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Kétmilliárdos sportcsarnok épülhet

Ajándék lett
a Stieber-mez

Karácsonyi ajándék lett a sárvári
utánpótláskorú labdarúgók számára a Stieber Zoltán válogatott
labdarúgó által felajánlott mez
árveréséből befolyt összeg. Az
ünnepélyes átadásra december
23-án került sor a városházán.

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester a leendő multifunkcionális sportcsarnok helyszínén, a volt téglagyári területen

Hatalmas ajándékot kapott
Sárvár az év végén! Megépülhet a város multifunkcionális
sportcsarnoka! A kormány
döntése értelmében 2 milliárd
60 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült a sárvári önkormányzat. A
döntést a térség országgyűlési
képviselőjének és a város vezetőinek többéves kitartó, sikeres
lobbitevékenysége előzte meg.

A piac mellett, az egykori
téglagyár területén jelentette
be az örömteli hírt Ágh Péter
országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester és Máhr
Tivadar alpolgármester, ugyanis
itt épül majd a multifunkcionális sportcsarnok.
– Köszönet és hála Ágh Péter
képviselő úrnak, aki az elmúlt
három évben mindig kereste
azt a lehetőséget, ahol a sárvári

Sárvár Rádió
a városra hangolva!
Sárváré lett a Sárvár Rádió! A Sárvári Média Nonprofit Kft.
sugározhat rádióműsort Sárvár Rádió néven a Sárvár 96,5 MHz
frekvencián, miután pályázatát nyertesnek nyilvánította 2016.
december 20-án az NMHH Médiatanácsa. A műsorszolgáltatási szerződés megkötése, a műszaki háttér megteremtése és az
engedélyeztetési eljárások még több hetet vesznek igénybe. Az
előkészületekről és az új rádió indulásáról folyamatosan informáljuk majd a lakosságot.

sportcsarnok ügyét tudatosan
és tervszerűen képviselhette. Ennek most meg lett az
eredménye, hiszen a Magyar
Közlönyben már hivatalosan is
megjelent, hogy 2 milliárd 60
millió forintot kapott Sárvár a
multifunkcionális csarnok építésére – mondta Kondora István
polgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Stieber Zoltán válogatott labdarúgó, a Kaiserslautern játékosa
édesanyjával érkezett a városházára, ahol Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester fogadta. A Sárvár FC
képviseletében Szabados Endre
elnök és Baranyai József, valamint
utánpótláskorú labdarúgók vettek
részt az ünnepélyes mezátadáson.
Stieber Zoltán az Európa Bajnokságon Ausztria ellen viselt mezét
bocsátotta árverésre az utánpótláskorú sárvári labdarúgók javára.
Végül Sárvár Város Önkormányzata ajánlott fel félmillió forintot a
mezért. A városvezetés fontosnak
tartotta, hogy a Stieber-mez Sárváron maradjon, és a Sárvár FC
telephelyére kerüljön.
Folytatás az 5. oldalon
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Megtaláltuk az év emberét!
A Sárvári Média Nonprofit Kft. tavaly is megrendezte az Év
Sárvári Embere 2016 szavazást, amelyre közel kétezer szavazat
érkezett a város lakóitól. Az eredményt a Sárvári Televízió óévbúcsúztató műsorában hirdették ki. Az Év Sárvári Embere 2016
kategória győztese dr. Szalai Ferencné, a Sárvári Oratórikus Kórus
karnagya lett. Az Év Sárvári Közössége 2016 kategóriában az első
helyen a Sárvári Koncertfúvószenekar végzett. Az Év Sárvári
Ígérete 2016-ban a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 8./a
osztályos tanulója, Solti Martin lett.
Írásaink a 4-5. oldalon

6.
7.
7.
9.
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Közbiztonsági fórum
Járási közbiztonsági egyeztető
fórumra várta a sárvári városházán az illetékességi területén
lévő polgármestereket, járási
vezetőket, a kormányzati szervek, az egyházak és a civil szféra
képviselőit Fekete Géza sárvári
rendőrkapitány év végén.

95. születésnapja alkalmából köszöntötte Molnár Istvánnét otthonában
Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Az ünnepelt,
Dr. Mándli Gizella Pecölben született 1922. január 2-án. Lányával együtt
fogadta a városvezetők jókívánságait

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2017. január 17-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Fogadóóra

Máhr Tivadar alpolgármester 2017. január 31-án (kedden)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet
205. sz.) fogadóórát tart.

A rendszeres év végi tájékoztatókon felmerült kéréseket a
rendőrség igyekszik beépíteni a
következő év feladatai közé.
– A sárvári kapitányság mutatói alapján is a megye egyik
legjobb közbiztonsággal bíró
területe, így nem panasznapot
tartunk, hanem párbeszédet
folytatunk. Most azt a legfonto-

sabb hangsúlyoznunk, hogy saját
értékeink védelme és felelőssége
nélkül nem lehet teljes a települések közbiztonsága – szólt Fekete Géza. Akár egy-egy mozdulattal zárhatjuk vagyontárgyainkat,
meggátolva az eltulajdonítást, ha
ez mégis bekövetkezik, nehéz
emiatt másokat okolni.
Elhangzott, a rendőrség polgárbarát módon látja el szolgálatát, azonban néhány közlekedési
esetben kevés a tolerancia. Az
egyik az illegális parkolás, ahol
lejárt a figyelmeztetések időszaka. Különösen a megállni tilos
tábláknál és az iskolák környékén büntetni fogják a szabálytalankodókat.

Önkéntesek támogatása
Ötvenmillió forint értékű felszerelést nyertek a vasi önkéntes tűzoltó egyesületek. A
város környéki szervezetek
átadó ünnepségére a sárvári
tűzoltólaktanyában került sor.
A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal együttműködési megállapodást kötött
önkéntes tűzoltó egyesületek új
védőfelszereléseket és tűzoltótechnikai eszközöket nyertek

az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar
Tűzoltó Szövetség által kiírt
pályázaton. Az új eszközöket
Seper András tűzoltó ezredes, a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese
adta át.
Négyszázkilencvenkét önkéntes tűzoltó egyesület szerepelt
sikerrel pályázaton, közülük
hetvenegy egyesület nyert támogatást Vas megyében.

• vegyes fólia
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
• KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG- HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁAz építési-bontási hulladékot
HURTOS DOBOZT, MŰ- RAD OZÁSUKAT NAGYON
(törmeléket) a lakossági ingatANYAG TOJÁSTARTÓT NE KÖSZÖNJÜK.
lanhasználó 2017. évben minden
HELYEZZENEK A SZELEKElérhetőség:
Nyitvatartás: KEDD: 7.00-19.00,
hónap utolsó péntekén, JANUÁR
TÍV KUKÁBA.
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non- CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
HÓNAPBAN JANUÁR 27-ÉN, – FÉMHULLADÉK:
profit Kft.
Tel./fax: 06-95/520-172
PÉNTEKEN 11.00 órától 17.00 • sörös, üdítős alumínium dobozok
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
óráig a Kemény István u. 1. szám • konzervdobozok
Ikervári u. 23.
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
előtt (Lafuma után) elhelyezett – vegyes összetételű kompozit
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A ciklus legnagyobb önkormányzati fejlesztése kormányzati támogatással valósulhat meg
Folytatás az 1. oldalról
Egy évtizedes álom válik valóra
a következő hónapokban, hiszen
már tíz évvel ezelőtt a volt téglagyár területét a rendezési tervben
sport és rekreációs célokra jelölte
meg az önkormányzat. Már
akkor egy nagy ívű fejlesztésen
gondolkodtak, ebben a multifunkcionális sportcsarnok csak
az első lépés, mert az elkövetkezendő évtizedekben szeretnék
tovább fejleszteni ezt a területet.
Kondora István polgármester
elmondta, hogy az elmúlt három
évben már készültek különféle
látványtervek, tanulmánytervek a
multifunkcionális csarnok megvalósítására, így mára pontosan
körvonalazódott, hogy milyen
csarnokot szeretnének építeni.
– Az önkormányzat önrésszel
is hozzájárul a projekt sikeréhez,
amelynek pontos összegét a következő hónapokban határozzuk
meg a járulékos beruházások
függvényében. Elsősorban a
Berzsenyi és a Nádasdy utcák
téglagyári szakaszán kell olyan
saját erős fejlesztéseket megvalósítanunk, amelyek segítik
a biztonságos megközelítést és
parkolást – hangsúlyozta a városvezető.
A tervek szerint hatszáz fix ülőhely lesz majd a komplexumban,
amelybe további három-négyszáz
fő is befér, így végre lesz olyan
helyszíne a városnak, amely

méltó helyet adhat nagyobb tömegeket megmozgató sport- és
kulturális rendezvényeknek is.
Fallabda és bowling pályák, birkózó- és küzdőtermek is lesznek
a komplexumban. Kézilabda-,
kosárlabda-, teremfoci-mérkőzésekre is alkalmas lesz a csarnok,

nyúlik vissza az előkészítő munka, amelyet a polgármesterrel és
az alpolgármesterrel végeztek a
siker érdekében. – Jómagam is
többször egyeztettem a kormány
több tagjával és a miniszterelnök
úrral is. Közös munkánk most
beérett, ennek bizonyítéka a po-

A multifunkcionális sportcsarnok látványterve

amely így otthona lehet a városi
sportegyesületeknek. Régi vágya
teljesül azzal is a sárváriaknak,
hogy egy 130 üléses moziterem
is helyet kap az épületben.
Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a ciklus
legnagyobb kormányzati támogatásból megvalósult fejlesztése
lesz a sport- és kulturális központ
építése. – Fontos hangsúlyozni,
hogy nem EU-s forrásból, hanem
címzett központi támogatásból
tudja Sárvár e régi álmát megvalósítani – mondta Ágh Péter,
aki felidézte, hogy jó pár évre

zitív támogató döntés, az pedig
Sárvár erejét mutatja, hogy ki
tudtuk harcolni a településnek
ezt a támogatást – hangsúlyozta
Ágh Péter, aki a jövőben is azon
lesz, hogy tovább tudjon fejlődni
a település.
Máhr Tivadar alpolgármester arról szólt, hogy az elmúlt
években megfogalmazott önkormányzati beruházási tervek közül
a multifunkcionális sportcsarnok
a legnagyobb ívű fejlesztési gondolat, amely azonban szervesen
illeszkedik a város fejlesztési
koncepciójába.

