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Sárvár a top 3 
város között 
a Trivago listáján!
A trivago.hu szálláskereső web
oldal a vendégek által leadott 
szállásértékelések alapján felál
lította a legkedveltebb nemzet
közi és magyar úti célok listáját. 
Sárvár dobogós helyen végzett.

A metakereső weboldal sta-
tisztikái, a Trivago Reputation 
Ranking alapján felállt a magyar 
toplista is, amire a minimum 50 
szálláshellyel és szállásonként 
átlagosan minimum 60 vendégér-
tékeléssel rendelkező úti céloknak 
volt esélye felkerülni.

Budapest 100-ból 84,12-es 
indexszel (Trivago Rating Index) 
a lista első helyét foglalja el, de 
szorosan mögötte néhány nép-
szerű fürdőváros, köztük Sárvár 
is – a dobogó előkelő 3. helyét 
elfoglalva – bekerült a top 10-be.

A Trivago Rating Index (TRI) 
egy 1-től 100-ig terjedő index-
szám, melyet globálisan összesen 
több mint 175 millió szállásérté-
kelés összevetésével számolnak ki 
a trivago üzleti elemzői.

Folytatás a 13. oldalon

Hazatért Sárvárra február 3án 
Sylvester János Újtestamentum 
fordítása. A Nádasdy Ferenc 
Múzeum Biblia Termében 
helyezték el a közel ötszáz éves 
dokumentumot. A reformáció 
500 éves jubileuma alkalmából 
Sárvár egyike azon 68 európai 
városnak, mely részt vesz az 
ünnepi rendezvénysorozatban. 

Február 3-án egy reformá-
ciói mozgókiállítást bemutató 

kamiont és egy reformációi 
fotókiállítást is megtekinthe-
tett az a több száz érdeklődő, 
aki részt vett az ünnepi prog-
ramokon.

– Sárvár különleges város 
nemcsak jelene, hanem gaz-
dag múltja miatt is, amelybe 
Sylvester János munkássága 
is beletartozik – mondta az 
Újtestamentum leleplezésekor 
Dr. Hafenscher Károly minisz-
teri biztos. 

Rotterdami Erasmus és Lu-
ther Márton nyomdokain haladt 
Sylvester János, amikor Nádas-
dy Tamás, a sárvári vár urának 
támogatásával elkészítette az 
Újtestamentum magyar nyelvű 
fordítását. Az egyház és társada-
lom megújulását hozta magával, 
hogy az emberek anyanyelvü-
kön vehették kézbe a Bibliát. 

Következő lapszámunkban 
részletesen is beszámolunk a 
reformációi programsorozatról 

Idén is lesz „Mozdulj Sárvár!” 
Január végén egyeztetett a helyi sportszervezetek képviselőivel, 

lelkes testnevelő tanárokkal, sportolókkal Máhr Tivadar alpolgár-
mester a „Mozdulj Sárvár!” idei programjairól. – Fontos, hogy 
ez a nagy sikerű, ezreket megmozgató programsorozat ebben az 
évben is folyatódjon.  A célunk nem változott: szeretnénk minél 
több ember figyelmét felhívni az egészséges életmód, a helyes 
táplálkozás és a rendszeres testmozgás fontosságára – mondta az 
alpolgármester. Március 5-én a Sárvári Vadkert Major Terepfutó 
Verseny nyitja a szabadtéri sportrendezvények sorát.

Ülésezett a képviselő-testület
Január 26-án tartotta idei első soros ülését Sárvár Város Önkor-

mányzati Képviselő-testülete. A képviselők több mint 20 napirendi 
pontot tárgyaltak meg. Beszámoló hangzott el a városi főépítész 
munkájáról, a Kolping Támogató Szolgálat 2016. évi tevékenysé-
géről és a Nádasdy Ferenc Múzeum elmúlt évi munkájáról. Ezt 
követően a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok 
Otthona fenntartásáról szóló rendeletet módosították úgy, hogy a 
megváltozott gazdasági és társadalmi körülményekhez igazodva 
rögzítésre került több dolog is a rendeletben.  Folytatás a 3. oldalon

Tartalomból:
Munkaügyi helyzet  ................  5. 
Tinódi emlékezete  ............... 6-7.
Sárvári bálok  ..........................  9.
Ajándék az úszóknak  ...........  15. 

Újra Sárváron Sylvester Újtestamentuma

Gyarmati István lelkész, Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató, Dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlék-
bizottság miniszteri biztosa, Szemerei János, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület püspöke és Kondora István 
polgármester leplezte le az Újtestamentumot 
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építésibontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2017. évben minden 
hónap utolsó péntekén, FERUÁR 
HÓNAPBAN FEBRUÁR 24ÉN, 
PÉNTEKEN 11.00 órától 17.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (Lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, 
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi-
ségben díjmentesen elhelyezheti, 
amennyiben tartozása nem áll fenn.

A SZELEKTÍV KUKÁBAN EL
HELYEZHETŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKOK AZ ALÁBBIAK:
– PAPÍRHULLADÉK: 

• vegyes papír, kartonpapír
• élelmiszerek és kozmetikai cikkek 

nem szennyezett papírdobozai
– MŰANYAGHULLADÉK:

• üdítős és ásványvizes műanyag 
palackok lapítva

• tisztítószerek (mosó- és moso-
gatószerek, öblítők) flakonjai

• kozmetikai cikkek (samponok, 
tusfürdők) flakonjai

• vegyes fólia
• KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG

HURTOS DOBOZT, MŰ
ANYAG TOJÁSTARTÓT NE 
HELYEZZENEK A SZELEK
TÍV KUKÁBA.

– FÉMHULLADÉK:
• sörös, üdítős alumínium dobozok
• konzervdobozok

– vegyes összetételű kompozit cso-
magolási hulladék (ún. ITALOS 
KARTONDOBOZ)
• tejes, gyümölcsleves többrétegű 

kartondobozok tisztán és lapítva
Üveggyűjtés:

Az üveg csomagolási hulladék gyűj-
tése a gyűjtőszigetek üveg konténere-
iben, és családi házaknál négyhetente 
házhoz menő zsákos gyűjtéssel törté-
nik. Amennyiben Ön családi házban 
lakik, és még nem vesz részt a házhoz 
menő üveggyűjtésben üveg gyűj-
tőzsák az ügyfélszolgálaton kérhető. 
Gyűjtéskor az új üveg gyűjtőzsákot 
kérjük a postaládában keresse.

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYE
NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ 
T E RÜ L E T É N  E L É R H E T Ő 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁ
RAD OZÁSUKAT NAGYON 
KÖSZÖNJÜK.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld pont Non-

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 

Ikervári u. 23.

Nyitvatartás: KEDD: 7.00-19.00, 
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00

Tel./fax: 06-95/520-172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2017. február, március
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NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2017. február, március.

Pályázati felhívás
Sárvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete pályázatot hir-
det a Sárvári Vármelléki Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) 
beosztás közalkalmazotti jogvi
szony keretében történő ellátására

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama, foglalkoztatás jel
lege:

Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. Teljes munkaidő.

Közalkalmazotti jogviszony 
létesítése esetén a betöltendő 
munkakör a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 3. melléklete 
alapján óvodapedagógus.

A vezetői megbízás megneve
zése, szintje:

Ó vo d ave ze tő  (magas abb 
vezető)

A vezetői megbízás időtarta
ma: 

A magasabb vezetői megbízás 
határozott időre, öt évre szól: 
2017. augusztus 1. napjától 2022. 
július 31. napjáig.

Munkavégzés helye:
Sárvári Vármelléki Óvoda, 9600 

Sárvár, Várkerület 11.
A magasabb vezetői megbízás

sal járó lényeges feladatok:
Ellátja az Nkt. 69. § (1)-(3) 

bekezdésében meghatározott 
feladatokat. Gazdálkodási felada-

tait a Városgazdálkodás Sárvárral 
együttműködve látja el.

Munkabér és juttatások:
Az illetmény a közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 369/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet (to-
vábbiakban: Korm. rendelet)  
rendelkezéseinek alkalmazásával 
kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek:
– Az Nkt. 67.§ (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott felső-
fokú iskolai végzettség és szak-
képzettség

– pedagógus szakvizsga kere-
tében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség

– legalább 5 év pedagógus mun-
kakörben szerzett szakmai gyakor-
lat.(Nkt. 67. § (1) c) pontja szerint)

– az Nkt. 66.§ (1) b) pontja alap-
ján büntetlen előélet és a pályázóval 
szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. 
§ (2d), (2c) bekezdésében felsorolt 
kizáró okok

– cselekvőképesség
– a nevelési-oktatási intéz-

ményben pedagógus munkakör-
ben fennálló, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló alkalma-
zás vagy a megbízással egyidejűleg 
pedagógus munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munka-
időre szóló alkalmazás.

