házigazda-moderátor ezúttal is Gróf István,
az alapítvány elnöke lesz.
A Nádasdy-vár dísztermében tartandó rendezvényre a belépés ingyenes.

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és barátait 2016. március 6-án (vasárnap) 11 órára
a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe

Gyécsek József

festőművész a-tól v-ig (& vissza) című kiállításának megnyitására
A kiállítást megnyitja

Ruhaválogatás

Horváth János

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 2016. február 29-én és március 1-jén (hétfő, kedd)
8 órától ingyenes ruhaválogatást szerveznek. Helyszín: Sárvár,
Nádasdy F. u. 26. Érdeklődni: 95/326-011, 95/320-148

festőművész
A tárlat megtekinthető
2016. márcus 30-ig
hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig.
2016_Gyecsek_Jozsef_meghivo.indd 1

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Az építési-bontási hulladékot
(törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 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.
Lakossági házhoz menő növényi eredetű biológiailag lebomló
díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár
családi házas ingatlanainál. A gyűjtés
igénybevételéhez szükséges 60 literes
előnyomott gyűjtőzsák társaságunk
ügyfélszolgálatán 21 db/háztartás/
év mennyiségben féléves bontásban

2/16/16 9:30:46 AM

Nyílt nap a Sárvári Vármelléki Óvodában

vehető át, feltéve, hogy az ingatlanhasználónak tartozása nem áll fenn,
vagy azt igényléskor megfizeti. A kertvárosi városrészben már kihelyezett
biokukák továbbra is használatban
maradnak, aki biokukával rendelkezik
díjmentes gyűjtőzsák igénybevételére
nem jogosult.

Óvodánk székhelyén: Várkerület 11. és telephelyén:
Szatmár u. 20.
2016. március 17-én 10.00-tól 12.00-ig, illetve 15.30-tól 17.00-ig
nyílt napot tartunk, a leendő óvodások és szüleik részére.
A nyílt napon a gyermekek és a szülők közös játék során
ismerkedhetnekaz óvónőkkel és az óvodával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

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

Dr. Dolnyik Gézáné
óvodavezető

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
2016. március, április
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Hamarosan itt a tavasz!

Készülj fel velünk a kerékpáros szezonra

A Sárvári Kerékpár Egylet minden bicajos érdeklődőt baráti szeretettel vár
a „KERÉKPÁROS VÁROS” tematikus kerékpáros hétvégére.
Február 26., péntek 17:00-18:00
• Régi idők kerékpárjának bemutatója (magaskerékpárok, triciklik, oldtimer kerékpárok).
Bemutatkozik a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség – Nádasdy-vár
18:00 • Sárvár kerékpáros múltját bemutató fotó és relikvia kiállítás megnyitója és
a beküldött pályamunkák értékelése és a díjak kiosztása. A kiállítást megnyitja: Kondora István – Sárvár város polgármestere
Közreműködik a Ma’ mint’ Ti Színjátszó Csoport – Nádasdy Ferenc Múzeum
10:00-19:00 • A véradás. A véradás helyszíne: Nádasdy-vár Folyosó Galéria
Február 27., szombat 9.00-12:00
Programok a Tinódi gimnázium tornacsarnokában
• Ingyenes Intersport tavaszi kerékpár átvizsgálás és szerviz – Hozd el a bringád, felkészítjük a szezonra!
• Ügyességi és kerékpáros - készségfejlesztő és ügyességi gyakorlatok minden korosztálynak értékes ajándékokért!
• Próbáld ki, milyen érzés részeg szemüvegben tekerni – rendőrségi biztosítással!
• Kerékpáros közlekedés biztonságossági tréning
• Egész nap kerékpár - ergométeres egészségi állapotfelmérés (Sárvári Kerékpár Egylet tagok részére)
18:00 • Simon Zoltán, a Vas Megyei Kerékpáros Szövetség elnökének előadása a kerékpározás eddig soha nem hallott előnyei és
jövőbeni megoldásairól – Nádasdy-vár, házasságkötő terem
Február 28., vasárnap
• Vasárnap 10 órakor kezdő Szentmise után kerékpárok megáldása a templom előtti téren. – Szent László Katolikus Templom
• A szertartás után (jó idő esetén) bringatúra Rábapatyra a Dr. Lupo udvarára és ott kemencés közös vasárnapi ebéd (rossz idő esetén is).
Bővebb információ: www.sarvaribringasok.hu

Danubius Pódium
Szeretettel meghívjuk Önöket
Laár András:
„Kiderülés - A derűs élet titka”
című előadására,
március 3-án, 19.00 órakor
a Danubius Health Spa Resort Sárvár
szállodába.
Laár András az elmúlt évtizedek során számos olyan módszert fedezett fel és alakított ki életében, amellyel képessé vált jobbá, derűsebbé tenni mindennapjait.
Istenhívő, ugyanakkor választott vallása a buddhizmus
lett, miután 1990-ben buddhista pappá avatták, de a hinduizmus, a kereszténység és a magyar javas hagyományok is fontos szerepet játszanak életében. Derűs életének általa felfedezett titkait szóban és zenével örömmel
adja át az érdeklődőknek.