– Jelentős turisztikai hatása
is lesz a sportcsarnokunknak,
ugyanakkor arról sem szabad
elfeledkezni, hogy a gazdasági
ciklusprogram számos egyéb fejlesztési elemet tartalmaz, amelyek
közül jelenleg több pályázatot
már be is adtunk – szólt az alpolgármester, aki a fejlesztések
három fő területét jelölte meg.
A programok egy része a
városüzemelést, városi infrastruktúra fejlesztését szolgálja,
így az egészségház kialakítását,
a gondozási és családsegítő
központ felújítását, a bölcsőde
korszerűsítését, a csapadékvízelvezetés kiépítését és a Hild
park felújítását. A pályázataink
másik csoportját a turisztikai
jellegű tervek adják: a zene háza,
a kerékpárutak fejlesztése és a
gyógyhely program megvalósítása. A harmadik csoportba a
közösségi, civil terek fejlesztése
sorolható, például a városi civil
szervezeteknek helyet adó volt
zárda épületének felújítása.
A sárvári önkormányzat tervei szerint a multifunkcionális
sportcsarnok avatására 2018.
augusztus 20-án, Sárvár várossá
nyilvánításának 50 éves évfordulóján kerülhet sor. A mostani
fejlesztéssel egy olyan sport- és
kulturális központ jöhet létre,
amely valóban kiszolgálja a 21.
századi igényeket.
-fr-

Polgármesteri előadás az egyesületnél
Visszajáró vendég előadó a Magyar Páneurópa Unió Egyesület
Sárvári Szervezeténél Kondora
István polgármester, aki legutóbb decemberben látogatott
el a Batthyány utcai klubhelyiségbe. Előadásának témája a
városfejlesztés volt.
Kondora István polgármester
elmondta, hagyomány év végi
látogatása az egyesületnél, hiszen
már sok esztendeje, hogy egy
évzáró rendezvényként a város
ügyeiről beszél hallgatóságának.
A sárvári polgárok aktívak a
városfejlesztést érintő kérdések-

ben. A levelek, e-mailek mellett
a polgármesteri, alpolgármesteri
fogadóórákon is rendszeresek az
ezzel kapcsolatos megkeresések.
A képviselő-testület tagjai a
városrészi fórumokon is sokféle
kéréssel-kérdéssel találkoznak.
A Páneurópa klub tagjai nagyon aktívak, így visszajelzés is
érkezik tőlük a városban zajló
fejlesztésekkel kapcsolatban.
A felmerülő problémákra próbálnak a városvezetők minél
előbb megoldást találni. Ilyen
például, hogy Rábasömjénből
nehezen lehet megközelíteni a
várost, nincs kerékpárút, és bal-

esetveszélyes, hogy nincs világítás.
Ennek a beruházásnak a tervei
elkészültek, egy megyei konzorcium keretében a pályázat beadásra
is került, már csak az elbírálásra
vár – folytatta a városvezető.
A lakosság a csapadékelvezetési
problémákra is folyamatosan felhívja a képviselők figyelmét. Így
volt ez a Gárdonyi úttól északra
található utcáknál is, ahol a lakossági bejelentések után került

megterveztetésre a beruházás.
Kondora István bízik abban, hogy
január végén megtörténik ennek
a megyei pályázatra beadott projektnek a kihirdetése.
A polgármester úgy gondolja,
hogy a város vezetése az elmúlt
években nyitott volt, ők és a polgárok is megtalálták a módját az
együttműködésre a város további
fejlődése érdekében.
-taszi-
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Az Év Sárvári Embere: dr. Szalai Ferencné
Az Év Sárvári Embere 2016 kategóriában harmadik lett Králl
Csaba, a Vármeeeting rendezvények szervezője, a második
legtöbb szavazatot Pászthory
Lajos festőművész kapta. A
győztes dr. Szalai Ferencné,
a Sárvári Oratórikus Kórus
karnagya lett.

Dr. Szalai Ferencné, Judit egész
életét áthatja a zene szeretete. A
sárvári zeneiskolában Dallos
Pálnénál tanult zongorázni. Pályaválasztáskor természetes volt
számára, hogy zenetanár lesz
és e mellé választotta a magyar
irodalmat és nyelvet. A diploma
megszerzése óta a kóruséneklés,
az ének- és zenetanítás, a műsorok készítése, az irodalommal
való foglalkozás tölti ki az életét
a családja mellett.
Gyermekkora óta a közösségért is dolgozik, annak aktív
tagja. A jó példát a szülői házból
hozta, édesanyja is közösségi
ember. – Mindegy, hogy milyen
világ van, ha az ember a közössé-

gért akar dolgozni, akkor megta- megteremtésében – társaink
lálja annak a formáját, hogy egy lettek, és mára az oratórikus
jó csapatot, egy jó hangulatot kórus olyan, mint egy család –
teremtsen, és abban az embe- hangsúlyozta Judit.
rek jól érezzék magukat – mondta dr.
Szalai Ferencné, így
nem véletlen, hogy
férjével együtt 2013ban megalapították
a Sárvári Oratórikus
Kórust.
– 2011-ben volt a
sárvári evangélikus
gyülekezet vendége
Vianna Pilkington
és 50 fős amerikai
kórusa. Akkor láttuk azt a rendkívül
vidám hangulatú,
családias kóruséletet, ami az amerikai Dr. Szalai Ferencnét, Juditot munkájában és
kórusokat jellemezi, közösségi tevékenységében is segíti a családja, és
és úgy döntöttünk, fontos támasza a keresztény hite
hogy ilyet mi is szeretnénk. A jó Isten olyan emA Sárvári Oratórikus Kórus
bereket küldött mellénk, akik azonban több mint egy összeebben a küldetésben – a zene tartó baráti közösség. Hat nagyszeretetében, a jó közösség sikerű, nagyszabású előadást

www.sarvarvaros.hu

mutattak már be óriási sikerrel
a sárvári közönségnek.
Juditot munkájában és közösségi tevékenységében is segíti
a családja, és fontos támasza a
keresztény hite. – Hitvallásomat
Az élet kenyere című musical
zárómondata nagyon jól kifejezi:
„Jézus ösvényén járva az élet
szép.” Keskeny is, erdőkön is
keresztül vezet az az út, amelyen
haladnunk kell, de a nehézségek
ellenére is magunknak kell megtalálnunk a jó Istenhez vezető
utat, mert csak akkor lesz igazi
a hitünk. Talán ez az eredmény,
hogy az év emberének választottak a sárváriak, bizonyítja, hogy
a jó úton járok, és itt szeretném
is megköszönni a sok támogatást
és a sok szavazatot, amit kaptam
– zárta gondolatait Judit, aki azt
vallja, hogy a férje nem csak
támasza, de megy előtte és töri
számára az utat. Két fiával kerek, egész az életük, akik szüleik
példáján felnőve, már most közösségük aktív és tevékeny tagjai.
-fr-

Az Év Sárvári Közössége: Sárvári Koncertfúvószenekar
Az Év Sárvári Közössége 2016
kategóriában a harmadik helyen a Magyar Páneurópa Unió
Sárvári Regionális Szervezete
végzett. Második helyezést ért
el a Sárvári Hagyományőrző és
Íjász Egyesület, míg a kategóriát a Sárvári Koncertfúvószenekar nyerte.
Egy mozgalmas év után nyerte
el a Sárvári Koncertfúvószenekar
az Év Sárvári Közössége címet.
Sárvár zenészei már több mint
száz éve bizonyítják, hogy fontos szereplői a város kulturális
életének. A mai sárvári, modern
kori fúvószene 1971-től datálódik. Ennek a kis jubileumát,
a 45. évfordulóját ünnepelte a
zenekar kiállítással és az első
alkalommal megrendezett és
nagy népszerűségre máris szert
tett sörfesztivállal. A látványos
nagy rendezvények között komoly szakmai munka zajlik a
háttérben, amelynek értékét idén
is több aranyminősítés jelezte.

sárvári fúvószenét – mondta
Szélesi Attila karnagy.
Aztán 2005-től, Szélesi Attila
vezetésével, a régiekkel és az
újakkal összecsiszolódva kialakult egy új hangzásvilág, amelyben a partitúra összes hangszere
szerepel. – Mindenkinek megtaláltuk a helyét, hol, melyik
szólamban érvényesül a tehetség
és a tudás. A repertoár kialakítása is hosszú évek
munkája, szerencsére nekünk a
vérünkben van a
megújulás és az
összekovácsolódás. Új elnökség
és új szemlélet
for m á l ó d i k a
fúvószenei szövetségben még
szigorúbb kritériumokkal. EbSzélesi Attila karnagy és Takács Viktor, a fúvós egye- ben a szellemben
sület elnöke vette át az Év Sárvári Közössége oklevelet kezdtük el mi is a