Az óvodavezetői (magasabb 
vezetői) megbízás vagyonnyilat
kozattételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyúj
tandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz
– a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket 
tartalmazó az intézményvezetésre 
vonatkozó vezetési program

– végzettséget, szakképzett-
séget igazoló okiratok másolata, 
amennyiben van: tudományos 
fokozatot, állami nyelvvizsgát 
igazoló okiratok másolata 

– közalkalmazotti jogviszony 
létesítése esetén 90 napnál nem 
régebbi hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy büntetlen előéletű 
és hogy nem áll a foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt

– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul

– nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázó zárt vagy nyilvános ülésen 
kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betöltésének idő
pontja: 2017. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának 
határideje:

A Nemzeti Közigazgatási In-
tézet internetes oldalán (www.
kozigallas.gov.hu) történő közzé-
tételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának 
helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példány-
ban Sárvár város polgármesteré-

nek (Kondora István Sárvár város 
polgármestere 9600 Sárvár, Várke-
rület 2.) címezve, zárt borítékban 
kell benyújtani, a borítékon kérjük 
feltüntetni: „Sárvári Vármelléki 
Óvoda óvodavezetői pályázata”.

A pályázatok elbírálásának 
rendje: 

A Korm. rendelet, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet rendelkezései szerint.

A pályázókat Sárvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testü-
lete Humán Erőforrás Bizottsága 
hallgatja meg. A megbízásról 
Sárvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt. 

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 

Legkésőbb 2017. június 30.
A pályázati kiírás közzétételi 

helye: 
A pályázati felhívás a Nemzeti 

Közigazgatási Intézet honlapján 
(www.kozigallas.gov.hu), az Ok-
tatási és Kulturális Közlönyben, a 
www.sarvarvaros.hu honlapon, 
valamint a Sárvári Hírlapban ke-
rül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos 
további információ Kondora 
István polgármestertől kérhető 
a 95/323-555-ös telefonszámon, 
vagy a polgarmester@sarvar.hu 
e-mail címen.
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Folytatás az 1. oldalról
A helyiségek bérletéről szóló 

rendeletbe bekerült, hogy az 
önkormányzati bérlakás szociális 
alapon, költségelven és szakem-
berellátás biztosítása érdekében 
kerülhet bérbeadásra. Az új elem 
a költség vagy piaci alapú lakbér 
bevezetése.

Arculati kézikönyve és tele-
pülésképi rendelete is lesz a vá-
rosnak. A településképi rendelet 
állapítja meg a helyi építészeti 
örökség területi és egyedi védel-
mét, illetve a védelem megszün-
tetését, továbbá a településszer-
kezet, településkarakter, tájképi 
elem és egyéb helyi adottság alap-
ján a településképi szempontból 
meghatározó területeket. A meg-
változott építéshatósági eljárások 
miatt a törvény alapján a város 
csak e módon tud véleményt for-
málni, vagy vétót emelni egy-egy 
tervezett épületre.

Sárvár Város Önkormányzata 
és a Sárvári Zöld pont Nonprofit 
Kft. közötti közületi hulladék-
szállítási szerződés is módosításra 
került. Elhangzott: a város a közeli 
jövőben kiemelten kezeli a Hegy-
község köztisztaságának javítását.

A testület – a jelenlegi vezető 
nyugdíjba vonulása miatt – pá-
lyázatot írt ki a Sárvári Vármelléki 
Óvoda intézményvezetői munka-
körének betöltésére.

Ez évtől a képviselő-testületi 
ülések után a város polgármestere 

rendszeres sajtótájékoztatókat tart. 
Az elsőre most került sor, melynek 
témája a város új sport és kulturális 
rendezvénycsarnoka volt.

– A tavaly decemberi kormány-
határozattal az állam 2 milliárd 60 
millió forint támogatást ad az új 
városi sport- és kulturális központ 

megépítésére. ágh péter képviselő 
úr nagyon hosszú és kemény lob-
bimunkájának eredményeképpen 
kaphattuk meg a támogatást. 
Természetesen mi a háttérben a 
tervekkel nagyon hosszú ideje ké-
szültünk, így most rövid idő alatt 
véglegesíteni tudjuk a terveinket 
– mondta a polgármester.

A megvalósulás és a mű-
ködtetés szempontjából fontos 
volt, hogy a támogatást az ön-
kormányzat közvetlenül kapta. 
– Kitartottam amellett, hogy 
a megvalósításra csak akkor 

vagyunk képesek, ha nem a tár-
sasági adórendszeren és egy civil 
szervezeten keresztül kapjuk meg 
a pénzt, hanem direkt önkor-
mányzati támogatásként jutunk 
hozzá. Mert annyi kockázata van 
az építésnek és a működtetésnek, 
hogy azt egy civil szervezetre 

rábízni felelőtlenség lett volna – 
szögezte le Kondora István.

A csarnok avatása egy másfél 
évtizedes álomnak lesz a beteljesü-
lése. A körülbelül hárommilliárd 
forintos összköltséggel megva-
lósuló beruházás önrészéből a 
város kialakítja a parkolóként és 
piacként is működő területet, és 
többek közt alkalmassá teszi a Ná-
dasdy utcát a csarnokhoz érkező 
forgalom fogadására, de várhatóan 
a Berzsenyi utca is felújításra ke-
rül. A munkaterület átadása nyár 
végére várható, a tervek szerint 
jövőre, a várossá avatás 50 éves 
jubileumára birtokba is vehetik a 
sárváriak a komplexumot.

– Ennek az évtizednek a mul-
tifunkcionális sportcsarnok a 
leglátványosabb beruházása lesz 
városunkban – zárta gondolatait 
Kondora István.

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2017. február  21én (kedden) 

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Köszönet az 1%-ért!
A Sárvári Vármelléki Óvoda telephelyén, a Szatmár út 20. 

szám alatt működő „Gyermekeinkben a jövő” Alapítvány 
nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik jövedelem-
adójuk 1%-ával alapítványunkat támogatták. A befolyt össze-
gen mindkettő gyermekcsoport részére játékokat vásároltunk, 
valamint tárgyi eszköztárunkat bővítettük. Tisztelettel kérjük 
továbbra is támogatásukat! Adószámunk: 19244875118

A sárvári képviselőtestület 
február 15én, szerdán 16 órai 
kezdettel közmeghallgatást, 
majd ülést tart a városháza 
nagytermében. Fő napirend 
az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rende
let megalkotása lesz.

Módosítják a 2016. évi költ-
ségvetésről szóló önkormány-
zati rendeletet. Megállapítják 
Sárvár Város Önkormány-

zata 2018–2020. évi közép-
távú tervét. A Sárvári Zöld 
pont Hulladék-közszolgáltató 
Nonprofit Kft. és a MÜLLEX 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
között létrejött hulladékkeze-
lési szerződés jóváhagyására 
is sor kerül. Elfogadják Sárvár 
Város Önkormányzata 2017. 
évi közbeszerzési tervét. Meg-
állapodást kötnek a Szombat-
helyi Szolgáltatási Szakképzési 
Centrummal.

Lényegesen módosultak az épí
tett környezet alakításáról szóló 
jogszabályok. 2017től a járási 
hivatalok építésügyi hatóságá
hoz való bejelentéssel kezdhető 
meg a 300 m2nél nem nagyobb 
lakóházak építése.

A lakásépítéseknél a hosz-
szadalmas, építési hatóság előtt 
lefolytatandó építési engedélye-
zési eljárást rövidítették le azzal, 
hogy egy sokkal rugalmasabb 
és rövidebb eljárást iktattak be 
– mondja Némethné Szabó Zsu-
zsanna építésügyi hivatalvezető.

Egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenység elektronikus 
úton, az interneten létrehozott 

e-építési napló megnyitásával 
kezdhető meg. A beadandó új 
építési terv elemek számának 
növekedése ellenére az előké-
szítés ideje lerövidül. Az egy-
szerűsített eljárásban az építtető 
a kötelező tervezői és kivitelezői 
felelősségbiztosítás bevezetésé-
vel kap garanciákat.

A változásokhoz tartozik, hogy 
megszűnt a használatbavételi 
eljárás. A bejelentéstől számított 
tíz éven belül meg kell valósítani, 
ellenkező esetben az épületet 
le kell bontani. A járási építési 
hivatalnál úgy látják az előzetes 
érdeklődések alapján, hogy a la-
kosság körében Sárvár környékén 
is megnőtt az építkezési kedv.

Új építési szabályok

Közmeghallgatás és testületi ülés

Ülésezett a sárvári képviselő-testület

A multifunkcionális sportcsarnok bejelentésekor Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester
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Az MSZP–Híd a Jövőnkért 
Egyesület önkormányzati kép
viselői a testületi ülés után 
tartották sajtótájékoztatójukat. 
A fő téma az épülő multifunk
cionális sportcsarnok volt.

Szabó Lajos örömének adott 
hangot, hogy a régóta várt sport-
csarnok megépítéséhez meg-

kapta az önkormányzat azt a 
támogatást, amely megfelelő 
önrésszel kiegészítve elégséges 
lehet ahhoz, hogy ez az álom 
ésszerűen megvalósuljon. Majd 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik ebben a több mint 
15 évben dolgoztak ezért, és 

megköszönte a sárvári lakosok 
türelmét is. Szabó Lajos úgy véli, 
hogy ez a tartalékolás a sárváriak 
részéről lemondással járt, mert 
nem jutott mindig annyi pénz 
szociális célokra és az intézmé-
nyek működtetésére, amennyit 
igényeltek volna.   

Az önkormányzati képviselő 
kiemelte még, hogy a 2010-ben 

indult kétszer ötéves időszak 
fontos fejlesztései az új köz-
temető, a multifunkcionális 
sportcsarnok és remélhetőleg 
a – szintén támogatásban ré-
szesülő – gyógyhelyfejlesztési 
program. Szabó Lajos szerint 
2002 és 2010 között a Sárvárt 

elkerülő út, a fürdő második 
ütemének megvalósítása, a re-
gionális rehabilitációs központ 
és a rendelőintézet felújítása, a 
buszpályaudvar korszerűsítése 
voltak a fontos mérföldkövek. 

