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3 milliárdot fordít
fejlesztésre a város
Az idén rekord összeget, bevé-
teleinek 60%-át fordíthatja fel-
újításra és fejlesztésre a sárvári 
önkormányzat. 

Derült ki a város 2017. évi költ-
ségvetésének tárgyalásakor, ame-
lyet egyhangú döntéssel fogadtak el 
a képviselő-testület tagjai a február 
15-i testületi ülésen. A tanácskozást 
követően tartotta polgármesteri 
sajtótájékoztatóját Kondora István.

Lakossági fórumot, illetve köz-
meghallgatást hirdetett a februári 
testületi ülés előtti időpontra az 
önkormányzat. A város polgárai 
azonban nagy számban vettek 
részt a néhány nappal korábban, 
több helyszínen megtartott lakos-
sági fórumokon, így a közmeghall-
gatáson már nem volt érdeklődő. 

A testületi ülés első napirend-
je a Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár munka-
terve volt, majd módosították 
az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetését, és elfogadták az ön-
kormányzat 2018 és 2020 közötti 
középtávú tervét.

Folytatás a 4. oldalon

Hagyomány Sárváron, hogy 
Kondora István polgármester 
évértékelő keretében mutatja be 
az előző évben megtett utat és 
az elért eredményeket. Idén he-
tedik alkalommal várta február 
10-én a város gazdasági, kultu-
rális és közéletének szereplőit a 
Nádasdy-vár dísztermébe.

A hagyományos horvát nép-
zenét megszólaltató Vas me-

gyei Koprive Tamburazenekar 
produkciója nyitotta az idei 
évértékelőt. Majd dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző, az 
est háziasszonya köszöntötte a 
megjelenteket. Mint mondta, a 
mai nap jó alkalom arra, hogy 
számba vegyük, melyek azok 
az eredmények és események, 
amelyek városunk gazdago-
dásában 2016-ban szerepet 
játszottak. 

Kondora István polgármester 
értékelőjét megelőzően egy 
fotóválogatással elevenítették 
fel az elmúlt év legfontosabb 
pillanatait.   

– A szerencse csak ritkán 
segít, a munka mindig – kezdte 
hetedik évértékelőjét a polgár-
mester, aki először számadato-
kat sorolt a tavalyi év eredmé-
nyeinek bemutatására.

Folytatás a 3. oldalon

Egy magyar huszártiszt a Nagy Háborúban 
Az első világháború mindennapjaiba enged bepillantást a 

Nádasdy Ferenc Múzeum „Requiem 660 000 katonáért” című 
új időszaki kiállítása, amely májusig lesz látogatható a múzeum-
ban. A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület Vándorkiállítása egy 
honvéd huszár főhadnagy harctéri naplója alapján mutatja be az 
első világháború harcait, hétköznapjait, az összecsapásokat, az 
ünnepeket. A harctéri napló szerzője Máriássy László főhadnagy, 
aki a kassai magyar királyi 5. honvédhuszárezredben teljesített 
szolgálatot.       Folytatás a 12. oldalon

Az oratórikusokkal utaztunk a boldogságba
A Sárvári Oratórikus Kórus „80 perc alatt a Föld körül” című 

koncertjét telt ház előtt tartotta február 12-én a Tinódi gimnázium 
sportcsarnokában. Az együttes jókedvre, nevetésre és jelmezes 
farsangi mulatságra várta több száz fős közönségét, hiszen testünk-
nek és lelkünknek szüksége van a zene és a humor által nyújtott 
felfrissülésre és gyógyulásra. Egy megálmodott, sok humorral 
megtűzdelt útra vitték hallgatóságukat, akiket a FlySOK hatalmas 
luxusrepülőgépre ültettek fel.

Következő lapszámunkban bővebben beszámolunk a koncertről

Tartalomból:
90 évesek  .................................  2. 
A költségvetésről  ................. 4-6.
Spirit Hotel  .............................  9.
Reformációi emlékév  ...... 10-11.