– A fúvószenekar hangzásvilága, eszmeisége, az együttesben
lévő kohézió nem egy év alatt
alakul ki. Ez évtizedek munkája,
a karnagy mindig is meghatározó egy szellemi közösség életében. Így volt ez Pernecker János
idejében is, aki megalakította,
majd országos nívóra emelte a

2016-os szezont. Mi már most, az
ötéves ciklus elején megcsináltuk
a minősítéseinket. Amiért nagyon büszke vagyok a zenekarra,
nehéz művekkel magas színvonalú koncertet adhattunk elő – szólt
a fúvósok szakmai munkájáról
Szélesi Attila.
– A város egyik olyan együttese vagyunk, amely szinte minden
rendezvényen ott van, bár lehet,
hogy csak a villanyoszlop mögött, a háttérben zenélünk. A
város művészeti életének egyik
biztos alapja vagyunk. A zeneiskolában folyó képzés gondoskodik a színvonalról és az utánpótlásról. Az együttesben több
generáció tevékenykedik együtt
összhangot találva. Az Év Sárvári
Közössége elismerés fontos számunkra, mert ezt voksaikkal a
város polgárai adták számunkra,
és a közönség támogatása a legnagyobb elismerés – köszönte
meg a sárváriak szavazatait Máhr
Tivadar, a sárvári fúvós egyesület
társadalmi elnöke.

facebook.com/sarvari.televizio
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Az Év Sárvári Ígérete: Solti Martin
Az Év Sárvári Ígérete 2016 kategóriában Horváth Lilla, a Szent
László katolikus iskola tanulója
végzett a harmadik helyen, a
második legtöbb szavazatot
Szabó Botond kapta a Nádasdy iskolából, míg a kategória
győztese a Sárvári Gárdonyi
Géza Általános Iskola tanulója,
Solti Martin lett.

Amint azt Németh Ernő igazgató elmondta, az intézmény vezetése, tanári kara számára rendkívül fontos ez a játékos voksolás,
hiszen pedagógiai céljaik között
fontos szerepet kapott a közösségi
életre nevelés, a közösségépítés.
– Öröm számunkra, hogy az
elmúlt évek során immár harmadszor lett a mi diákunk az év
ígérete Sárváron, hiszen ez is az
intézményen belüli, példa értékű
összefogást jelzi – hangsúlyozta
Németh Ernő.
Martin osztályfőnöke, Takács
Márta is örömmel konstatálta a
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győzelmet és egy kis történettel momra a kémiakönyvet olvasni,
mutatta be tanítványát, akit nem jelent kényszert, tanulást,
bátyja révén, már alsó tagozatos hiszen annyira érdekes a téma,
korában megismert.
– A legédesebb történetem vele kapcsolatban
szintén ebből az időből
való: amikor egy évig a
várban vezettem szakkört, ő pedig oda járt,
akkor észrevette, hogy én
a tanítás után nem tudtam
hazamenni, hanem egyszerre a délutáni foglalkozásra mentem. Ő pedig
rendszeresen odajött és
megkínált egy kis süteménnyel, szendviccsel,
mondván, hogy biztos A Nagy Lajos Gimnáziumban szeretné a
éhes vagyok! Ez is jelzi, tanulmányait folytatni Solti Martin
hogy milyen tüneményes,
másokra odafigyelő, érzékeny re- hogy élvezem minden mondaceptorokkal rendelkező gyerekről tát. Azt még nem tudom, hogy
van szó – jellemezte tanítványát érettségi után milyen irányban
Takács Márta osztályfőnök.
szeretnék tovább tanulni, de
A tantárgyak közül Martin a jövőre a Nagy Lajos Gimnáziumkémiát szereti legjobban. – Szá- ban szeretném folytatni a tanul-

mányaimat – árulta el terveit a
2016-os esztendő sárvári ígérete.
Martin rengeteg tanulmányi versenyen szerepelt eredményesen, osztályfőnöke szerint ritka, hogy valaki reál- és
humán területen is feltalálja
magát. Kémiából az országos
döntőben szerepelt kiválóan,
miközben magyar irodalomból,
a „Szép Magyar Beszéd” versenyen aranyminősítést szerzett.
Mindezek mellett fizika és matematika tantárgyakból is részt
vett megmérettetésen.
Szabadidejében társastáncra
jár, zongorázni tanul, valamint
ő az iskolai diákönkormányzat
vezetője is.
Martin végezetül elmondta,
hogy számára már maga a jelölés
is megtisztelő volt, arra nem is
mert gondolni, hogy megnyeri a
kategóriát. Utólag viszont köszöni mindenkinek a szavazatát, és
örül, hogy iskolájának dicsőséget
szerzett.
-CSL-

Karácsonyi ajándék lett Stieber Zoltán meze
Folytatás az 1. oldalról
– Én egykori pedagógusként
úgy gondolom, hogy a mai fiatal
generációknak is példaképekre
van szükségük. Sajnos viszonylag
kevés olyan fiatal tehetség van,
aki példakép lehet – egyikük Stieber Zoltán válogatott labdarúgó.
Mi olyan szerencsések vagyunk,
hogy Zoli városunk szülötte, és
amikor az Európa Bajnokság
után találkoztunk, nagyon örültem, hogy megtette ezt a felajánlást. Most a téli pihenő előtt el
tudott jönni, és közösen adhattuk
át a mezt és a támogatást a Sárvár
FC fiatal generációjának. Én arra
hívtam fel az ifjak figyelmét, hogy
ez ne csak egy emlék, de példa is
legyen a számukra. A tehetség
nagyon fontos, de – ahogy Zoltán élete is mutatja – e mellett
nagyon kemény munkára és kitartó szorgalomra is szükség van
a sikerhez – mondta Kondora
István polgármester.
Stieber Zoltán nem feledkezett
el arról, hogy egykor Sárvárról
indult pályafutása. Válogatott
mezének árverésre bocsátásával
szeretett volna valamit vissza-

adni abból a támogatásból, amit
egykor ő szülővárosától kapott.
– Nagyon szépen köszönöm az
önkormányzatnak, hogy felajánlották ezt az összeget a sárvári
utánpótlásnak, és bízom benne,

élményeket élhetett át, amely
mindenért kárpótolta.
– Nyáron írtam alá egy hároméves szerződést a Kaiserslautern csapatával, így a jövőt velük
képzelem el, bár a fociban sajnos

Stieber Józsefné, Szabados Endre, Schimmer Dániel, Stieber Zoltán, Vajda
Mátyás, Máhr Tivadar, Kondora István és Baranyai József a jótékony célra
felajánlott válogatott mezzel

hogy sok sikerben lesz majd része a fiataloknak – hangsúlyozta
Stieber Zoltán, aki elmondása
szerint felemás évet zárt. A klubcsapatában az első fél szezonban
kevés játéklehetőséget kapott,
de a válogatottal csodálatos

nem lehet hosszú távra tervezni.
Ősszel egyre többet játszottam,
de nem voltam teljesen elégedett a teljesítményemmel, ezen
mindenképpen szeretnék még
javítani – tette hozzá Stieber
Zoltán, aki már a világbajnoki

selejtezőkre is készül. – Márciusban lesz a következő meccsünk
Portugália ellen, ami nem lesz
egyszerű, de mindent megteszünk a siker érdekében.
Az SFC részéről Szabados
Endre elnök mondott köszönetet
Stieber Zoltánnak és a sárvári
önkormányzatnak a támogatásért. A pénzt az utánpótlás szakosztály eszközeinek fejlesztésére
fordítják, a mezt pedig kiállítják
a Sárvár FC épületében.
A mezátadáson jelen lévő
fiatalok nevében Schimmer
Dániel, a sárvári U19-es labdarúgócsapat játékosa köszönte
meg a felajánlást. Mint mondta,
társaival figyelemmel kísérik
Zoli pályafutását, büszkék rá,
hogy Sárvárról ilyen sikereket
és hírnevet érhetett el.
A Stieber Zoltán által felajánlott válogatott mezt tehát a Sárvár
FC telephelyén állítják ki. Bízunk
benne, hogy Zoli pályafutása
tovább ível felfelé, és még sok
góllal örvendezteti meg a német
és a magyar szurkolókat, így a
jövőben majd újabb ereklyékkel
gazdagíthatja Sárvárt is.
-fr-
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„Ha táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.”
Huszonegyedszer tartották meg a mazsorettgálát
A telt házas, ünnepi díszbe
öltöztetett Tinódi gimnázium
sportcsarnokának képzeletbeli színpadán december 10-én
szebbnél szebb ruhákban, a
mazsoretteszközök teljes tárházával felvonult a színpadra
a nívódíjas Sárvári Mazsorett
Együttes 6 csoportja, hogy elvarázsolja a nézőket előadásával
a 21. mazsorettgálán.
A 3. adventi gyertya meg
gyújtása az örömöt jelképezi,
melyet ezen a gálán néző, előadó
és művészeti vezető közösen
élt meg. A megyei közgyűlést
dr. Kondora Bálint alelnök
és Szijártó László, a megyei
közgyűlés Területi Tervezési
és Területfejlesztési, Pénzügyi
Bizottság tagja képviselte, megjelent Kondora István, városunk
polgármestere, valamint köszöntötték Bodoricsné Dann Piroskát, a Mazsorett Alapítvány
elnökét, s a meghívott mazsorett
együttesek vezetőit is.
A bevonulást egy ünnepi pillanat követte, hiszen dr. Kondora Bálint szólította a színpadra
Csikós Györgyné nívódíjas művészeti vezetőt, hogy átadja Vas
Megye Közgyűlése Elnökének
Emlékérmét azzal, hogy – utalva Csikós Györgyné nyugdíjba
vonulására – ez az elismerés
nem valaminek a végét, hanem
egy új korszak kezdetét jelentse.