– Minden kor és minden év 
más és más, hiszen hoznak dön-
téseket a fejünk felett, hoznak 
döntéseket kormányzati szinten, 
amelyekhez csak alkalmazkod-
hatunk. A mi önkormányzati fe-
lelősségünk az abban rejlik, hogy 
2017-ben Magyarországon mu-

száj úgy részt vállalnunk az ön-
kormányzatiságból, a közéletből, 
hogy olyan döntéseket tudjunk 
hozni, amelyek a későbbiekben 
a gyermekeink és unokáink 
jövőjét fogják szolgálni, legyen 
szó egészségügyről, oktatásról, 
városfejlesztésről vagy bármi 
egyéb másról – mondta Németh 
Zsolt önkormányzati képviselő, 
aki az együttműködést az élet 
minden fontos területét érintő 
döntés esetében ígéri. 
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Sárvár, Sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)
Tel.: 95/323-547    www.drboda.hu

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos

Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófi a

fogszabályozó szakorvos

A képviselőtestületi ülés után 
a Fidesz Frakció sajtótájékozta
tót tartott a városházán. Máhr 
Tivadar alpolgármester és Vin
ter István bizottsági elnök rea
gált az ülésen elhangzottakra.

Máhr Tivadar alpolgármester 
a Fidesz Frakció képviseletében 
mondott köszönetet a multifunk-
cionális sportcsarnok megvalósí-
tásához kapott 2 milliárd forintos 
kormányzati támogatásért. 

– Tudatosan készült évek óta 
az önkormányzat a komplexum 
megvalósítására, az önrészhez 
szükséges pénzügyi tartalékok biz-
tosítására. De emiatt sem a város-
ban működő intézményeket, sem 
a szociálisan rászorulókat nem 
érte semmilyen hátrány – mondta 
Máhr Tivadar alpolgármester, aki 
hozzátette, hogy mindenkinek 
segített az önkormányzat, akinek 
erre szüksége volt. 

Kiemelte, hogy az elmúlt évek-
ben szinte száz százalékban meg-
újult a város intézményrendsze-

re. Még a gondozási központ és 
a bölcsőde felújítását szeretné 
megvalósítani az önkormányzat, 
az ezekhez szükséges pályázatok 
jelenleg elbírálás alatt állnak. 

Az alpolgármester emlékezte-
tett arra, hogy a sárvári szociális 
ellátórendszer nagyon stabil és 
sokféle ellátást nyújt az iskola-
kezdési támogatástól a fűtéstá-
mogatáson át. Még a decemberi 
testületi ülésen döntött arról a 
testület, hogy az egyes szociális 

támogatások esetén a jogosultsá-
gi jövedelemhatárokat 10, illetve 
20%-os mértékkel megemeli. Az 
önkormányzat szeretné, hogy a 
jövedelmek 2017. évi emelke-

désével összhangban a jövőben 
is biztosítva legyen a rászorulók 
jogosultsága a szociális támoga-
tásokra.

Máhr Tivadar alpolgármester 
elmondta még, hogy az elmúlt 
két év nemcsak a sportcsarnok 
építésére való felkészülésről szólt. 

2014-től több mint 2 milliárd 
forintnyi beruházás tudott meg-
valósulni a városban – részben 
önerőből, részben pályázati tá-
mogatásból. Az ehhez tartozó 
pályázati támogatás 1,2 milliárd 
forintot tett ki.

Vinter István bizottsági elnök 
felelős együttműködést kért a 
2017-es évre minden önkor-
mányzati képviselőtől. – A 2017-
es év nagyon fontos lesz Sárvár 
számára, ugyanis egy régi álmunk 
valósul meg a sportcsarnokkal. 
Nagyon sok fontos döntést kell 
hoznunk a sportcsarnokon kí-
vül is, ezért szeretnék megkérni 
minden képviselőtársamat, hogy 
felelősen, demagógia nélkül se-
gítsük a döntések előkészítését és 
meghozatalát is – mondta Vinter 
István, aki bízik abban, hogy sike-
res és eredményes év előtt állunk. 
Hozzátette, az egyes körzetekben 
is lesznek fejlesztések, például az 
övében megvalósulhat a Med-
gyessy utca burkolat-felújítása.
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Két év alatt kétmilliárdnyi fejlesztés valósult meg

Együttműködést ígérnek az ellenzéki képviselők

Máhr Tivadar alpolgármester és Vinter István bizottsági elnök a sajtótájékoztatón

Németh Zsolt                                           Szabó Lajos
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2016ban folyamatosan 3% alatt 
volt a munkanélküliek száma a 
Sárvári Járásban. Sárváron ta
valy az álláskeresők átlagos havi 
létszáma 206 fő volt, ők mintegy 
2225 üres álláshelyből válogat
hattak. A részletekről Németh 
Zsoltot, a Sárvári Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának 
vezetőjét kérdeztük.

Vas megyét a legkedvezőbb 
munkaerőpiaci térségek között 
tartják nyilván. Győr-Moson-
Sopron megye és a főváros után 
itt a legalacsonyabb az álláskere-
sési ráta mértéke.

– A megyén belül jelentős 
különbségek vannak az egyes 
térségek között, általában Szom-
bathelyen a legkisebb az álláske-
resési ráta, de tavaly voltak olyan 
hónapok, amikor Sárváron volt a 
legkisebb a munkanélküliség. Az 
álláskeresési ráta éves átlaga 3,1% 
volt térségünkben, május óta 
folyamatosan 3% alatt van. 2015-
höz képest Sárvár városban és a 
járásban is jelentősen csökkent 
a munkanélküliség – mondta el 
Németh Zsolt. 

2016-ban a regisztrált álláske-
resők átlagos havi létszáma 596 
fő volt, ebből 206 fő volt sárvári 
álláskereső. A tartósan egy éven 
túl álláskeresők aránya 26% körül 

mozgott. Az álláskeresők mintegy 
60%-a középfokú végzettséggel 
rendelkezik, a nemek aránya 
kiegyenlített volt. Az ötven év 
feletti korosztályba tartozott az 
álláskeresők több mint 38%-a, 
illetve 25 év alatti volt 15%-a.

A foglalkoztatás szintjének 
kedvező alakulásához nagymér-

tékben hozzájárult a közfoglal-
koztatásban, illetve a külföldi 
munkavállalásban résztvevők 
száma, a munkaerőpiaci kereslet 
élénkülése, illetve a szezonális 
hatások is. 

– A versenyszféra oldaláról 
nagy volt rajtunk a nyomás a 
munkaerőigények kielégítése 
iránt. Különösen a feldolgozó-

iparban és a betanított munka 
területén a sárvári és a környező 
járásokban is munkaerőhiány 
alakult ki. Ennek következtében 
a nagyobb cégek többször keres-
tek meg bennünket munkaerő 
toborzási szándékkal. Folya-
matosan volt betöltetlen állás 
például a Flexben és a Taravis 

Kft.-ben is. 2225 üres álláshelyet 
regisztráltunk 2016-ban, ez 480-
nal több mint a 2015-ös évben. 
A szakképzett munkaerő iránti 
igények – elsősorban a turista 
szezon élénkülésével – a vendég-
látás és a kereskedelem területéről 
érkeztek, és sok üres álláshely volt 
az építőiparban is – tudtuk meg 
Németh Zsolttól.

2016-ban a támogatások fő-
ként uniós forrásból valósultak 
meg. A foglalkoztatási osztály 
munkájában meghatározó volt a 
hátrányos helyzetű munkaválla-
lók elhelyezkedését segítő prog-
ramok hatékony működtetése, 
ezek keretében foglalkoztatási, 
képzési és vállalkozóvá válási 
támogatásokat nyújtottak. Uniós 
forrásokból eddig több mint 
100 álláskereső munkába állását 
tudták támogatni, 75 fő pedig 
képzésben vett részt. A Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap Központi 
Keretéből is futottak a tavalyi 
évben programok, ezek közül új 
volt a közfoglalkoztatottak elhe-
lyezkedési juttatása.

2016-ban is volt nyári diák-
munka, ami 2013 óta sikeresen 
fut. Ennek keretében 16 és 25 
év közötti nappali tagozatos 
fiataloknak biztosítottak mun-
kalehetőséget, a munkáltatók 
önkormányzatok és intézményeik 
lehettek. A program keretében 81 
diák dolgozott tavaly a járásban.

2017-ben az uniós programok 
mellett a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív program 
keretében megvalósuló paktu-
mok adnak lehetőséget fogla-
koztatási és képzési támogatások 
nyújtására.
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Egyedülálló a Taravis Kft. 
példája, a munkavállalók elé
gedettségét célul kitűző cég 
törekvései terén. A közelmúlt
ban Fogyatékosságbarát Mun
kahely Díjjal és Családbarát 
Vállalat Díjjal ismerték el te
vékenységüket. 

A devecseri székhelyű Gallus 
Kft. és két helyi, családi vállal-
kozás összefogásával 15 éve jött 
létre a Sárvár-Rábasömjénben 
található Taravis Baromfi és 
Élelmiszeripari Kft. A Gallus Kft. 
mostanra egyedüli tulajdonos-
ként működteti a sárvári vágóhi-
dat több mint félezer dolgozóval, 
napi átlagosan  ötvenezer csirkét 
feldolgozva. 