Belépőjegyek a szállodai recepción
válthatók, 2000 Ft/fő áron.
További információ: 95 888 400

Tel: 06 95 888 400, E-mail: sarvar.reservation@danubiushotels.com

danubiushotels.hu/sarvar
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2016. február 26. és március 12. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 27., március 5. és 12. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 26. (péntek) 19.00 Vendég: dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója
Március 4. (péntek) 19.00 Téma: 2016-os költségvetés, Vendég: Kondora István polgármester
Március 11. (péntek) 19.00 Téma: Sárvár idegenforgalma, Vendég:
Máhr Tivadar alpolgármester
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Élet Forrás – katolikus magazin:
Március 12. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2016. február 22.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Sárvár, Hunyadi
utcában utcában
Sárvár,
Berzsenyi
5+8 lakásos
2016-ban
épülő belvárosi,
társasházban
zöldövezeti
a lakásoksorházak
és az
üzletek
értékesítése
értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött

www.sarvarvaros.hu

Hírlap

XV. Sárvár Kupa
Országos Karate Verseny
Március 12-én, szombaton 10
órai kezdettel kerül megrendezésre Sárváron a Sárvár Kupa
Karate Országos Bajnokság!
A Sárvár Kupa egy rangos versenysorozat, amelyet a Sárvári
Shotokan Karate Egyesület 15
éve indított sikeres útjára. Mára
már az ország minden részéről
érkeznek nevezések, érdeklődnek a rendezvény iránt.
A versenyzők egyéni formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban indulhatnak, az
esemény nívóját pedig a magyar
JKA karate válogatott keret szereplése emeli.
A színvonalas rendezvény
hagyományosan Sárváron, a
Nádasdy Tamás Általános Iskola
sportcsarnokában zajlik. A program 10 órakor az ünnepélyes

megnyitóval kezdődik, melyen
a megye, a város és a karate
szövetség vezető tisztségviselői
köszöntik a résztvevőket.
A mérkőzések 3 küzdőtéren
zajlanak, 12 korcsoportban nemenként és versenyszámonként.
A versenyen az életszerű Ippon
Shobu (egy döntő találatig) szabályrendszert alkalmazzák, ezért
látványos küzdelmekre számíthatunk. A verseny színvonala alapján
megfelelő gyakorlási és megmérettetési lehetőséget biztosít.
A magasabb korcsoportokban
lehetőség nyílik a felnevezésekre
is, így a felkészültebbek a következő korosztályban is kipróbálhatják magukat.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Sárvári Shotokan
Karate Egyesület

2016-ban is hirdessen a Sárvári Hírlapban!

Hívjon most! 06 30 45 75 035

Minden vasárnap nyitva!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

ÜZLETEK

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2.

www.sarvarhaz.hu

Pepsi 2,5l 350Ft (140Ft/l)
Kőbányai sör dobozos 0,5l 175Ft (350Ft/l)
Soproni sör dobozos 0,5l 205Ft (410Ft/l)
Riesenbrau sör dobozos 0,5l 140Ft (280Ft/l)
Löwenbräu sör dobozos 0,5l 180Ft (360Ft/l)
Steffl sör dobozos 0,5l 180Ft (360Ft/l)
Arany Fácán dobozos 0,5l 165Ft (330Ft/l)
www.pontittuzletek.hu
www.facebook.com/pontittuzletek

március 3-án és 10-én,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

SEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
www.drvarnaisebeszet.mlap.hu

CELLDÖMÖLK, MIKES U. 14.
Hétfőn 16.00-18.00
Kedden és pénteken 18.00-tól

SÁRVÁR, RÁKÓCZI U. 10.
(A LIDL parkolónál.)
Csütörtökön 18.00-tól

EGYNAPOS SEBÉSZET
Vastagbélrák-szűrés, mellvizsgálat.

Rizikófelmérés

RÁNCFELTÖLTÉS Stylage (arc, nyak, kézfej)
Új! Új! Új! Visszerek kezelése!
Hab – sclero – terápia!
Színes kompressziós harisnyák
Kinesio tape terápia

Minden, ami sebészet:

• felnőtt és gyermek fitymaszűkület műtéte,
• benőtt köröm, aranyér, visszér, szemölcsök stb. műtéte,
• visszér injekciós kezelése.