Edit asszony – mint oly sokszor már – meghatottan beszélt
mazsorett tevékenységének kezdetéről, mikor is Pernecker János,
a zeneiskola akkori igazgatója, a
fúvószenekar vezetője, felkérte a
lányok mazsorett oktatására. Háláját fejezte ki minden segítségért,
melyet támogatóitól, szülőktől,
gyerekektől, s családjától kapott.

bottal, pomponnal. Oly gyorsan
követték egymást az események,
s a csoportok, hogy alig-alig tért
magához a néző az egyik csoport
bemutatója után, már jött az újabb.
Ennek a varázslatos világnak a
megjelenítése Csikós Györgyné
mellett Csorba-Pálla Zsanett és
Krajczár Zsanett csoportvezetők
munkáját dicséri.

Csikós Györgyné művészeti vezetőnek dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke adta át a megyei kitüntetést, amelyhez Szijártó László
közgyűlési tag is gratulált (Fotó: Auer Gábor)

A megható pillanatok után
varázslatos show következett. A
látványra, a bájos megjelenésre,
az ügyességre, a koncentrálásra épülő bemutatón elképesztő
koreográfiákat láthatott a közönség. Számtalan apró, de fontos
mozdulat, tér áthelyezéses ötlet,
különböző alakzatok formálása
vonulásokkal, majd eszközökkel:
hol szalaggal, hol zászlóval, majd

Báli szezon 2017
Január 14.
VÁROSI BÁL – Park Inn Hotel, 19:00

Január 28.
SÁRVÁRI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG BÁLJA
Nádasdy-vár Művelődési Központ folyosója, 18:00
Február 4.
SÁRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
BÁLJA – Nádasdy Vendéglő, 18:00
Február 25.
FARSANG A POSTA TÉREN – Posta tér, 15:00
Február 25.
KERESZTÉNY JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Nádasdy Általános Iskola sportterme, 19:00

A legkisebbek, a Tündér Csoport tagjai közül néhányan már
tavaly is gáláztak, de volt, aki
most lépett fel először. Rá is
csodálkoztak a sok-sok emberre,
a fényekre, s a csillogó-villogó
díszletre! Nagyon igyekeztek, s
már megjelenésükkel is mosolyt
csaltak az arcokra.
A Rózsaszínpárduc Csoport
tagjai nem sokkal idősebbek,
mint a Tündérek, de látszik,
hogy nem újoncok. Pomponnal
nagyon szépen dolgoztak, ügyesen és nagyon fegyelmezetten
mutatták be műsorukat.
A Csillagszem Csoport a következő korosztály, s nagy tetszést
arattak fellépésükkel. Pontosan,
jó ritmusban, egymással harmóniában voltak előadásuk alatt.
A Csillag Csoport idén korosztályos kategóriát és csoportvezetőt váltott, új koreográfiát
tanultak erre az alkalomra, melyet szépen adtak elő.
A Gyöngyszem és a Kristály
Csoport olyan érett bemutatót
tartott, amely bármely profi
showban megállná a helyét.
Az est egyik meglepetése volt,
hogy az olaszországi diszkózásra

utaló tánc bemutatásakor a lányok behívták maguk közé – többek között – polgármesterünket
és közgyűlési alelnök fiát, akik
nem hazudtolták meg táncos
múltjukat, s cseppet sem megilletődötten, pillanatok alatt felvették
a tánc ritmusát. Mi nézők, pedig
nagyon jól szórakoztunk!
Megható pillanatokat szereztek a Kristály, Gyöngyszem és
a Csillag Csoport tagjai, amikor
adventi dallamokra táncoltak,
s kívántak szeretetteljes, áldott
ünnepeket.
Az évet értékelő vetített képes
beszámolóból láthattuk, hogy
a bemutatókat komoly háttérmunka előzi meg, mely nemcsak
edzésekből, próbákból, új koreográfiák tanulásából, hanem
változatos, sokszínű közösségépítő munkából áll. Az idei év
legnagyobb élménye a toscanai
összművészeti fesztiválon való
fellépés, mely nagy sikerrel zárult.
Az év termése a rengeteg
fellépésen, versenyen túl: a Kristály, Gyöngyszem, Csillag és
Csillagszem Csoport szebbnél
szebb eredményeket ért el Bükön, Kapuváron, Budapesten és
Kiskőrösön. A Kristály Csoport
2 kiemelt arany, a Gyöngyszem
Csoport 3 kiemelt arany, 1 arany,
a Csillag Csoport 2 ezüst, a
Csillagszem Csoport 1 arany
és 1 ezüst oklevelet nyert. Bíró
Vivien, a Csillag Csoport tagja
tamburmajor díjjal gazdagította
a szép eredmények számát.
Kondora István az est végén
– mint egykori együttes-vezető
– szakmai szemmel is elismerő
szavakat fogalmazott meg. Dicsérte a csapatmunkát, mely a
már említett, tudatos pedagógiai
közösségfejlesztő munka nélkül
nem működne. Csikós Györgyné
és segítői tevékenységét is nagyra
tartja, annál is inkább, hiszen
nemcsak a mazsorettek jó híre,
hanem a városé is messze száll,
amerre ők azt elviszik.
A kétórás gála nagyon gyorsan elröppent, hiszen rendkívül
színes, látványos és szórakoztató
volt, melyben a mazsorettek partnerzenekara, a Kanona Band is
tevékenyen részt vett fellépésével.

facebook.com/sarvari.televizio
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Fergeteges sárvári szilveszter
Szabad téren táncolva, habzó
úszómedencékben lazulva és
számtalan vendéglátóhelyen
is lehetett szervezett módon,
közösen búcsúztatni a városban az óévet. A sárvári Posta
téren első alkalommal szerveztek szilveszteri bulit retró
diszkóval.
Már harmadik alkalommal
öltözött ünnepi fényekbe advent
idejére a Posta tér. A rendezvények eddig december 23-ig tartottak, de 2016-ban szilveszter

22 óra után szinte megtelt a
tér, és nemcsak sárváriakkal. A
környező településekről is sokan
eljöttek, hogy együtt búcsúztassák az óévet. Az adventi vásár
ital- és ételkimérései mellett a
jó hangulatról a színpadon DJ
Renell gondoskodott. A retró
diszkóra a fiatalabb és az idősebb
korosztály is táncra perdült a
dermesztő időben.
A Sárvárfürdőn nem lehetett
volna egy pezsgőspoharat sem
leejteni, annyian összegyűltek
a több éve megtartott népszerű

A Posta téren együtt búcsúztatták a sárváriak az óévet

napján is élettel telt meg a Posta
tér. Első alkalommal szerveztek
szabadtéri, városi szilveszteri
bulit a térre kitelepült vendéglátósok. Az óév utolsó napján

szilveszteri medencepartira. A
lufikba és fényjátékba öltöztetett fürdőn zenével, tánccal és
több fellépővel is szórakoztatták
a közönséget. A habfürdővé

alakított hullámmedence is vább fokozódott a városban a
kiürült a „Csillag születik”-ből hangulat. A petárdadurrogtatás
megismert Szabó Ádám harmo- mellett komoly tűzijátékokkal is
nikán előadott slágerszámainak készültek a különböző helyszíneidejére, majd éjfélt
követően érkezett
Nagy Feró, aki
tovább fokozta a
vidám, (víz)gőzös
hangulatot.
A foglalások
alapján már tudni lehetett előre, hogy Sárvár
szálláshelyein a
vendégek telt házzal töltik meg a
szilveszteri hétvégét. Az óévbúcsúztató napján a
hotelek mellé az
éttermek is csatlakoztak, azokban
sem lehetett üres
asztalt találni. A
konyhák menü- Tűzijáték a várparkban
sorainak alapját
a hagyományos magyar ízek ken. A várparkból és a környékadták. Ezekhez társult a borok ről fellőtt csillogó rakéták fényei
és a röviditalok széles kínálata. szinte egy órán át világították
A vendéglátóhely üzemeltetők meg a belvárost.
Éjfélkor sokan tettek újévi
között az a vélemény alakult ki,
hogy a helyiek is egyre szíve- fogadalmat vagy kívántak valasebben mozdultak ki közösen mit 2017-re. Mi a város minden
ünnepelni az újévet.
polgárának egészségben bővelÉjfél után mintha az idő is kedő, sikeres, boldog 2017-es
enyhült volna egy kicsit és to- évet kívánunk!

Szabad az önfeledt korcsolyázás a tavon
Több év után ismét megnyílhatott a városi jégpálya a Csónakázó-tavon. A december óta
hízó jég újévi ajándékként érte
el a minimális 10 centimétert.
A pálya üzemeltetője hosszú,
hideg telet jósol, így akár márciusig is működhet a pálya.
– Nagyon régen volt olyan jég,
amelyik alkalmas volt a sportolásra. Ez a jég viszont nagyon jó,
át lehet rajta látni, olyan mint a
tükör. Élvezi mindenki a korcsolyázást – mondta Mészáros
Tibor, aki másfél évtizede üzemelteti nyáron a csónakházat,
és ha fagy, a jégpályát is. Egy
hónapig hízott a jég, amíg elérte
a minimális, a szabályokban
előírt vastagságot.