A dolgozók igényeire való 
figyelés a munkaerőpiaci ver-

senyben is előnyt jelent. Ezeket 
a törekvéseket ismeri el a Há-
rom Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom az Év Családbarát 
Vállalata Díjjal. Az elismerések 
odaítélésével a mozgalom célja, 

hogy a fiatalok karrierterveik 
mellett, a gyermekvállalással 
kapcsolatos álmaikat is megva-
lósíthassák. A magyar családi 
tulajdonban lévő sárvári kft.-ben 
bevezetett „Családbarát Műszak” 

komplex programjukért kaptak 
országos elismerést.

Az élelmiszer-ipari kft. idén 
újra megpályázta és elnyerte a 
Fogyatékosság-barát Munkahely 
címet. Idén huszonnyolc cég, 
köztük nagyvállalatok, közép- és 
kisvállalkozások, civil szerveze-
tek és költségvetési intézmények 
vehették át az elismerést. 

A Taravis esélyegyenlőségi 
terve kidolgozta a fogyatékos 
munkavállalók felvételét, és a 
beilleszkedésüket segítő részletes 
programot, mindezt ismertették a 
cég dolgozóival is. Külső szakértők 
bevonásával érzékenyítő tréninget 
szerveztek. A program sikerét 
mutatja, hogy a cégnél a külön-
böző pozíciókban foglalkoztatott 
megváltozott képességű munka-
vállalók száma elérte a 27 főt.

Több mint kétezer üres álláshely volt tavaly

A Taravis Kft. figyel dolgozói igényeire

A Taravis a családos és a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatására is rendelkezik programmal

Németh Zsolt osztályvezető munkatársaival azon dolgozik, hogy a munkavál-
lalók és a munkáltatók is igénybe tudják venni a foglalkoztatási támogatásokat  
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Sárváron a Gazdaszövetkezet udvarán (Sársziget utca) 
almavásárt tartunk február 11-én, szombaton 9-12 óráig!

Jó minőségű magyar almát kínálunk vásárlóinknak.
A hét többi napján, a Bocskai utca 39. szám alatt várjuk vásárlóinkat. 

Tinódi Lantos Sebestyén ha
lálának 461. évfordulójáról a 
Tinódireliefnél emlékeztek 
meg január 31én. A Nádasdy
vár Művelődési Központ és 
Könyvtár, a Tinódi gimnázium 
diákjai és nevelői, valamint a 
Nádasdy Bandérium közösen 
tisztelgett a várparkban.

Felnőttek és diákok gyülekez-
tek a várparkban, hogy együtt 
emlékezzenek a 16. században 
élt énekmondóra. Egy kicsit 
sárvárinak is érezhetjük Tinódi 

Lantos Sebestyént, hiszen Ná-
dasdy Tamás nádor pártfogoltja 
volt, és itt érte a halál is 1556. 
január 30-án. 

Az ünnepi beszédet idén 
Gróf István volt alpolgármes-

ter mondta, aki Sárvár három 
aranykorát idézte fel. Az első 
a 16. század közepétől való 
század, amikor a Nádasdyak 
megépítették és belakták a várat, 
társadalmi, tudományos, művé-
szeti és hadi központtá tették. 
A második aranykor a XIX. és 
XX. század fordulójára tehető, 
amikor a közeli falvak egyesültek 
és a városi lét elemei kiépültek. 
A harmadik termékeny időszak 
a XX. század 90-es éveitől, a 
rendszerváltástól datálható. Az 
elmúlt évtizedekben az ipari és 

idegenforgalmi fejlesztésekkel 
Sárvár kiemelkedett a környező 
kisvárosok sorából.

– Ma a harmadik aranykor 
üzen az elsőnek – mondta Gróf 
István, majd felidézte az ének-

mondó életét. Tinódi Lantos Se-
bestyén országszerte ismert köl-
tő, zenész, történész, vagy a mai 
divatos szóhasználattal újságíró 
volt. Baranyából származott és 

Török Bálint udvarában kapta 
meg az alapokat pályájához. 
Majd Werbőczy Imre szolgálatá-
ba állt, de katonáskodás közben 
megsebesült a karja, és ekkortól 
lanténekeivel szórakoztatta urát. 
Megfordult Erdélyben, a Felvi-
déken, utána Eger következett, 
majd Nádasdy Tamás nádor 
sárvári udvarába került.

A magyar nyelvű irodalom 
egyik megteremtőjeként emléke-
zünk rá. Nevét és alakját a helyi 
gimnázium, utca, emlékmű, 
emléktábla és rendezvények 
őrzik Sárváron. 

Tinódi Lantos Sebestyén 
emlékművénél a város nevében 
dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző és Kampel Oszkár 
bizottsági elnök helyezett el 

koszorút. Majd a Tinódi gimná-
zium, a művelődési központ és a 
Nádasdy Bandérium képviselői 
koszorúztak. 

A megemlékezés végén dísz-
lövések dördültek el a XVI. szá-
zadi énekmondó, haditudósító 
emlékére. 

Az esti emlékműsorra, Ke-
resztes Nagy árpád koncertjére 
sajnos már csak kevesen látogat-
tak vissza, pedig történelmi ada-
lékokban gazdag, kitűnő előadás 
volt. Tematikáját tekintve főként 
Tinódi és kortársai históriás 
dalait megidézve.

Január utolsó vasárnapján em
lé keztek meg a sári templom
ban tartott szentmisén Tinódi 
halálának évfordulójáról és 
helyeztek el koszorút emlék
táblájánál. 

A mai közvélekedés szerint az 
egykori sári templomot körülvevő 
régi temetőben, vagy a templom-
térben temették el Tinódi Lantos 

Sebestyént 1556. január végén. 
ásatási bizonyítéka nincs, de a 
história és közfelfogás is így tartja.

Tinódi Lantos Sebestyén 1544-
ben részt vett a nagyszombati 
országgyűlésen, ahol megismer-
kedett új pártfogójával, Nádas-
dy Tamással. Tinódi Nádasdy 
sárvári udvarában jól ismert 
és kedvelt személy volt, ahol 
gyakran megfordultak lantosok 

és hegedűsök. 1545-ben jött 
először Sárvárra, s három éven 
át Nádasdy deákja volt. 1556 
elején jött ismét Nádasdy Tamás 
udvarába Tinódi. Maga a gazda 
távol volt uradalmától s talán hírt 
sem vett Tinódi megjelenéséről, 
s csak halálhíréből értesült róla, 
perneszy nevű bizalmas embere 
írta meg neki. Innét datálódik 
Tinódi itteni nyughelye.

A szentmise után a templom 
hátsó falánál elhelyezett emlék-
táblán koszorút helyezett el a város 
képviseletében Kondora István 
polgármester és Vargáné Horváth 
Krisztina, az önkormányzati hi-
vatal munkatársa, a Szent Miklós 
plébániaközség nevében Nagy 
Miklós és Haller Ferenc. A szoká-
soknak megfelelően a koszorúzók 
sorát a Tinódi gimnázium zárta.

Nyughelyén is megemlékeztek az énekmondóról

Díszlövésekkel tisztelegtek Tinódi emléke előtt

Tinódi Lantos Sebestyén emlékművénél a város nevében dr. Szijártó Valéria 
címzetes főjegyző és Kampel Oszkár bizottsági elnök helyezett el koszorút

Keresztes Nagy Árpád  történelmi adalékokban gazdag előadására a díszte-
remben került sor (Fotó: sarvarikum.hu)

2017-ben is hirdessen a Sárvári Hírlapban!
Hívjon most!  06 30 45 75 035
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All inclusive ebéd 
vAlentin nAp AlkAlmából, 
nem csAk pároknAk!
szeretettel várunk mindenkit 
valentin napi zenés sunday brunchunkra! 
korlátlan étel és italfogyasztás 
február 12-én, 12.00 és 14.00 óra között, 
a nádor étteremben, 
séfünk, Zsoldos Antal remekműveivel, 
3990 Ft + 10 % szervízdíj áron.
Gyermekkedvezmények: 0 - 6 éves korig ingyenes, 
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk. 
Asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

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

Naponta használ 
számítógépet, 
laptopot vagy 

tabletet? 
Védje szemét a 

káros sugaraktól!

Februári kiemelt ajánlatunk: 
Hoya 1.5 szemüveglencse 
BlueControl védőréteggel 

12.490 Ft helyett most 8.000 Ft!
Üzletünkben ingyenes computeres 

szemvizsgálatra várjuk. 
Bejelentkezés: 00 36 95/320 685

A Tinódi Sebestyén Gimnázi
um és Idegenforgalmi, Vendég
látói Szakképző Iskola minden 
évben január 31én rendezi 
meg a Tinódinapot. Ez ha
gyományosan azt jelenti, hogy 
a diákok az órák keretében 
különféle előadásokon vesznek 
részt, és az iskola Tinódiszob
ránál róják le tiszteletüket a 
híres lantos előtt.

Hevér Mihályné igazgató az 
ünnepi napon elmondta, hogy az 
iskola 1956-ban vette fel Tinódi 
nevét. Büszkék névadójukra, 
hiszen a rendszerváltás után 
sem kellett nevet váltania az 
intézménynek. Az 1500-as évek 
költője, lantosa, énekmondója a 
mai napon is méltó példa lehet 
mindenki előtt.