DR. VÁRNAI LEVENTE

DR. MOJZES SZONJA

06-30/99-77-218

06-30/97-99-666

sebész főorvos

sebész adjunktus

facebook.com/tdmsarvar

Sárvári
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Javítani szeretnének a tavaszi szezonban
Február 28-án, vasárnap kezdődik az NB II-es női kézilabdabajnokság tavaszi szezonja.
A sárváriak a tabella nyolcadik
helyéről rajtolnak.
A Sárvárfürdő Kinizsi NB
II-es női kézilabdázóinak őszi
szereplése nem az előzetes várakozás szerint alakult: a lányok
mindössze két mérkőzést nyertek
meg, egyszer játszottak döntetlen,
hatszor viszont vereséget szenvedtek, így a tabella nyolcadik
helyén teleltek. A vártnál gyengébb szereplésben közrejátszott
az is, hogy a csarnokban zajló
rekonstrukció miatt, egyetlen
mérkőzésüket sem tudták hazai
pályán lebonyolítani.

A téli, hathetes felkészülés
viszont immár hazai környezetben, az energetikai felújításon
átesett Nádasdy Tamás Általános
Iskola tornacsarnokában zajlott.
Hegyi Gábor edző szerint a
munkamorállal nem volt gond,
az eltervezett programot szinte
száz százalékig elvégezték, a
játékosok az iskolai, munkahelyi
kötelezettségeiket figyelembe
véve megpróbáltak a lehető
legtöbb edzésen részt venni. A
felkészülés középső szakaszában
kapták a legnagyobb terhelést,
ekkor volt, aki heti öt edzésen
is részt vett.
Az önkormányzatnak, a támogatóknak, a szponzoroknak,
valamint a TAO programnak,

„Mozdulj Sárvár!”
Idén is folytatódik a „Mozdulj
Sárvár!” egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvénysorozat Sárváron – számolt be róla
Máhr Tivadar alpolgármester.
Az évindító megbeszélésen
számos helyi sportegyesület
képviselője, testnevelő tanár,
lelkes aktivista jelent meg.
Az egészséges életmódot
népszerűsítő program ötletgazdája Máhr Tivadar alpolgármester, aki Kondora István polgármesterrel együtt nemcsak
beszél a sport fontosságáról, de
aktívan műveli is azt, személyes

példát mutatva. Idén hatodik alkalommal rajtolnak el a
„Mozdulj Sárvár!” programjai,
a sort a kerékpárosok hétvégi
rendezvénysorozata nyitja.
Máhr Tivadar úgy véli, hogy
a sportrendezvények felhívják
az emberek figyelmét arra,
hogy mennyire fontos szerepe
van életünkben a mozgásnak.
Az alpolgármester mindenkit
sportolásra, a rendezvényeken
való részvételre, helyes táplálkozásra biztat, hiszen mindannyian felelősek vagyunk
azért, hogy egészségesebb életet éljünk.

Kondora István és Máhr Tivadar rajthoz állt már a városi sportnapon szervezett futóversenyen is

a társasági adójukat felajánló
helyi cégeknek köszönhetően a szakosztály – melynek a
felnőtt együttes mellett öt, az
MKSZ versenyrendszerében
játszó utánpótlás csapata is van
– költségvetése stabilnak tűnik.
A csapat játékoskeretében
a télen történtek változások:
Fehér Dóra és Bősze Boglárka
bizonytalan ideig felhagyott az
aktív kézilabdázással, Pataki
Gyöngyi viszont kétéves büki
kitérőt követően visszatért nevelő egyesületéhez. Rajta kívül
még egy rutinos, korábban
meghatározó szerepet betöltő
játékos visszatéréséről is szó
van. Sajnos az egyre jobb formába lendülő Csejtei Zsófia a
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büki tornán súlyos bokasérülést
szenvedett, ám a csapat bízik
a mielőbbi gyógyulásában és
visszatérésében.
Tavasszal mindenképpen
javítani szeretnének eddigi
mérlegükön Hegyi Gábor edző
tanítványai, akik a téli szünetben öt edzőmeccset játszottak:
összecsaptak a Körmenddel, a
Hegykővel, a Celldömölkkel, a
Bükkel, legutóbb pedig a Gódor
Mihály által edzett Lentivel.
A tapasztalatok vegyesek, a
február 28-án, vasárnap 11-kor
sorra kerülő bajnoki rajtig,
amikor is a Körmendet fogadja
a Kinizsi, még van mód a hibák
kijavítására.
-csl-

MOZDULJ SÁRVÁR 2016
(PROGRAMTERVEZET)
Február 26-28.