Saját felelősségre használhatják a létesítményt a kilátogatók.
Az önfeledt korcsolyázásnak is
megvannak a veszélyei. Az egyszerű szabályokat illik betartani

és figyelni másokra. – Az első
nap egy férfi elesett, és a fejét
beütötte, elájult. A mentő vitte
el, de nem volt komoly sérülése.
Óvatosnak kell lenni, főleg a

Délutánonként tele a befagyott tó korcsolyázókkal

felnőtteknek, akiknél jellemző a
hanyatt eséses baleset – meséli
a figyelmetlenség következményeit Mészáros Tibor.
A tó jegére a szalaggal kijelölt pályán kívül nem szabad
menni. A kéthektárnyi kijelölt
biztonságos területen délelőtt
tíztől délután ötig, sötétedésig
üzemel a koripálya. Az önkormányzat jóvoltából ingyenesen, korcsolya a helyszínen
bérelhető.
A pálya üzemeltetője hos�szú, hideg telet jósol, így akár
márciusig is működhet a pálya.
Ha marad a fagyos idő a jég
negyven centisre is megvastagodhat, ekkor még plusz tíz
fokos időben is használható
lenne a korcsolyapálya.
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Szent László
A Szent László
Plébánia
● Ferenc pápa 2017. újévi üzenete:
„Erőszakmentesség, a politika stílusa a
békéért”.
● A Vízkeresztkor elkészített szenteltvizet a templomból haza lehet vinni a családi otthonok megáldására:
20+C+M+B+17.
● Farsangi szombatokon 9 órakor jegyeskurzust tartunk a 2017-ben házasodni
szándékozók számára. Ezzel is segítjük fiataljainkat, hogy okos bátorsággal vállalják
a családalapítást.
● Január 15-én, vasárnap 9.30-kor a
hegyi kápolnában is lesz szentmise.
● Január 18-án, szerdán, Árpád-házi
szűz Szent Margit ünnepén kitüntető
szeretettel fordulunk a magyar leányifjúság felé és imádkozunk értük, hogy jó
feleségek és édesanyák legyenek.
● A Krisztus-hívők egységének imahete: 2017. január 22–29. A nagytemplomi
ökumenikus vesperás 20-án, pénteken 17
órakor kezdődik.
● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011;
Szent László Katolikus Általános Iskola
Alapítványa: 18885785-1-18

Szent Miklós
Szent Miklós Pléb Plébánia

● Január 18-án, szerdán Árpádházi
Szent Margit közbenjárásával imádkozunk
a szentmisén Magyar Hazánkért.
● Január 19-én, csütörtökön tartja a
Plébániai Tanácsadó Testület évi rendes
gyűlését a plébánia közösségi termében.
● Január 21-én, szombaton 10 órakor a
plébánia közösségi termében folytatódik a
kézműves foglalkozás gyermekek számára
kétheti rendszerességgel.
● Azok a Jegyespárok, akik 2017-ben
a Sári templomban szeretnének házasságot kötni, lehetőség szerint február 15-ig
jelentkezzenek a Plébánia Hivatalban a
hivatali órákban a Sársziget út 58. szám
alatt. Tel.: 320-918.
● A 2017. évi egyházközségi hozzájárulást a szokásos módon, személyesen a
Plébánián, vagy a kijelölt egyházközségi
tagoknál lehet befizetni.
● Keresztény jótékonysági bálra jegyek
a Plébánián igényelhetők. A plébánia
hivatalos órái: hétfő–szerda–csütörtök–
péntek 9-től 11 óráig, kedd és csütörtök
16-tól 17 óráig.
● Szerdánként este 18.45 órától felnőtt
katekézisre szeretettel várom az érdeklődőket a Plébániára!
● Előrejelzés: Január 29-én, a vasárnapi szentmiséken vehetik át az idei év
elsőáldozóinak és bérmálkozóinak a szülei
az elsőáldozási és bérmálási adatlapokat.
Ennek a vasárnapnak a szentmiséin katekumenátust tartunk. Kérem a jó szülőket,
hogy gyermekeikkel együtt buzgón jöjjenek a családnak is megfelelő időpontban
kezdődő szentmisére.

Hírlap

Evangélikus
Egyházközség
A SÁRVÁRI EVANGÉLIKUS
● Reformáció 500: Január 6-án,
pénteken délután a budapesti Művészetek Palotájában gálaműsor keretében
nyitották meg az emlékévet. Sárvárról és
az ország sok gyülekezetéből érkezett küldöttek töltötték meg a nézőteret. Ünnepi
beszédet Kövér László, az Országgyűlés
elnöke mondott.
● Vízkereszt: Január 8-án, vasárnapi
istentiszteleteinken ünnepeljük a Testté lett ige dicsőségének megjelenését
Sárváron 9.30 órai, Rábapatyon 11 órai
kezdéssel.
● Konfirmáció: Január 13-án és
minden hét péntekén 16 órától a konfirmációra felkészítő tanfolyam, vasárnap 17 órától pedig a bálra készülés
jegyében a konfirmandus tánciskola
folytatódik.
● Ökumenikus Imahét: Január 15-én,
vasárnap 17 órakor Ikerváron a római
katolikus templomban; 16-án, hétfőn
17 órától Rábapatyon a római katolikus
templomban; 18-án, szerdán 17 órakor
Sárváron a református templomban; 19én, csütörtökön Sárváron az evangélikus
templomban; 20-án, pénteken Sárváron
17 órától a Szent László római katolikus
templomban lesz megtartva a keresztyén egységre törekvés alkalmai. Az idei
vezérige: „Krisztus szeretete szorongat
minket.” 2Kor 5,14-20

www.sarvarvaros.hu
● Evangélikus bál: Január 28-án, szombaton 19 órától a Nádasdy-vár termeiben
tartjuk a 21. farsangi bálunkat. A bál idei
díszvendégei Sárvár testvérvárosából
Steinheimből érkeznek. Ünnepi beszédet
Thomas Rosner polgármester úr fog
mondani. Báli belépőt a szervező bizottság
tagjaitól és a lelkészi hivatalban lehet venni.
● Istentiszteleti időpontváltozás: Január 29-én, vasárnap istentiszteletünket
10 órakor kezdjük. Holke Hommel steinheimi lelkész úr fog igét hirdetni.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk.
● Február 4-én, szombaton kerül sor
hagyományos Református Bálunkra a Nádasdy Étteremben. Jelentkezési határidő:
január 31. A belépő ára 4500 Ft/fő.
● Január 18. és 20. között kerül sor
az Ökumenikus Imahét sárvári alkalmaira. Szerdán református, csütörtökön az
evangélikus, pénteken a római katolikus
templomban találkozunk, mindhárom
alkalommal 17 órakor.
● Személyi jövedelemadónk 1%-át a
Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18. A Magyarországi Református Egyház Technikai száma: 0066.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Példamutató hozzáállás és felkészültség
A sárvári Szent László Kórház
azon kevés hazai egészségügyi intézmény közé tartozik,
amelynek nullszaldós a költségvetése – hangzott el az intézmény évzáró rendezvényén.

A jó gazdálkodásnak köszönhetően 50 millió forint fejlesztési
támogatást kaptak a simasági telephely fejlesztésére. Ezzel a hajdan patinás Festetics-kastélyban
hosszú évtizedek óta működő
pszichiátriai betegek otthona tovább korszerűsödhet. Az elmúlt
évben került átadásra egy átalakított melléképület, ahol már jó
körülményeket kaptak a betegek.
Az új lehetőség révén a főépület
komfortja javulhat a nyílászárok
cseréjével – számolt be Vancsura
Miklós főigazgató.

Eredményes évet zárt a sárvári kórház, így évzáró ünnepségükön elismeréseket adtak át.
Az évzáró ünnepségen „KÓRHÁZÉRT” Elismerő Oklevél-

ben részesültek 2016-ban az
orvos szakmai területről: Dr.
Vitai M. Erzsébet pszichiáter
szakorvos. Ápolás szakmai
területről: Kámán Györgyné

Sárvár város vezetői a kórház vezetőségével az évzáró vacsorán

röntgenasszisztens, Mészáros
Katalin gyógytornász, Plájer
Jánosné pszichiátriai ápoló és
gondozó. Gazdasági-műszaki
területről: Kozonics Lajos karbantartó és Jáger Mátyás portás.
A közreműködő és megbízással
dolgozók közül Papp Tiborné
portás.
Kondora István polgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott,
hogy a sárvári kórház kollektívája egy olyan közösség, amely
emberi hozzáállásával és felkészültségével garantálja a betegek
gyógyulását. A sárvári kórház
életében egy jelentős szakasz
zárult le az állami fenntartásba
kerüléssel és több jelentős fejlesztéssel. Az intézmény ezzel az
ország egyik elismert rehabilitációs központjává vált.

Minden idők egyik legjobb éve a fürdőn
December 16-án tartotta szokásos év végi vacsoráját a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
kollektívája. A most már hagyományosnak mondható záró
vacsorára ezúttal is a családi fürdőszárny galériáján került sor.