Az idei Tinódi-nap Kondora 
István polgármester előadásá-
val kezdődött, aki a fiataloknak 
„Egy álom megvalósul” címmel 
tartott előadást. 2018 második 
felére felépül egy sportkomp-
lexum a városban. Ez felkeltette 
a fiatalok érdeklődését, hiszen 
számos olyan szolgáltatás lesz 
majd az intézményben, amelyet 
ők is igénybe tudnak majd venni. 
A polgármester elmondta, hogy 
működik majd az épületben 
mozi, fitnessterem, bowling és 
squash pálya, illetve vendéglátó 
egységek is. 

A sportcsarnok terveinek 
bemutatása után került sor a 
Tinódi–Szeibert pályázat ered-
ményhirdetésére.  A legjobbnak 
ítélt képzőművészeti alkotása 

után pongrácz petra 10. B osz-
tályos tanuló vehette át a város 
díját Kondora Istvántól.

Ezután a diákok az iskola be-
járatánál lévő Tinódi-szobornál 
emlékeztek meg az énekmondó-
ról, helyeztek el koszorút. Itt ke-
rült sor az intézmény tanárának, 
Dr. Hajdu Tamásnak a viselettör-
ténet és gombkötő kiállításának 
megnyitójára. Az igazgatónő el-
mondta, hogy Dr. Hajdu Tamás 
nemcsak középiskolai tanár, ha-
nem gombkötő és paszományos, 
„A népművészet ifjú mestere” 
és „Népi iparművész”, akit az 
országban szaktekintélyként tar-
tanak számon. Kutatótanárként 
olyan mesterséget kutat, amelyet 
ma már nagyon kevesen. Ezért is 
fontos, hogy a diákok ismerjék 
munkáját. Dr. Hajdu Tamás a 
megnyitó után előadást is tar-
tott a diákoknak a gombkötő 
mesterségről. 

Majd Máhr Tivadar alpolgár-
mester Sárvár jövőképét vázolta 
fel a gimnazistáknak előadásá-
ban. A diákoknak a pályaválasz-
tás miatt is érdemes tudni, hogy 
a város, ahol az iskolaéveiket, 
későbbi életüket tervezik, mi-
lyen jövőkép előtt áll. Sárvárról 
elmondható, mind az idegen-
forgalom, mind az ipar területén 
erős, folyamatosan fejlődik. 

Az iskola tanulói az intéz-
mény ünnepi programjai mel-
lett részt vettek a sári temp-
lomban a Tinódi-emléktábla 
megkoszorúzásán és a városi 
ünnepi rendezvényen is.  

tszilke

Névadójára emlékezett
a Tinódi gimnázium

40. irodalmi pályázat
Az írók Alapítványa, az írók Szakszervezete, a Sárvári 

Tinódi Gimnázium és Sárvár Város Önkormányzata immár 
40. alkalommal hirdeti meg a Kárpát-medencei Középis-
kolás Irodalmi pályázatot. pályázni idén is vers, próza és 
tanulmány kategóriában lehet. Várják minden 14-18 év 
közötti középiskolás diák magyar nyelven írt írásait. Az 
ötven legjobb pályázat szerzőjét meghívják 2017. április 
18. és 21. között a sárvári irodalmi táborba, ahol a műhely-
munka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékeli a 
pályaműveket, és sor kerül a díjkiosztó ünnepségre is. A 
meghívót 2017. április 2-ig juttatják el a meghívottakhoz. 
A pályázatra 2017. február 27-ig lehet nevezni. További 
részletek a sarvaritinodi.hu weboldalon olvashatóak.
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 Szent László pl

● Szombatokon délelőtt 9 órakor 
jegyeskurzust tartunk a 2017-ben 
házasodni szándékozók számára. 
Ezzel is segítjük fiataljainkat, hogy 
okos bátorsággal vállalják a család-
alapítást.

● Február 25-én, farsangszombat 
estére hívunk a keresztény jótékony-
sági (Karitász) bálra! A jegyek a 
plébánián átvehetők. Tombola-fel-
ajánlást szíves szeretettel elfogadunk.

● A 2x1%-ról rendelkező nyi-
latkozat száma: Magyar Katolikus 
Egyház: 0011; Szent László Kato-
likus általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

Szent Miklós p

● Február 11-én, szombaton az 
este 18 órás előesti szentmisén a be-
tegekért és ápolóikért imádkozunk. 
Ez a nap a Lourdesi jelenés ünnepe 
is. Legyünk buzgók a szentmisén a 
közös imádságban!

● Gyermekek számára a követ-
kező kézműves foglalkozás február 

18-án, szombaton délelőtt 10 óra-
kor kezdődik. Szeretettel várjuk a 
gyermekeket.

● A Szent Mónika imaközös-
séghez jelentkezhetnek édesanyák 
és nagymamák, akik kéthetente 
hétfőnként az esti szentmise vé-
gén a kitett Oltáriszentség előtt 
imádkoznak a gyermekeikért és 
unokáikért.

● Február 19-én, vasárnap a 
délelőtt 10 órás nagymisén Jambrich 
Ignác esperes-kanonok plébános 
úrért halálának évfordulóján lesz 
szentmise. Emlékezzünk meg a 
Sárvár Szent Miklós plébániát 50 
éven keresztül hűségesen vezető 
lelkipásztorról!

● Február 26-án, a vasárnapi 
szentmiséken a püspöki Kar ren-
deletére a katolikus oktatási és 
nevelési intézmények javára gyűjt-
jük és küldjük a perselyt. Viseljük 
szívünkön a katolikus oktatás és 
nevelés ügyét!

● Szerdánként este 18.45 óra-
kor felnőtt katekézisre szeretettel 
várom az érdeklődőket a plébáni-
ára! Törekedjünk arra, hogy vallási 
ismereteinket elmélyítsük! Legyünk 
szellemileg igényes katolikus ke-
resztények!

● A hittanuló diákok szüleit 
szeretettel kérem, hogy a vasárnapi 
és ünnepnapi szentmisékre gyerme-
keikkel együtt jöjjenek! A hit csak jó 
példával adható át.

● Hétköznaponként este 18 
órakor, főként a fiatalabb nyugdí-
jasokat buzdítom a szentmiséken 
való részvételre. „Boldog vagyok, 
mert azt hallottam, hogy az Úr há-
zába megyünk.” Nagy szükség van a 
rendszeresen templomba járó Hívek 
áldozatos imáira.

● Február 22-én, szerdán péter 
apostol székfoglalásának, február 
24-én, pénteken Szent Mátyás apos-
tolnak lesz az ünnepe.

● Tisztelettel kérem jó Híveimet, 
hogy ebben az esztendőben is, akik 
tehetik az egyházközségi adót az első 
negyedévben március 15-ig rendezzék. 

● A sárváriak szerető figyelmé-
be ajánlom plébániánk honlapját: 
www.sarvarsari.hu

● A Mária Rádió értéket közvetí-
tő műsorait az FM.95.2 frekvencián 
hallgathatják.

 

● Konfirmáció: Február 10-
én, pénteken 16 órai kezdettel a 
heti konfirmandus óra keretében 
tartjuk a félévi kis vizsgát és szülői 
értekezletet. 

● Gályarab lelkészek emlék-
napja: Február 12-én, vasárnap 
10 órai kezdéssel – tehát eltérő 
időpontban – az evangélikus 
templomban emlékezünk meg 
hitvalló és mártír elődeinkről a 
református gyülekezettel közösen. 
Istentisztelet után a vár udvarán 
lévő emléktáblánál helyezzük el 
a gyülekezetek és a város babér-
koszorúit.

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

● Személyi jövedelemadónk 
1%-át a Sárvári Református Gyü-
lekezetért Alapítványnak ajánl-
hatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18. A Magyarországi 
Református Egyház Technikai 
száma: 0066.

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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A Nádasdyvár termeiben tar
totta a Lutherrózsa Alapítvány 
a XXI. hagyományos Sárvári 
Evangélikus Farsangi Bált. A 
sárvári evangélikusok megta
lálták báljukhoz a megfelelő 
idézetet Luther Mártontól.

Az érkező vendégeket a Nádas-
dy Ferenc Bandérium díszőrsége 
fogadta, majd a Kortárs Keresz-
tény Kórus adott műsort. Egyél 
finomat, igyál tiszta sört és olvasd 
az igazságot – szólt köszöntő-
jében Luther szavaival Horváth 
Zsolt egyházközségi felügyelő. 
Különleges alkalom az idei, hisz 
a reformáció 500 éves, és elkészült 

a felújított templomunk, amire 
hosszú évek óta felajánlottuk 
báljaink bevételét is – tette hozzá.

A bál díszvendége Thomas 
Rosner, Sárvár német testvérvá-
rosának, Steinheimnek a polgár-
mestere nyitotta meg a bált. – A 
német állam mára elismerheti, 
hogy sok területen és sok eset-
ben formálta át az egyház. A 
reformáció, a felvilágosodás és a 
szekularizáció folyamata volt az 
a három tisztítótűz, amelyeken 
átesve alakult ki a mai állapot. 
Ebben a mostani bonyolult eu-
rópai helyzetben is a kegyelem 
és a könyörület lehet a megoldás 
alapja – mondta Thomas Rosner.