Eredményes év után sikeres folytatás

Kondora István polgármester bemutatta az évtized fejlesztését, a multifunkcionális sportcsarnok terveit, amelyre 
2 milliárd 60 millió forint kormányzati támogatást kapott Sárvár
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Kovács Józsefné  testvéreivel, családjával és a város vezetőivel

Szépkorú lett a Sárvári Hírlap, 
amelynek első lapszáma 1927. 
január 30-án jelent meg. Az 
eltelt évtizedek alatt, a techno-
lógiai fejlesztéseknek köszön-
hetően kivitelében megújult 
az újság, de küldetése nem vál-
tozott kilenc évtized alatt sem.

Eőry Vilmos sokoldalú polgá-
ra volt Sárvárnak, nemcsak 40 
évig, 1910-től 1950-ig működtet-
te a „Megváltóhoz” nevű patiká-
ját, de szívén viselte a szegények 
és az elesettek sorsát is. Tagja volt 
a sárvári kórházbizottságnak, a 
római katolikus hitközségnek és 
a városi képviselő-testületnek is. 
1927-ben kiadója és főszerkesz-
tője is lett a Sárvári Hírlapnak, 
amely az egész járás területén 
hiánypótló kiadványnak szá-

mított. Azzal a céllal alapította 
a lapot, hogy a járás lakosságát 
érdeklő közérdekű rendeleteket 
és intézkedéseket gyorsan és 
eredményesen hírül vigye.

A Sárvári Hírlap legújabb kori 
története 30 évre nyúlik vissza, 
és ebben a három évtizedben is 
sokat változott tartalmában és 
megjelenésében. Az alapvető 

célja és küldetése nem változott 
az újságnak, ma is a város polgá-
rainak tárgyilagos tájékoztatását 
szolgálja. A benne megjelenő 
írásoknak rendszeresen, idősze-

rűen, átfogóan, elfogulatlanul, 
hitelesen és pontosan kell tájé-
koztatást adniuk a helyi esemé-
nyekről. Kiemelten kezelendőek 
a közszolgálati hírek, melyek 
a lakosság életét és az önkor-
mányzat működését jelentősen 
befolyásoló eseményekről, ösz-
szefüggésekről tájékoztatnak.

Amikor kéthetente össze-
ülünk a munkatársainkkal, 
hogy mi is kerüljön a hírlap 
aktuális számába, mindig ko-
moly fejtörést okoz, hogy mik 
is legyenek azok az események, 
történések, amelyekről beszá-
molunk, azok a programok, 
amelyeket ajánlunk. Az Önöktől 
kapott visszajelzések alapján, 
fontos tájékozódási pont lett a 
Sárvári Hírlap az elmúlt évtize-
dekben a város lakói számára, 
és ez egyfajta visszaigazolása és 
megerősítése az általunk végzett 
munkának. 

Köszönjük, hogy olvasnak 
bennünket!

dr. Fonyó Roberta
felelős szerkesztő

Szépkorúak köszöntése
A város két 90 éves polgárát is 
köszöntötték múlt héten Sárvár 
vezetői, és vitték el a miniszter-
elnöki köszöntő oklevelet.

Mörcz Gyuláné családja köré-
ben fogadta Kondora István 
polgármestert és Máhr Tivadar 
alpolgármestert, akik virágcso-

korral, ajándékcsomaggal és 
egy Sárvárt bemutató könyvvel 
érkeztek. Az ünnepelt Domi-
nek Margit néven, Ikerváron 
született 1927. február 10-én. 
Margit néni jó egészségnek 
örvend, és örömmel fogadta 90. 
születésnapja alkalmából a város 
vezetőinek köszöntését. 

Kovács Józsefnét Kondora 
István és Máhr Tivadar mellett 
a körzet önkormányzati képvise-
lője, Varga Károly is köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából. 
Martonicz Margit Nagysitkén 
született 1927. február 16-án, és 

két nővére is vele ünnepelt, akik 
94 és 98 évesek. A három idős 
hölgy ma is derűs nyugalommal 
tekint az őket körülvevő világra, 
talán ennek is köszönhető, hogy 
ilyen szép, hosszú kort értek 
meg. Mörcz Gyuláné az őt köszöntő családtagokkal és városvezetőkkel

90 éves lett a Sárvári Hírlap!