Elsőként Kondora István polgármester, a tulajdonos önkormányzat képviseletében köszöntötte a dolgozói kollektívát, majd
az újabb egy évre kinevezett
igazgató, Vancsura Miklós értékelte a fürdő, immár mögöttünk
hagyott esztendejét.
– Minden idők eddigi nagyobb látogatószámát, árbevételét, illetve eredményét értük el
2016-ban. Míg az előző évben
1,9 milliárd volt, addig 2016ban 2,32 milliárd körüli lesz az
árbevételünk. Az üzemi eredményünk is ennek megfelelően
alakult, a 2015-ös 120 millióhoz
képest 212 millióra kalkuláljuk. Mindazt, amit erre az évre
terveztünk – az attrakciók, a
csúszdapark fejlesztése, illetve
az egyéb, működési költséget
csökkentő beruházások – végrehajtottuk, jól működtünk,
ami úgy vélem a város életére is
kedvező hatással volt. Mindenki megnyugtatására mondom,
hogy – miként a korábbi években

is – visszafizettük az esedékes
304 millió forint hiteltörlesztést, lejárt tartozásunk nincs,
sőt a dolgozóknak is tudtunk év
végén, a felügyelő bizottság, il-

legapróbb részleteire is, mert
roppant nehéz év áll előttünk. A
kormányzati intézkedések hatására a fürdő teljes bérrendszerét
át kívánjuk alakítani, ugyanis

Szilveszter éjjel is telt ház volt a fürdőn

letve a tulajdonos önkormányzat
által jóváhagyott jutalmat adni
– mondta el az igazgató.
Vancsura Miklós – a sikeres
év ellenére – a 2017-es esztendőre előre tekintve, felhívta
a dolgozók figyelmét, hogy
sohasem lehetnek magukkal
megelégedettek, mindig az újabb
kihívásoknak kell megfelelniük.
– Ha megelégedünk magunkkal, akkor leülünk! Ezért
sokkal jobban oda kell figyelnie mindenkinek a munkája

nagyon nagy a kihívás, minden
ágazatban nagy a bérfeszültség.
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Ennek a rendezésére úgy tűnik,
bírjuk az önkormányzat támogatását is. A beruházások terén a fő
csapásirány a 2002-ben átadott
főépület minőségi szinten történő felújítása lesz. Belépőszámban, bevételben, eredményben
nagyjából az idei adatokkal
tervezünk a 2017-es esztendőre
is. Mindemellett természetesen
folyamatosan tájékozódunk és
készülünk az esetleges pályázati
lehetőségekre – vázolta a terveit
az igazgató.
Az értékelést követően Kátai Zoltán énekmondó adott
rövid, katolikus, és protestáns
adventi és karácsonyi dalokból
összeállított műsort. Ezután a
fürdő dolgozóinak alkalmi kórusa énekelt, majd a dolgozók
megajándékozása, illetve ünnepi
vacsora zárta a programot.
-Csonka-

Támogatás az AZK-nak!

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár könnyűzenei programsorozata, az Alternatív Zenei Klub tavaly is pályázott az Nemzeti Kulturális Alap vidéki klubok működését
támogató Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégiumához.
A kollégium mintegy 2 millió forint támogatást ítélt meg a
klub számára, amelyet a 2017-es évad fellépőinek tiszteletdíjaihoz használhat fel. Az AZK 2015-ben már egyszer sikerrel
pályázott a program keretében.
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Rábasömjén sem maradt ki az ajándékozásból
Mozgalmas volt az év vége
Rábasömjénben. A megyében
az elsők között tett látogatást a
Mikulás a művelődési házban,
ahol bensőséges ünnepséget
szerveztek a fogadására.
A legifjabbak kézműves foglalkozáson készítettek karácsonyi
díszeket, verseket és dalokat
tanultak a készülődés során.
Aztán a gyermekműsor után a
közös éneklésre megérkezett az
ajándékhozó. Az összes nebuló
jól viselkedett, jutott tehát mindenkinek csokoládé, cukorka
és gyümölcs. Az udvaron pedig
látható volt Mikulás szánhúzó
szarvasa, akivel közösen fotózkodni is lehetett.
– Idén Rábasömjén sem maradt ki az ajándékokból – mondta Varga Károly, a településrész
önkormányzati képviselője. A
Télapó zsákjában ebben az esztendőben labdarúgócsapatot és
egy elkötelezett helyi egyesületet
hozott. Az alkalmat kihasználva
mindenki megfogalmazta ké-

réseit is. A Sárvárhoz tartozó
városrésziek együttes kívánsága
volt, hogy a városközponttal

műsort és a templom mellett
közkívánatra felállították a
betlehemi jászolt is.

A rábasömjéni gyerekek adtak karácsonyi műsort a városrész idős lakóinak

összekötő kerékpárút végre
megépülhessen.
* * *
Az ifjak után a szépkorúakat
várták a művelődési házba,
ahol karácsonyváró rendezvényt tartottak a településrész
nyugdíjasainak. Az eseményen a sömjéni gyerekek adtak

A rábasömjéni hagyományok
része, hogy karácsonyvárásként
a templom előtt díszes Betlehemet állítanak a helybéliek.
Továbbá a nyugdíjas klub tagjainak is ünnepséget szerveznek.
A művelődési ház nagytermében
terített asztal mellett került sor a
bensőséges összejövetelre, mely-

hez a süteményeket és a többi
finomságot a klub tagjai készítették. Kondora István, Sárvár
polgármestere az ünnepségen
arra emlékeztette a jelen lévőket,
hogy az ünnepek elmúltával is
találják meg a hétköznapok apró
örömeit.
A klub fényekbe öltöztetett
karácsonyfájánál a közösen
elfogyasztott estebéd előtt a
sömjéni gyerekek adtak versesdalos műsort az egybegyűlteknek, nem kis meghatottságot
csalva szinte mindenki arcára.
– A Rábasömjénért Egyesület
egész évben szervezi a helyi
közösség eseményeit. Az élhető városi léthez tartozik az
is, hogy gondoskodjunk arról,
hogy az idősebbek is fiatalosan
érezhessék magukat – mondta
Tamics Ibolya, a Rábasömjénért
Egyesület elnöke. A sömjéniek
elhatározták, hogy a településrész múltjából kiindulva egy
saját zászlót készíttetnek majd,
ezzel is jelezve a rábasömjéniek
összetartozását.

A nagycsaládosok együtt búcsúztatták az évet
Már 15 éve várja a Sárvári
Nagycsaládos Egyesület tagcsaládjait Mikulás és karácsonyi ünnepségére. A Szent
László Katolikus Iskolában
megrendezésre kerülő év végi
ünnepen műsorral kedveskedtek a gyermekeknek és
szüleiknek az iskolás diákok.
A program jó alkalmat kínált
az év összegzésére is.
Sáray Péterné, a Sár vári
Nagycsaládos Egyesület elnöke örömmel mesélte, hogy
műsort adott a Gárdonyi iskola énekkara Bajnokné Vörös
Krisztina vezetésével. Csupor
Máté zongorakíséretére pedig
az egyesület családjainak gyermekei is bemutatták önálló
produkcióikat.
Az ünnepi programra most
is ellátogatott Kondora István
polgármester, aki a sárvári szervezetek közül a nagycsaládos
egyesület tevékenységét is figyelemmel kíséri. Köszöntő
beszédében elmondta, hogy a

nagycsalád nagy gond, de nagy
öröm is egyben. A szülőket kérte,
hogy őrizzék meg gyermekeik
hitét az ünnepekben.
Sáray Péterné az 1991-ben alakult szervezetről elmondta, hogy

zösségi értékek megjelenítésével,
és felhívják a figyelmet a család
és embertársaink szeretetére,
mások megsegítésére.
A karácsonyi nagyrendezvényük mellett minden nyáron

Sáray Péterné, aki a lelke és motorja a nagycsaládos egyesületnek a Mikulással
osztott ajándékot a gyermekeknek

jelenleg 58 tagcsaládjuk van, ami
315 főt jelent. A tagcsaládok 175
gyermekkel büszkélkedhetnek.
Rendezvényeik célja, hogy a család szerepét hangsúlyozzák a kö-

kirándulni is elmennek, amelyre
2016-ban is kétbusznyi család
gyűlt össze. A városi rendezvényeken is részt vesznek, mint
például a májusfa állításon.

Az ünnepi műsort követően
a Mikulás kiosztotta ajándékait
a gyerekeknek, majd egy közös
uzsonna után lehetőség volt egy jó
beszélgetésre. Az ajándékcsomagokat és a szendvicseket az egyesület támogatóinak adományaiból
készítették, melyeket ezúttal is
hálásan köszön Sáray Péterné.
* * *
A Sárvári Nagycsaládos Egyesület két tagját, Tallos Ágnest
és Sáray Pétert a Biatorbágyi
Nagycsaládosok Egyesületének
ünnepi rendezvényére hívták
december 10-én, ahol a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökétől, Kardosné
Gyurkó Katalintól, a főtitkártól,
Bodroghelyi Csabától és a FelsőDuna Régiós Iroda titkárától,
Horváth Hajnalkától karácsonyi
meglepetés ajándékcsomagot
vehettek át. A sárvári egyesületi
tagokat elismerésre a helyi szervezet vezetősége javasolta, több
mint 15 éves önkéntes egyesületi
munkájukért.
taszi

facebook.com/sarvari.televizio
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Régi-új kórus alakult városunkban
A Nádasdy-vár házasságkötő
terme adott otthont a Sárvári Járási Vöröskeresztes Kórus alakuló ünnepélyének. Az
együttes megalakulása alkalmával műsorral is kedveskedett
a megjelenteknek.
Stieber Józsefné kórusvezető
köszöntötte elsőként a vendégeket. Az énekkar elődjéről, a
nyugdíjas kórusról elmondta,
hogy 2009-ben alakult dalos
kedvű sárvári nyugdíjasokból.
Alapítója a Sárvári Nyugdíjas Egyesület akkori elnöke
Lengyel Antalné volt. Azóta
is a dalos jókedv, a szeretet
igénye tartja össze a tagokat,
akik között ma már nem csak

nyugdíjasok énekelnek. Az elmúlt években számos helyen és
rendezvényen lépett fel a kórus.
– Megtiszteltetésnek tartjuk,

hogy a jövőben viselhetjük a
Sárvári Járási Vöröskeresztes
Kórus nevet – zárta gondolatait
Stieber Józsefné.