Erre példának németországi 
partnertelepülésünk saját pél-
dáját idézte: Nekünk például 
a kötelességünket teljesítve 
Steinheimben sikerült elér-

nünk azt, hogy a hozzánk kül-
dött menekülteket úgy tudtuk 
befogadni, hogy a lakosság 
körében nem voltak semmiféle 
zavargások.

A testvérvárosi kapcsolatok-
ról úgy fogalmazott, hogy azon 
munkálkodnak Kondora Ist-
vánnal, Sárvár polgármesterével 
együtt, hogy minél szélesebb 
körben folytatódhassanak azok, 
amire jó példa Volker Hommel 
steinheimi evangélikus lelkész 
mostani báli ittléte.

A megnyitót a Stop & Go Tánc-
csoport bemutatója és az evangé-
likus egyházközség első bálozó 
konfirmandusai alkotta kilenc 
párosának bécsi keringője követte. 

A rozmaringos márványöntet-
tel egybesült grilltarja és a kacsa-
májkoronás borzas csirkemellből 
álló vacsoráról, továbbá az ital-
kínálatról Vass László sárvári 
vendéglős, a Nádasdy Étterem 
tulajdonosa gondoskodott. A 
vacsora után a répcelaki Spontán 
Együttes zenéjére táncolhattak a 
bálozók. Az éjféli tombolasorso-
lás számtalan jó szívvel felajánlott 
ajándékának kisorsolása után 
hivatalosan hajnali négykor ért 
véget a sárvári evangélikus bál.

23. Keresztény 
Jótékonysági Bál 
2017. február 25. (szombat) 

 

 
 

RETRO PARTY 
JAGADICS MUSIC  

 
A SÁRVÁRI NÁDASDY ISKOLA TORNACSARNOKÁBAN 

 
KAPUNYITÁS: 19:00 
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Testvérvárosi kapcsolatot erősítő evangélikus bál

Közös ima a bál kezdetén
Babaházra gyűjtöttek báljukon 
Egy nagyobbacska ház berendezésére fordítják báli bevé
telüket a méhészek, mely a sárvári arborétumban található 
épület, ahol egy méhészgyűjteményt szeretnének kialakítani.

Azzal, hogy a közel százfős farsangi est bevételét erre a célra 
fordítják, vált hivatalossá, hogy a Sárvár és Vidéke Méhész-
egyesület egy állandó kiállítást szeretne nyitni. – A babaház 
elnevezés onnét ered, hogy annak idején itt játszadoztak a 
bajor hercegi család gyerekei – mesélt az erdészeti tudomá-
nyos intézet botanikus kertjében régóta üresen álló épületről 
Makrai Attila, a méhészegyesület elnöke. A gyalogösvényen 
megközelíthető, vadregényes környezetben szeretnék bemu-
tatni a mézkészítéssel kapcsolatos eszközöket, történetüket.

A báli protokollfeladatokban közreműködött a tavaly megala-
kult Sárvári Apiarius Mézlovagrend nagymestere, Erős György 
is. Hívására érkezett a bál meglepetésvendége, a 2016-os orszá-
gos méhkirálynő-választás első udvarhölgye, Gábor Erika. A 
bálon köszöntőt mondott a világ első mézlovagrendje, a Szent 
Ambrus Mézlovagrend nagymestere, Vadas Gábor és Mészáros 
József, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) ügy-
vezetője. Aki báli megnyitójában bejelentette, hogy az OMME 
támogatja a sárvári méhészmúzeum létrehozását.

Farsangkor a méhészek is pezsgővel koccintanak: Makrai Attila egye-
sületi elnök, Vadas Gábor bajai mézlovagrend nagymester, Gábor 
Erika méhkirálynő udvarhölgy, Erős György sárvári mézlovagrend 
nagymester és Mészáros József OMME ügyvezető
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Czinki Ortrun festőművész és 
Hagner Judit szobrászművész 
kiállítása nyílt meg január 29
én a Galeria Arcisban. A tárla
tot Lengyák István, a Magyar 
Kultúra Lovagja nyitotta meg.

Egymás után ez már a 
második olyan kiállítás, 
ahol két alkotó mutat-
kozik be. Kiegészítve, 
még élőbbé téve a közös 
tárlat anyagát – mondta 
köszöntőjében Kondor 
János, a művelődési köz-
pont igazgatója.

Két külön világukat 
életútjuk határozta meg. 
Bánki Hágner Judit művé-
szi pályája Magyarorszá-
gon kezdődött, és Német-
országban teljesedett ki. 
Míg Czinki Ortrun alko-
tói útja Németországban 
indult, és Magyarországon 
bontotta ki szárnyait.

A szobrász Bánki Hág-
ner Judit Dombóváron 

született, és kiváló tollforga-
tóként, íróként újságíróként 
kezdte pályafutását Magyaror-
szágon. Művészi eszköze a nyelv 
volt. Majd német nyelvterületre 
került, ahol anyanyelvét nem 
tudta érvényesíteni. Ekkor de-

rült ki, hogy a plasztikai ábrá-
zolás terén meg tudja szólaltatni 
az anyagot.

Czinki Ortrun gyönyörű ak-
varelljein a teremtéssel foglal-
kozik. Iskolázott tájépítész, így 
egyetlen pillantással felismeri a 
részleteket, tudja, hogyan kell 
a növények színeinek lüktetését 
kifejezni. Német, de már jó tíz 
éve a Zala megyei Kendli-Major-
ban él. Útjának állomásait követ-

hetjük a sárvári tárlaton, amint 
felfedezte a csendéletek virágain 
át az egész világot – mutatta be 
a kiállító művészeket Lengyák 
István nyugalmazott pedagógus, 
a Magyar Kultúra Lovagja.

Czinki Ortrun festőművész 
finom rajzú virágos világa és 
Hagner Judit szobrászművész 
beszélő bronzai február 26-áig 
tekinthetőek meg a Nádasdy-vár 
Galeria Arcis kiállítótermében.

KézművesKucKó és bütykölő
a gyermekkönyvtárban

• farsangi maszkok, álarcok,
• farsangi dekoráció,
• lufidíszek, kalapok,
• tombola: 300,- Ft
• és még sok minden más…

Ha van kedved, gyere jelmezben!  
(apró ajándékkal kedveskedünk érte)

Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár 
Művelődési Központ és Könyvtár!

rád vár a vár!
2017. február 11. (szombat) 9:30–12:00, Nádasdy-vár, gyermekkönyvtár

Kételkedés – 400 évvel Szepsi 
Csombor Márton nyomában 
címmel nyílt fotókiállítása 
Pajor András AFIAP fotó
művésznek, a Sárvári Média 
Kft. munkatársának Vasváron 
január 22én.

A vasvári Nagy Gáspár Kul-
turális Központban megjelent 
érdeklődőket Gergye Rezső igaz-
gató köszöntötte pajor András 
AFIAp fotóművész kiállításának 
megnyitóján, amelyre a magyar 
kultúra napján került sor. A tárla-
tot Dudás Jenő védikus szakértő, 
jógatanár ajánlotta a közönség 
figyelmébe. Mint mondta, az al-
kotó végigjárva Európa országait 
aktuális, bennünket foglalkoztató 
kérdésekre kereste a választ. A 
képpárokon az igen – nem, vagyis 
az ellentétek jelennek meg, az in-
tellektus gondolkodására utalva. 
A tárlatra a Sárvári Fotóklub több 
tagja is eljött, hogy alkotótársuk 
munkáit megtekintsék. 

A fotóanyaggal tavaly október-
ben, passauban az 56-os magyar 

forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóján szervezett megem-
lékezésen mutatkozott be először 
az alkotó.

– A kiállítás apropója, hogy 
400 évvel ezelőtt járta végig Euró-
pát egy magyar szerzetes, Szepsi 
Csombor Márton. Hírt adott az 
európai viszonyokról, és ebből 
született az első magyar útikönyv 
Europica Varietas néven. A 400 

éves évforduló adta az apropót 
ahhoz, hogy én is körbeutazzam 
a kontinenst, és megpróbáljak 
válaszokat adni olyan kérdésekre, 

amelyeknek a megoldatlansága 
teszi bonyolulttá ennek az egész 
európai kontinensnek a műkö-
dését – mondta pajor András, 
aki hozzátette: a kiállítás nem ad 
választ, csak a kérdéseket teszi 
fel. A vallás, a nemzetállamok 

létjogosultságának kérdése, a 
migráció foglalkoztatja Európát, 
amelyre a választ maguknak az 
embereknek kell megadniuk. A 
tervek szerint Budapesten és má-
jus végén, Sárváron, a Nádasdy 
Ferenc Múzeumban is látható 
lesz a tárlat.