Tematikus kerékpáros hétvége		
Sárvári Kerékpár Egylet
Február 27.
Teremfoci villámtorna Nádasdy iskola
Szabadidő Sportszövetség Sárvár
Március 13.
Sárvári Vadkert Major
Terepfutó Verseny
Sárvári Kinizsi SE		
Március 19.
Sárvárfürdő Félmaraton			
Sárvári Kinizsi SE		
Április 22-23.
Sportnap – 12/24 órás futás
Sárvár Város Önkormányzata és
a városi sportegyesületek
Április első vagy Terem-tájfutás Nádasdy iskola
utolsó hete
Nádasdy DSE 		
Május 7.
Fut a Sárvár – gurul a Sárvár
Tinódi DSE
Május 10.
„Toborzó Országfutás 2016”		
Magyar Honvédség
Június 11-12.
Sportágválasztó a Posta téren és streetball
Sárvári Kinizsi SE,
Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja
Augusztus 8.
Tour de Hongrie Vas megyében		
Szeptember
„Modernkori függőségek”			
harmadik hete Sárvári Kerékpár Egylet és Szabó Zoltán
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

ÚJ ÉTLAP
KÍNÁLATÁVAL
várjuk kedves
Vendégeinket!
Próbálja ki, érdemes!

Továbbra is háromféle NAPI MENÜVEL várjuk
Önöket: normál /zsírzárlat /hét sztárja!

PIZZA HAPPY HOUR

H-CS – IG 15-18 óráig
a helyben fogyasztott pizza árából

• karikagyûrûk munkadíjából
• Brillköves eljegyzési gyûrûk
• hozott arany és ezüst beszámítása
• arany, ezüst ékszer
most AKCIÓSAN március 27-ig!

Érdemes benézni!

25% kedvezmény!

(Érv: 2016.02.29-03.31-ig, kivéve: 03.14-15.)

Pizzáinkat graham tésztából is elkészítjük!
Kóstolja meg, egészséges és finom!
Ha nincs kedve főzni, de megéhezik, a
Tinódi étel- és pizzafutár gyorsan érkezik!
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

12-22-óráig

Maradandó
értékek.

% 0%
0
1
Húsvéti
-1
kedvezmények!

2016 februárjától

Kiszállítás mindennap:

www.sarvarvaros.hu

Hírlap

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

(Részletek az üzletben.)

Mindig megújuló árukészlettel és
kedvezményekkel várunk!
Nézz körül web-shopunkban és
kövess minket a Facebookon is!

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3. www.ekszerszalon.com
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00
Facebook: ZOÉ Ékszer

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitva tartás:
hétfő-szombat 6.00-22.00

VASÁRNAP IS NYITVA TARTUNK 6.00–18.00

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET.
Rocky Cellar 4% sör dobozos 0,5 l ................. 139 Ft
Kőbányai sör dobozos 0,5 l ................................ 179 Ft
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l .......................... 199 Ft
Borbár félédes fehérbor 0,75 l ............ 299 Ft+15 ü.
Villa Negra Rosé bor 0,75 l ................... 399 Ft+15 ü.

egységár
278 Ft/l
358 Ft/l
398 Ft/l
398,66 Ft/l
532 Ft/l

Áraink március 15-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Várkapu Vendéglő Panzió

Ne feledkezzen meg a böjt idején naponta frissen
készített HALÉTELEINKRŐL!

Húsvétig várjuk állandóan frissülő halválasztékunkkal, hazai és nemzetközi vizekből,
melyekhez kiváló száraz fehér borokat kortyolhat, kóstolhat!
Péntekenként húsmentes menüvel kedveskedünk Vendégeinknek!

NŐNAP A VÁRKAPUBAN 03.04-től 03.12-ig!

Kedvezményes menüajánlatokkal várjuk
a nőnapozni vágyókat! Március 4-én és 11-én
este élőzene! Zenél: Roli

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

Nyitva tartás: Hétfő - Csütörtök: 9:00 - 17:00
Péntek: 9:00 - 19:00, Szombat: 9:00 - 12:00

Nyitvatartási idő alatt
folyamatos szemvizsgálattal,
kontaktlencse illesztéssel,
folyton megújuló árukészlettel,
és mindig aktuális akciókkal
várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Biotrue 300 ml-s és Renu 360 ml-s
kontaktlencse ápolófolyadék mellé
most két 60 ml-st adunk ajándékba.
9600 Sárvár, Batthyány u. 42/c
Tel. szám: 95/311-050
Mobil: 30/650-5066
e-mail: optikaszabo@gmail.com