Stieber Józsefné karnagy, mögötte a Sárvári Járási Vöröskeresztes Kórus

Az ünnepi alkalomból Máhr
Tivadar alpolgármester mondott
köszöntőt. Az alpolgármester
felidézte Kodály Zoltán szavait:
„A zene lelki táplálék és semmi
mással nem pótolható. Aki nem
él vele: lelki vérszegénységben
él és hal.”
Stieber Józsefné a Sárvári
Járási Vöröskeresztes Kórus
megalapítása alkalmából a tagoknak emléklappal köszönte
meg eddigi aktív részvételüket.
A 17 tagú vöröskeresztes kórust a szeretet tartja össze, így
dalaik többsége a szeretetről szól.
Ünnepi műsorukban kedvenc
dalaik hangzottak el, és az adventi
időszakban is többször hallhatta
őket a közönség.
-tsz-

Óvodásokat ajándékoztak meg a méhészek
Kilenc rollerrel érkeztek a
Bocskai úti Óvodába a Sárvár
és Vidéke Méhészegyesület és a
Sárvári Apiarius Mézlovagrend
tagjai, akik közös ajándékukat
vitték el az intézmény kisgyermekeinek. A kicsik az Őzike
Csoport termében várták a
vendégeket és karácsonyi énekekkel köszöntötték őket.
Az összeszerelt rollereket Stieber Józsefné óvodavezető köszönte meg. A gyerekek pedig amint

jótékonysági báljukon összegyűlt
adományból 60 ezer forintnyi
ajándékot hoztak az óvodába. Az
ovisok a játékok mellé mézkóstolót is kaptak, hiszen nem lehet
elég korán kezdeni a népszerűsítését a jó magyar méznek, amely
erősíti a télen kicsit megviselt
immunrendszert.
Az adományozó két szervezetnek ez volt az első jótékonysági
akciója, de idén is lesz jótékonysági báljuk, és ha tehetik, akkor
folytatni fogják az adományozást.

hoz. Így Sárváron, Sótonyban,
Gércén, Bőben és Bükön is tartottak bemutatót és mézkóstolást
az általános iskolákban. A sárvári és környékbeli óvodákban

pedig a Mikulás ünnepségek
alkalmával 250 darab méhecskés kifestőt is ajándékoztak a
gyerekeknek.
Szilke

50%
Fele ár visszajár!
A kicsik boldogan vették birtokba az új rollereket (Fotó: Makrai Tamás)

lehetett, fel is pattantak az új,
közlekedő alkalmatosságokra, és
rótták a köröket a terem közepén.
Erős György, az Apiarius
Mézlovagrend alapítója elmondta, hogy tavasszal a méhészegyesülettel együtt tartott

Makrai Attila, a Sárvár és
Vidéke Méhészegyesület elnöke
hozzátette még, hogy egyesületük az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület felhívására
novemberben csatlakozott az
országos mézes reggeli program-

Új szemüvege árának 50%-áért
vásárlási utalványt kap.
AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999
Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.
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Hanglemezt készített az oratórikus kórus
Egy gyönyörűen szóló karácsonyi ajándékkal zárta az évet
a Sárvári Oratórikus Kórus.
December 17-én jelent meg az
együttes első hanglemeze CD
formátumban, amely Az élet
kenyere címet viseli.

nagya készítette, mely Lukács
evangéliuma alapján íródott.
– A musical bemutatása és a
CD elkészítése is egy hiánypótló dolog a magyar keresztény

Angyalok, pásztorok és római katonák lepték el a sárvári
adventi vásárt. A bibliai alakok
nem a betlehemi jászolból léptek elő, hanem a Sárvári Oratórikus Kórus tagjai öltöztek
jelmezbe első hanglemezük
megjelenésére.
Két hónapos megterhelő
munka gyümölcseit mutatták
be a kórus tagjai most már
felszabadult örömmel. Marty
Haugen Az élet kenyere című
musicaljét ez év nyarán vitte
színpadra a Sárvári Oratórikus
Kórus ősbemutatóként, ebből
készítettek egy CD-t.
Az eredetileg Feast of Life
címet viselő darab szövegének
magyar változatát dr. Szalai Ferencné, az oratórikus kórus kar-

vegyeskarra, szólistákra megírt
mű. Szeretnénk a CD-t Sárvár
határain túl is terjeszteni, hogy
mindenkihez eljusson a darab
üzenete. Most hogy a CD el-

Angyalok, pásztorok és római katonák mutatták be a Sárvár Oratórikus
Kórus CD-jét

zenék sorában, mert két véglet
van még mindig. Vannak a
hagyományos egyházi énekek
és vannak a gitáros énekek,
ez a musical a kettő között
van. Igényes, négyszólamú
®

készítésével foglalkoztunk, és
el kellett intéznünk a szerzői
jogokat is Amerikában, azt is
tapasztaltuk, hogy csak az én
magyar fordításom létezik,
így igazi sárvárikum Az élet

www.sarvarvaros.hu

kenyere – mondta dr. Szalai
Ferencné.
2016 júliusában és szeptemberében készült a CD-felvétel a
Tinódi gimnázium dísztermében, valamint a Szent László
Katolikus Általános Iskola
ének-zene termében Osváth
Zoltán zenei rendezése és dr.
Szalai Ferenc művészeti vezetése mellett. 2016 december közepére vált hozzáférhető mindenki számára a hanganyag,
mellyel szeretnék elérni, hogy
az evangelizációra rendkívül
alkalmas darab bárki számára
elérhető és előadható legyen.
A hanghordozó képi világát
Fehér Imre grafikus tervezte.
A CD-hez a közönség Sárváron, a Lilaudvar Kávéházban
juthat hozzá.
Az oratórikus kórus már
újabb nagyszabású produkcióra
készül. 80 nap alatt a Föld körül
címmel hívják zenés utazásra
a közönséget február 12-én 18
órától a gimnázium tornacsarnokában.

Malacsütés a Bassianaban

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 munkakörbe.

Minőségügyi technikus
Fő feladatok:
– reklamációk kezelése
– termékauditok végrehajtása
– minőségügyi dokumentációk kezelése
Elvárások:
– minimum középfokú végzettség
– tárgyalóképes német és angol nyelvtudás
– jó problémamegoldó és döntéshozó képesség
– minőségügyi rendszerek ismerete ( ISO/TS 16949; ISO 9001 )
– minőségügyi tapasztalat és műszaki ismeret előny
Amit kínálunk:
– felelősségteljes és változatos tevékenység egy erősen fejlődő
nemzetközi vállalatnál
– magas fokú szakmai fejlődési lehetőség egy sikerközpontú,
dinamikus csapatban
Amennyiben úgy gondolja, hogy a fenti pozíció megfelelne Önnek,
kérjük küldje el e-mailben a bizonyítványokkal ellátott
magyar, német és angol nyelvű önéletrajzát a következő elérhetőségre:

Boros Gabriella – minőségügyi vezető
gabriella.boros@provertha.com

Negyedik éve a város egy-egy
civil szervezete javára tartjuk
a malacsütést, amelynek a
bevételét idén a Sárvári Oratórikus Kórusnak ajánlottuk
fel – mondta Unger Richárd, a
Bassiana Hotel vezetője.
Az önkormányzat részéről
dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző is a szívén viseli a
rendezvény hagyománnyá té-

telét. A kórus rövid koncerttel
köszönte meg a jótékonysági
felajánlást a hotel teraszán. A
jó hangulatnak leginkább Bözsi és Misi, a két negyvenkilós
malac nem örült igazán, hisz
ők áldozták fel magukat a szilveszteri akcióhoz. A két röfit
az elmúlt évekhez hasonlóan
Bíró Jenő és fia, Bíró Tamás
készítették el és szervírozták
az éhes közönségnek.

facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári

Momó és a gyerekek ismét
legyőzték a koboldokat!
A csintalan koboldok, akik
állandóan azon törik a fejüket,
hogy mivel bosszanthatnák
Meseország lakóit, tavaly megtámadták Csukás István meséit. Összekeverték a történetek
szereplőit, eltüntettek fontos
mondatokat, szavakat, hogy
értelmetlen és unalmas legyen
egy-egy mese.

Momó, a sárvári könyvtár
jóságos manója ismét a gyerekek
segítségét kérte a koboldok ellen.
A gyerekek természetesen segítettek, hiszen nagyon szeretik Süsüt,
a Nagy Ho-ho-ho-horgászt, Pom
Pomot és számtalan Csukás
István által megálmodott alakot.
A kisdiákok elolvastak soksok mesét, hogy újra felidézzék
a kedvelt hősöket, aztán a különböző feladatok megoldásával
bebizonyították, hogy nagyon
szeretnek olvasni, könyvtárba
járni és valóban jártasak Csukás
István világában. Sokan nagyon
szép rajzot is készítettek a mesékről. Így végül a koboldok alul

maradtak, győztek a gyerekek, a
mesék megmenekültek.
A Momó-játék zárórendezvényére az elmúlt év december
9-én került sor a sárvári könyvtárban. Az Orfeum Vándorszínpad
művészeinek interaktív műsora
keretében Klimpír manó zenével
megalapozta a hangulatot, aztán
Moncsi manó és a Télapó segítségével még Kótyomfitty is megjavult.
A három sárvári általános
iskolából és a tizennyolc Sárvár
környéki községből összesen
108 gyerek vett részt a játékban.
Minden gyerek nagyon ügyesen
oldotta meg a feladatokat, ezért
senki sem távozott ajándék nélkül, sőt a legügyesebbek külön
jutalomban is részesültek. A mesékről készült legszebb rajzokat
kiállítás keretében tekinthetik
meg az érdeklődők a sárvári
könyvtárban január végéig.
A játékban részt vevők nevében
is köszönetet mondunk a Vas
megyei KSZR-nek és a gyerekek
megajándékozásában segítséget
nyújtó kedves támogatóinknak.
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Soulwave A Dalban

A Soulwave zenekar december
10-én este lépett fel nagy sikerrel Sárváron, a Posta téren.
Fantasztikusan indult az új
évük is, hiszen bejutottak A
Dal 2017 legjobb 30 versenyzője közé.
A Soulwave sárvári koncertjét
nagy érdeklődés övezte, sokan
kilátogattak megnézni őket. Ez
nemcsak annak köszönhető,
hogy egyre népszerűbbek a
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zenekar dalai, hanem annak
is, hogy basszusgitárosuk a
sárvári Góczán Gábor, így egy
kicsit sárvárinak is érezhetjük
az együttest.
December elején jelentették
be, hogy a Soulwave Kalandor
című számával bekerült A Dal
2017 legjobb 30 pályaműve közé,
így részt vehetnek a Duna Televízión zajló versenyben. Az első
adásra január 14-én 19.30-kor
kerül sor. (Fotó: Cooper)
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Belépődíj: 1000,- Ft http://www.azk.hu

vendégünk:

Synth with Meggie
Belépődíj: 1000,- Ft, amelyből 500,- Ft a büfében lefogyasztható

A koncertek megvalósulását a Cseh Tamás Program támogatta.