Az utóbbi időben két sárvári 
alkotó is bemutatkozott Vasvá-
ron. Tavaly év végén Kondor 
János festőművész, most pedig 
– pogács Mónika helyi újság-
író közreműködésével – pajor 
András fotóművész. A vasvári 
művelődési központ igazgatója, 
Gergye Rezső fontosnak tartja, 
hogy ilyen módon is közeled-
jenek egymáshoz a vasi telepü-
lések, és ismerjék meg egymás 
művészetét.

pajor András már újabb anya-
gon dolgozik. Az idei könyvhétre 
jelenik meg aktfotókat tartalmazó 
kötete, amelyben a képek mellé 
saját versei kerülnek. A kiállítás 
Szombathelyen lesz, a könyvbe-
mutató pedig Budapesten. 

fr

Egy szerzetes nyomában járva Európában

Pajor András fotóművész alkotásai a vasvári művelődési központ galériáján 
láthatóak (Fotó: Cooper)

Akvarellek és kisplasztikák a Galeria Arcisban

Czinki Ortrun vett részt személyesen a kiál-
lítás megnyitóján
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Rácsodálkozunk a természet 
szépségeire, láthatjuk olyan 
apró rezdüléseit, amelyeket 
szabad szemmel nem. Két 
fotós, Boros Emese és Nagy 
László varázsol el bennünket 
„Elálmélkodni megszokotta
kon” című fotókiállításával a 
városi könyvtárban. A február 
3i megnyitón azt is megtud
hattuk, hogy mi is az a makro 
fotózás.  

Bődi piroska könyvtárvezető 
köszöntötte az alkotókat, akik-
nek immár harmadik alkalom-
mal nyílt közös tárlatuk a városi 
könyvtárban. Benkő Sándor, a 
Sárvári Fotóklub elnöke nyitotta 
meg Boros Emese és Nagy László 
fotókiállítását. Úgy fogalmazott, 
hogy a két alkotó helyettünk 
görnyed meg a természetben, 
fizikailag is közel hozzák a nö-
vényeket és állatokat, legapróbb 
részleteiket is bemutatva. Majd 
beavatta a közönséget a Boros 
Emese és Nagy László által alkal-
mazott makro fotózás rejtelme-

ibe, amely félúton van a mikro 
fotózás és a tájképfotózás között.

Boros Emese eredeti végzett-
sége agrármérnök, az állatok és 

a növények szerelmese. 2007 
óta van komolyabb fotós felsze-
relése, és innentől datálja „fotós 
életét”, kiállításait.

Nagy László erdőmérnök, 
az ERTI Sárvári állomásán 
dolgozik. A természet szeretete 
gyermekkora óta elkíséri, és 
mint mondja, a fotózás egy 
eszköz ahhoz, hogy kinn legyen 

a szabadban. Még általános 
iskolás volt, amikor az első fény-
képezőgépét kézbe vette, azóta 
aztán le sem tette. Ő maga így 

vall a fotózásról a Sárvári Fotó-
klub honlapján, hiszen annak 
is tagja: „Ha akad jó fotóm, az 
azért van, mert amit megtalál-
tam, eleve jól nézett ki. Nem 
vagyok alkotó. Szemlélő vagyok 
leginkább, aki időnként elsüt 
egy fényképezőgépet.”

Boros Emese és Nagy László 
2007 óta fotóznak közösen, 
és mutatkoznak be közös tár-
latokon. Nemcsak Sárváron 
fordultak már meg többször, de 
Kapolcson, Érden és Szombathe-
lyen is kiállítottak már.

A fotótárlat február végéig 
tekinthető meg a könyvtár nyitva 
tartásában.

Belépődíj: 1000,- Ft http://www.azk.hu
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Álláslehetőség a
Nádasdy Ferenc Múzeumban

MÚZEUMI 
TÁRLATVEZETŐ

A Nádasdy Ferenc Múzeumba évente több mint harminc-
ezer vendég érkezik. Ezért döntöttünk úgy, hogy múzeumi 
tárlatvezetői állást hirdetünk. Belépés 2017. március 1-jétől.
Pályázati feltételek 
– a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakképesí-

tés vagy főiskolai végzettség vagy egyetemi végzettség
– legalább középfokú nyelvvizsga
Elvárt kompetenciák
– önálló munkavégzés 
– jó kommunikációs és együttműködési képesség
Jogviszony
– határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázat részeként szakmai önéletrajzot, az előírt vég-
zettségeket igazoló okmányok másolatát kérjük, illetve egy 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes ada-
tainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Sikeres pályázat 
esetén erkölcsi bizonyítványt is kérünk. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.
A legjobb pályázókat személyesen is meghallgatjuk.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A pályázatot postai úton várjuk (9600 Sárvár, Pf. 25.)

Sárvári fotós Káldon
Dr. Kereszty Gábor Pusztaláncon készült fotóiból a káldi 
faluházban nyílt kiállítás.

A fotók különös megvilágításba helyezték a régóta üresen 
tátongó, omladozó épületeket, műhelyeket, irodákat. Ahol va-
lamikor zsongott az élet, most csak a csend honol – ezt fejezik 
ki a művészien elkészített fotók. A kiállítást pajor András AFI-
Ap fotóművész és dr. Schmidt József polgármester nyitották 
meg. A fotók megtekinthetők a faluház nyitvatartási idejében.

Fotókon a természet apró rezdülései

Boros Emese és Nagy László közös tárlatukon a városi könyvtárban
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Mifelénk bárkinek 

lehet saját sárkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel 
szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián 
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla 
XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési 
kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL 
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT
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2016ban a 10. születésnapját 
ünnepelte a Park Inn Hotel. 
A tavalyi esztendő nem csak 
ezért volt különleges a hotel 
életében, hanem azért is, mert 
működésük óta 2016 volt a 
legsikeresebb az éves kihasz
náltságukat tekintve. 

Tölli Bálint igazgató elmondta, 
hogy a 2016-os esztendőben a 
szálloda 83%-os kihasználtságot 
ért el éves szinten 170 ezer ven-
dégéjszakával, az országos átlag 
csupán 57% volt. Ez a szám több 
mint az egyharmada a Sárvárra 
érkező turistáknak. A hotel 
árbevétel tekintetében először 
lépte át a kettőmilliárdos határt. 
Mindezek mellett örömteli hír, 
hogy a sárváriak is magukénak 
érzik a park Innt. Tavaly öt 
esküvő és a megyebál helyszíne 
volt a szálloda. 2017-ben már a 
második városi bált rendezték a 
hotelben, és már nyolc boldog 
pár szeretné itt tartani idén 
esküvőjét. Meg kell említeni azt 
is, hogy a park Inn étterme a la 

carte étteremként is működik, 
és a város polgárai napi szinten 
bejárnak menüzni, mint a város 
többi éttermébe. 

– A szállodánk a Magyar Szál-
lodák és Éttermek Szövetségének 
bükfürdői közgyűlésén immár 
második alkalommal kapta meg 
a „Zöld szálloda” minősítést, 

amit 2018. december 31-ig jo-
gosult viselni – tudtuk meg még 
Tölli Bálinttól.

A fejlesztések terén elmondha-
tó, hogy tavaly teljes felújításra 
került két szint, egy 
harmadik szinten 
pedig a bútorokat is 
lecserélték, és belső-
építészeti átalakítá-
sok is zajlottak. Az 
idei esztendőben a 
fennmaradó két szin-
tet is felújítják – ami 
már jelenleg is zajlik 
–, illetve egy teljesen 
új televízió rendszer 
is kiépül majd. 

Tölli Bálint végeze-
tül elmondta, büszke 
arra, hogy nem a me-
gyéből származóként 
elfogadták a város-
ban. Büszke a park 
Inn azon több mint 
120 dolgozójára is, 
akik vele együtt azért 
dolgoznak, hogy a 
szállodának és Sár-

várnak még több dicsőséget 
szerezzenek, és 10 év alatt bőven 
túllépték az egymilliomodik 
vendéget. 

Tszil

Rekordévet zárt a Park Inn Hotel

A Spirit Hotel tavaly is bekerült a világ legjobb luxusmárkái közé, amelyről 
a szakmai bizottság mellett a közönség is döntött

Folytatás az 1. oldalról
– Az, hogy Sárvár magyaror-

szági viszonylatban a harmadik 
legmagasabb szállásértékelést 
kapta a Trivago listáján vissza-
igazolás az idegenforgalomban 
tevékenykedők, a szállásadók 
munkájáról – mondta Máhr Tiva-
dar alpolgármester, aki hozzátette, 

hogy tavaly triplázott a város, 
hiszen rekordot döntött a vendég-
éjszakák száma mellett, a fürdő és 
a múzeum látogatottsága is.  

A Trivago listáján Budapest 
és Gyula előzi meg Sárvárt, de 
olyan városokat viszont maga 
mögé utasított, mint Hévíz, Bük 
és Zalakaros.

Sárvár a top 3 város között
 a Trivago listáján!

Tölli Bálint büszke arra, hogy nem a 
megyéből származóként elfogadták a 
városban és munkatársai munkájára 
is büszke

Már az egymilliomodik vendég is átlépte a Park 
Inn bejáratát
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február 16-án és 23-án, 
csütörtökön 17 órakor

Télvíz idején sem pihennek 
a sárvári horgászok. Vágják 
a partszéli nádat, és lékeket 
ütnek a tó harminc centisre 
hízott jegébe, hogy levegőhöz 
jussanak a halak.

A befagyott víz lehetővé tette 
a nádvágást mindenütt a sárvá-
ri Csónakázó-tó partja mentén. 
Most már csak a rendrakás és a 
gereblyézés van hátra – meséli 
az elvégzett tennivalókat Tóth 
Lajos, a sárvári Kinizsi Horgász 
Egyesület elnöke.A háromszáz 

fős tagságból a hétvégéken 
rendezett közösségi munkák-
ban sokan részt vesznek, hisz 
ezzel az éves tagdíj egy része 
megváltható. Az egyesület 
kezeli a város horgásztavait, 
így nekik kell gondoskodniuk 
a környezet karbantartásáról 
és a haltelepítésről. A tavon a 
maguk urai, a halászati törvény 
változásait betartva pontosan 
vezetik a horgásznaplót. Az 
idei telepítéseket előre meg-
rendelték, ezzel is biztosítva a 
jó szezont.