A Sárvári Hírlap 90 évvel ezelőtti első számának címlapja

Városi véradás lesz
március 3-án, pénteken 10:00-19:00-ig

a Nádasdy-várban, a művelődési központ 
folyosójának klubtermeiben.
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Emlékezetessé tette a múlt va-
sárnap reggelét a sárvári Szent 
László Kórház nővérei számára 

Kondora István polgármes-
ter. Egy-egy szál rózsát vitt a 
szolgálatban lévő nővéreknek 

a február 19-i Magyar Ápolók 
Napja alkalmából. 

Néhány éve tartják a Magyar 
ápolási Egyesület kezdemé-
nyezésére Kossuth Zsuzsanna 
születésének évfordulóján az 
emléknapot. Kossuth Lajos leg-
kisebb húga volt az 1848–49-es 
szabadságharc kórházainak fő-
ápolónője, az ő áldozatvállalását 
eleveníti meg az ápolók napja. 
A sárvári kórház munkatársai 

meglepődtek a kedves figyel-
mességtől és kollégáik nevében is 
megköszönték a virágokat.

– Az akció egyik célja volt a Ma-
gyar ápolók Napjának megismer-
tetése, az ápolói pálya társadalmi 
szintű megbecsülésének növelé-
sével. Ugyanakkor ezzel a kis gesz-
tussal a betegek és a hozzátartozók 
nevében kifejezzük hálánkat az 
ápolók nehéz, teljes embert kívánó 
munkájáért – mondta Kondora 
István, Sárvár polgármestere.

Folytatás az 1. oldalról 
Kondora István szerint a szá-

mok is a város sikeres tavalyi 
esztendejéről tanúskodnak: 
15.121-en élnek Sárváron, a ven-
dégéjszakák száma 521 ezer volt, a 
fürdőt 768 ezer vendég kereste fel 
tavaly. A város iparűzési adóbe-
vétele 5%-kal nőtt és növekmény 
volt az idegenforgalom területén 
is. 500 millió forintos beruházás-
sal bővítette gyártókapacitását a 
Flex területén működő Lenovo. 

Számos önkormányzati beru-
házás, fejlesztés megvalósult az 
elmúlt évben, így új burkolatot 
kaptak a Mikes és Kinizsi utcák, 
átadták a hegyközségi új közte-
metőt. Ovi-foci pályával bővült 
a Sárvári Csicsergő Óvoda, új 
csúszdákkal a Sárvári Fürdő. 

Büszkék lehettünk tavaly Van 
Warden Franciska, pajor And-
rás, dr. Szijártó Valéria és Stieber 
Zoltán teljesítményére is.

A város nemzetközi kapcsolat-
rendszere kiterjedt, de ésszerű. 
Négy testvérvárosunk van, akik-
kel az elmúlt években kialakult 
a civil szervezeteken, a sporton, 
az intézményeken és a hivatalos 
önkormányzati delegációkon 
keresztül egyfajta kölcsönös 
együttműködés. Kondora István 

szerint nagyon fontos a város 
életében a történelmi egyházak 
működése, közösségteremtő 
ereje, amiért köszönet illeti őket.    

Az évértékelő egyben évkez-
dést is jelent, és Sárvár életében 
különösen jól indult az év, hiszen 
ágh péter országgyűlési képvi-

selő úr lobbi tevékenységének 
eredményeképpen 2 milliárd 
forintos fejlesztési támogatást 
kapott a Kormánytól Sárvár 

multifunkcionális sportcsarnok 
építésére. A katolikus iskola 
szintén kormányzati támogatás-
ban részesült, 1 milliárd forintot 
kapott tornacsarnok építésére. 
Az előzetes információk szerint 
számos beadott megyei pályáza-
tunk sikeres lesz, így a Hild park 
felújítására, a gondozási központ 
és a bölcsőde korszerűsítésére, 
a csapadékcsatorna építésére 
benyújtott pályázatok is.

Kondora István szólt arról 
is, hogy néhány sárvári polgár 
megalapította a Mosoly Asztal-
társaságot városunkban, és ez 

jó apropót adott értékelője záró 
gondolataihoz: – Ha a Mosoly 
Asztaltársaság azt tűzte ki célul, 
hogy jó kedvben, vidáman, néha 

kicsit lazán éljük meg a napjain-
kat és éljük meg ezt az évet, ak-
kor én lélekben mindenképpen 
csatlakozom hozzájuk, és tegyük 
mindannyian ezt!  