2017_AZK_Mullerek.indd 2

1/4/17 11:30:28 AM

2016_Bufe_Synth.indd 1

1/4/17 10:01:58 AM
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. január 13. és 2017. január 28. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 14., 21. és 28. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Január 13. (péntek) 19.00 Újévi fúvós koncert
Január 20. és 27. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40,
hétfő-csütörtök 19.40

www.sarvarvaros.hu
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Egészségklub
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel várja Önt, családját és barátait 2017. január 25-én, szerdán
17 órára a könyvtárba, ahol Az öregkor bölcs megélése
címmel Szilvási Csaba életmódtanácsadó tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Minden kedves partneremnek
eredményekben gazdag,
boldog
új esztendőt kívánok!
Dr. Szabó Edgár
üzemorvos
ÓVJA MEG VÍZMÉRŐJÉT A
FAGYTÓL, PÉNZTÁRCÁJÁT
A TÖBBLETKIADÁSTÓL!
A várható hideg időjárás miatt a vízmérők, vezetékek,
szerelvények fokozottabban ki lesznek téve a
fagyveszélynek. Az elfagyás megelőzése érdekében kérjük
gondoskodjon a fagyvédelemről!

A megelőzés érdekében fontos, hogy a vízmérőakna megfelelően le legyen fedve,
szigetelve. A pincében található vízmérő mellett a védelem érdekében az ablakokat be
kell zárni. Különösen a lakatlan ingatlanoknál, hétvégi házaknál és építési telkeken
szükséges a belső vízhálózatot és a vízmérőt is vízteleníteni.
El kell végezni a kerti locsoló csapok leürítését, elzárást is. (Elzárás után kérjük
ellenőrizze, hogy vízmérőjén a fekete csillagkerék nem mutat-e szivárgást!)
Az elfagyott vízmérő cseréjének költsége és az elfolyt víz ára is számlázásra kerül,
kérjük ne hagyja, hogy figyelmetlenségből eredő többletkiadása keletkezzen!
Köszönjük együttműködését!
VASIVÍZ ZRt.

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.,
2017. január 9.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

január 19-én és 26-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

facebook.com/sarvari.televizio

Válaszd
a hozzád il őt!
Sárvári

Csatárposzton erősít a Sárvár FC
A Sárvár FC őszi mérlege tizennyolc mérkőzésből két győzelem, öt döntetlen és tizenegy
vereség, hat rúgott és huszonhét kapott gól, ami tizenegy
megszerzett ponthoz volt elég.
A csapat ezzel a teljesítménnyel
a tizennyolc fős mezőny tizenhetedik helyén telel.

keztetésre jutott, hogy a Sárvár
helyzete a kiesés elkerülésére
nem teljesen reménytelen, a hozzánk hasonlóan az alsóházban
tanyázó, kiesés elől menekülő
csapatokat ugyanis itthon fogadjuk. Kovács László szerint,
amennyiben sikerülne alaposan
megerősíteni a játékoskeretet,
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gondjaink voltak. Kellene a középpályára is még legalább egy
játékos a meglevő, valóban ügyes
labdarúgóink mellé, és hát a
legfontosabb, hogy gólszerzésre
képes támadókat kell igazolni,
mert itt nagyon le vagyunk
maradva a magunk hat lőtt góljával. Természetesen távozóink
is lesznek, hiszen már van, aki
bejelentette, hogy munkahelyi
elfoglaltság miatt a tavaszt nem
vállalja, és lesznek olyanok is,

akiktől mi fogunk elköszönni,
mert a bennmaradásért vívandó
könyörtelen harcban gyenge,
illetve középszerű játékosok nem
tudnak segíteni – zárta szavait
Kovács László edző.
A Sárvár FC a téli szünetet
követően január harmadikával
kezdte meg hét hetesre tervezett
felkészülését a várhatóan február
tizennyolcadikán induló tavaszi
szezonra.
-senior-

» Arany, ezüst, igazgyöngy,
Kerékpáros újévköszöntő
drágakő ékszerek
» Karikagyűrűk • Márkás órák
» Egyedi ékszerek készítése
» Ékszerek javítása

Kov á c s L á s z l ó
edző, aki a negyedik
fordulót követően
vette át az SFC irányítását elmondta, hogy
az első, a listavezető
Érd elleni mérkőzést
Újév napján délután a Sár- szeretnének teremteni. A
leszámítva, amelyvári Kerékpár Egylet szer- kerekes kirándulás 22 kilore tulajdonképpen
vezésében egészségmegőrző méteren, remek hangulatban
két közös edzés után
bringatúrán vehetett részt és csodálatos időjárásban
utaztak el, egy jól elaz, aki a szilveszteri túlter- zajlott. Az egyesület tagkülöníthető szakasz
heltségtől szabadulni akart. jainak célja az volt, hogy
kezdődött a csapat
minden kerékpározónak
életében. Ennek az
A Sárvár–Bögöt–Csénye BÚÉK-ot kívánjanak, azaz
időszaknak a taktikai
útvonalon guruló kerekesek Bringás Útjainkat Élmények
elképzelése az volt,
aktivitásukkal hagyományt Kísérjék!
hogy egy viszonylag
stabil védekezésből,
kevés gólt kapva, labdaszerzés után gyors Kovács László edző szerint még nem reménytelen
kontrákkal próbál- a Sárvár FC bennmaradása
koztak. Sajnos ebből
az első fele, a védekezés még akkor úgy nagyjából nyolc mércsak-csak működött, de az már kőzést megnyerve lenne esély az
világosan látszott, hogy a táma- NB III-as tagság megőrzésére.
dásépítésben, a helyzetkihasz– Ehhez azonban 4-5 poszton
nálásban sok gondjuk akadt. Az mindenképpen komoly erősítés
előre lépéshez tehát elsősorban szükséges – tette hozzá a tréner.
csatárposzton kell erősíteni.
Kellene egy magas center, mert
A Sárvári Kerékpár Egylet lelkes újévköszöntő csapata
A Sárvár FC jelenleg nyolc a pontrúgásoknál, szögleteknél
ponttal van lemaradva a tizennegyedik Hévíz, és tizenhárom
ponttal a már biztos bennmaradást jelentő, tizenkettedik helyen
álló Csepel mögött.
Az edző a tavaszra előrete» Arany, ezüst, igazgyöngy,
kintve elemezte az előttünk álló
drágakő ékszerek
mérkőzéseket, és arra a követ-

» Pénzérmék felvásárlása
» Befektetési aranytömb
értékesíVálaszd
tése napi tőzsdei áron

ó
d
n
a
d
a
r
a
M
értékek

06-20/956-6999 ekszerszalon.com

a hozzád illőt!

2017-ben is
hirdessen
a Sárvári Hírlapban!

Hívjon most!
06 30 45 75 035

» Karikagyűrűk • Márkás órák
» Egyedi ékszerek készítése
» Ékszerek javítása

Sárvár, Batthyány u. 34/3
borudvar)
dandó
M(volatra
értékek
Tel.: 06-30/974-6655ekszerszalon.com
06-20/956-6999
e-mail: tothgabor.gold@gmail.com

» Pénzérmék felvásárlása
» Befektetési aranytömb
értékesítése napi tőzsdei áron

Sárvár, Batthyány u. 34/3 (volt borudvar)
Tel.: 06-30/974-6655
e-mail: tothgabor.gold@gmail.com
info@zoeekszer.hu
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Válassza
a
minőségi,
multifokális
lencséit!
HA AZ ÁR IS SZÁMÍT!
– ID Lifestyle 1.5 SHV ...................... 40.000 Ft/db
– Summit Pro 1.5 SHV ..................... 30.000 Ft/db
– Amplitude 1.5 SHV ......................... 20.000 Ft/db
További lehetőségekről érdeklődjön
üzletünkben és várjuk
ingyenes computeres szemvizsgálatra.

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

Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00

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

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
Tel.: 00 36 95/320 685

Áraink 2017. január 31-ig érvényesek!
www.pontittuzletek.hu

www.facebook.com/pontittuzletek

Pajor Tetőfedés
Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

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

Ács, tetőfedő vagy
ebben jártas
munkatársakat
keresünk!
Elérhető nettó órabér: 1050 Ft

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

Akciós téli gum
ik
már

10.000 Ft/db-tól
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.

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos
Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófia
fogszabályozó szakorvos

Sárvár, Sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)
Tel.: 95/323-547 www.drboda.hu