Munkában a horgászok

Január 21én tartotta a Rába
sömjéni Torna Club Egyesület 
focicsapata első disznóvágását 
egy bankett keretében.

A labdarúgócsapat teljes egé-
szében képviseltette magát, és 
igazi csapatmunka jellemezte 
az egész napot. A srácok sü-
rögtek-forogtak a konyhában, 
hurkát, kolbászt töltöttek. Nem 
maradhatott ki a menüből a 
toroskáposzta sem, és a nagy 

hidegben igazán jólesett a for-
ralt bor is. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani polgár-
mester Úrnak, Alpolgármester 
Úrnak, Főjegyző Asszonynak, 
Varga Károly önkormányzati 
képviselőnknek, és mindazon 
magánszemélyeknek, egyesületi 
tagoknak, akik egész éven át 
támogatnak bennünket, szur-
kolnak nekünk.

Az egyesület képviseletében: 
Vincze Gyula elnök

Disznóvágás a focistáknál
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 11., 18. és 25. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 10. (péntek) 19.00 Sárvár, a magyar Wittenberg
Február 17. (péntek) 19.00 80 perc alatt a Föld körül – A Sárvári 
Oratórikus Kórus előadása
Február 24. (péntek) 19.00 Polgármesteri évértékelő a díszteremben
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Február 10. és 24. (péntek) 18.35 Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Testületi ülés/élő
Február 15. (szerda) 16.00

Dr. Szabó Edgár

értesíti betegeit, hogy 2017. január 1-től 
a délutáni rendelések előzetes bejelentkezés 

alapján történnek. 
Időpont kérhető a 95/778-510-es telefonszámon.

Továbbá szerdánként 10:30 -11:30-ig 
csak terhesgondozást végzünk.

háziorvos Sárvár

További információ a város honlapján, 
a www.sarvarvaros.hu honlapon olvasható.
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A tavalyi jó eredmények mellé, 
újévi ajándékként sportruhát 
adott a város a sárvári úszók
nak. A városi címeres mezeket 
a Sárvári Úszóiskola legjobbjai 
kapták.

A magyar úszósport népszerű-
sége Sárváron is megmutatkozik, 
hisz az úszóiskola foglalkozá-
saira közel kétszáz gyermek 
jár rendszeresen. Közülük har-

mincan úsznak versenyszerűen. 
A 2016-os esztendőben több 
országos bajnokságon is részt 
vettek, de már az ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon is volt sárvári 
induló.

Ezt az eredményes szereplést 
honorálta a város azzal, hogy 
ruhafelszerelést adtak a legjobb 
úszóknak. Az átadás alkalmával 
a Sárvárfürdő úszómedencéje 
mellett gyülekeztek a fiatalok, 

hogy átvegyék új formaruháju-
kat Kondora István polgármes-
tertől, Máhr Tivadar alpolgár-
mestertől és Vancsura Miklós 
fürdőigazgatótól.

Az úszósport egyre növekvő 
népszerűségnek örvend, ezért az 
úszóiskola a tehetséggondozásra 
és a versenylehetőségek meg-
teremtésére is koncentrál. – A 
most kiosztott huszonegy mezt 
az úszóiskola legjobb eredmé-
nyeit elérő úszói kapták – szólt 

büszkeségeiről Berkovics Klau-
dia úszóedző.

A most átadott ruházati felsze-
reléseken még csak a város címere 
díszeleg, de lehet, hogy a verseny-
zőink nem is állnak oly távol akár 
nemzeti címeres meztől sem, ha 
ilyen lendülettel fejlődnek. A 
versenyszerű úszás mellett persze 
mindenkit várnak, hisz úszás-
oktatásokra bárki jelentkezhet, 
van babaúszás, de a felnőttek is 
tanulhatnak új úszásnemeket.

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

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

Ács, tetőfedő vagy 
ebben jártas 

munkatársakat 
keresünk!

Elérhető napi nettó bér: 9500 Ft

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.  

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

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Akciós téli gumik
már 

10.000 Ft/db-tól

» Műszaki vizsgáztatás 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!*

A Sárvárfürdő Kinizsi NB IIes 
női kézilabdacsapata február 
18án, hazai pályán a Győri 
Audi ETO III ellen kezdi a 
bajnoki szezont.

 A Sárvárfürdő Kinizsi női ké-
zilabdacsapata Rozmán Gergő 
edző irányításával január elején 
kezdte meg hét hetesre terve-
zett téli felkészülését. A csapat 
jelenleg az NB II-es tabella 11. 
helyén áll, a vezetőség viszont 
a tavasz folyamán mindenkép-
pen előre lépést vár a gárdától. 
Rozmán Gergő elmondta, hogy 
a felkészülés első szakaszában 
heti két tréningen, elsősorban 
az állóképesség fejlesztésén, 
valamint a fizikális képességek 
fejlesztésén volt a hangsúly. Az 
első ciklus végén aztán már fel-
készülési mérkőzést is játszottak 
a Szombathelyi KKA NB II-es 
junior csapatával. Ezt követően, 
nagyjából a felkészülés felénél 
járva, az NB II-es felnőtt csapat, 
csakúgy, mint a korábbi évek-
ben, a Spirit Hotel jóvoltából, 

egy csapatépítő programmal 
tette változatossá a munkát 
január utolsó vasárnapján. A 
lányokat Dan Zsolt, a Hotel 
F&B igazgatója köszöntötte, 
majd konditermi munka, lazító 
fürdőzés, szauna, végül pedig ki-
adós és minden igényt kielégítő, 
ötcsillagos vacsora következett.

A játékos keretben nem vár-
ható nagyobb változás: a szom-
bathelyi, balkezes, jobbszélső 
Csóka Barbara már december-
ben csatlakozott a sárváriakhoz. 
Rajta kívül további két játékos 
van képben, ők szintén Szom-
bathelyről érkezhetnek kettős 
igazolással erősítésként a tavaszi 
idényre. 

A felkészülés második ciklu-
sában már több edzőmérkőzés 
vár a csapatra. Az első hazai 
NB II-es bajnokira pedig feb-
ruár 18-án, szombaton 17 órá-
tól kerül sor a Nádasdy iskola 
csarnokában, a vendég a Győri 
Audi ETO harmadik számú 
csapata lesz.

Csonka

Javítani szeretnének a kézisek

Városi címeres sportruházat az úszóknak

Kondora István, Vancsura Miklós és Máhr Tivadar a Sárvári Úszóiskola 
oktatóival és versenyzőivel
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Befektetési arany értékesítése
Régi pénzérmék felvásárlása      06-20/956-6999

MARADANDÓ ÉRTÉKEK.

 SÁRVÁR 
Batthyány u. 34/3. 

06-30/974-6655

 H-P: 8.30-17.00, 
Szo: 8.30-12.00 

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

Valentin-napi ajánlatunk!

Az akció 2017. 02. 28.-ig tart.

Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk 

10% 
kedvezmény    

A virág elhervad, a szó elszáll...
Válassz maradandó 

SZERELMES vallomást!
Gyönyörű ezüst ékszer kollekciók, 

egyedi vallomásokkal, 
díszdobozban már 6900 Ft-tól 

csak a ZOÉ Ékszerben!
Ezzel biztos SZíven találod Őt!

Részletek az üzletben!

Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00       Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00                Vasárnap: 07:00 – 12:00

Alkotmány u. 4.      Laktanya u. 2.

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

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)

Áraink 2017. február 28-ig érvényesek.

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34., 

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

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

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

Gyere, 
nézz be hozzánk!"

Kártyafüggetlen mobiltelefonok széles 
választéka üzletünkben.

Nálunk mindent megtalálsz:
tartozékok, hátlapok, külső akksik,

töltők, fej- és 
fülhallgatók, fóliák

Asztalfoglalás: 06 95/311-555
Cím: 9600 Sárvár, Sylvester J u. 11.

Web: www.neorestaurant.hu
e-mail: info@neorestaurant.hu

A következő programokat szeretnénk a fi gyelmetekbe ajánlani:

Minden hétköznap 11:30-14:30 között 
a város egyik legegészségesebb – 

minden mesterséges ízfokozó nélküli 
– napi ebédajánlatával várunk!

VALENTIN NAPOK:
Február 10. és 14. között külön 
ételajánlattal várunk bennetek, 

asztalfoglalás esetén pedig plusz 
meglepetéssel kedveskedünk.

FARSANGI HÉTVÉGE:
Február 25-én, szombaton a Posta 

téren színes programokkal várják az 
érdeklődőket. Közben vagy a rendezvény 

után térj be hozzánk! Válassz valamit 
a megújult étlapunkból, vagy kóstold 
meg forróital kínálatunkat. Mindenkit 

szeretettel várunk!

TIROLI HÉTVÉGE IGAZI 
HÜTTE HANGULATTAL:

Február 17-én és 18-án igazi 
tiroli fi nomságokat kóstolhattok, 

este 18:00-tól pedig 
Hütte zenék szólnak majd.

50%
Fele ár visszajár!
Új szemüvege árának 50%-áért 
vásárlási utalványt kap.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999