Hagyomány, hogy az évértéke-
lőn mutatja be a polgármester a 
város borát. 2017-ben Lendváról 
Huzimec Zoltán Sauvignon 
Blanc száraz fehér bora érdemel-
te ki ezt a megtisztelő címet.  A 
rendezvény résztvevői az évérté-
kelőt követően meg is kóstolhat-
ták a nedűt, és koccinthattak egy 
sikeres új évre.

-fr-

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2017. február 28-án, kedden 

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

Eredményes év után sikeres lesz a folytatás 2017-ben
Évértékelőt tartott Kondora István polgármester a vár dísztermében

Virággal köszöntötte a polgármester a sárvári ápolónőket  

Kondora István kedves figyelmességének örültek a sárvári kórház ápolónői

Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző és Kondora István polgármester az 
évértékelőn közreműködő Koprive Tamburazenekarral

Ágh Péter országgyűlési képviselőnek Kondora István polgármester az évérté-
kelőn is köszönetet mondott a város érdekében kifejtett lobbi tevékenységéért
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*Az árlistában feltüntetett listaárból számított, bruttó kedvezményre vonatkozó ajánlatok magyarországi készleten lévő személygépjárművekre 2017. február 6-tól 2017. március 31-ig, illetve visz-
szavonásig megkötött adásvételi szerződések esetén érvényesek, az akciós készlet erejéig.  Az 550 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 208 személygépjármű vásárlása esetén, 
míg a 900 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 308 személygépjármű vásárlása esetén érvényes, amennyiben az új Peugeot 208, 308 vásárlása használtautó-beszámítással 
történik. A 650 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 301 Active 1.6 BlueHDi 100 LE személygépjármű vásárlása esetén érvényes. A kedvezmény teszt- és használt személygépkocsi 
vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a listaárból levonandó, maximális kedvezményt foglalják magukban, a feltüntetett kedvezmé-
nyek a meghatározott modellek konkrét felszereltségű verzióinak megvásárlása esetén elérhetőek. A képek illusztrációk. A P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció 
megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben.

peugeot.hu

ACTIVE 1.6 BlueHDi 100 LE

650 000 FT
KEDVEZMÉNY*

PEUGEOT 301
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

900 000 FT
KEDVEZMÉNY*

PEUGEOT 308

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

550 000 FT
KEDVEZMÉNY*

PEUGEOT 208

TÉL VÉGI 
ÁRZUHANÁS

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT.
9700 Szombathely Vásártér u. 3. Telefon: 20/665-6112

KÉSZLETEN LÉVŐ PEUGEOT-MODELLEK ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL*

Peugeot 208 és 308 kombinált átlagfogyasztás: 3,5-5 l/ 100 km, CO2-kibocsátás: 90-116 g/km, modelltől függően.
Peugeot 301 kombinált átlagfogyasztás: 3,9 l/100 km, CO2-kibocsátás: 101 g/km.
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Megtekinthető 
2017. március 26-ig

hétköznapokon 
10–17 óráig, 

szombaton 9–13 óráig

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja 
Önt, barátait és ismerőseit 2017. március 3-án (pénteken) 17 órára 

a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe 

T. Doromby mária Ferenczy Noémi-díjas textilművész 
áTjárás című kiállításának megnyitójára.

A tárlatot megnyitja: Cebula anna művészettörténész, 
a Szombathelyi Képtár igazgatója.

Elkezdődött a Sárvári 
Rádió stúdiójának építése. 
A rádióstúdió a Sárvári 

Televízió székházában kap helyet, mivel ennek is a Sárvári 
Média Kft. lesz a szolgáltatója. Itt alakítják ki azokat a helyisé-
geket, ahol a rádió munkatársai vezetik majd az élő adásokat, 
fogadják a vendégeket, legyártják a készen adásba kerülő 
magazinműsorokat. A falak kialakítása mellett, nagy hangsúlyt 
kap a hangszigetelés, a jó akusztika egy-egy helyiségben. A 
szerkezetépítés után kezdődhet meg a stúdió berendezéseinek 
telepítése. A rádiójel egy antennahálózaton keresztül jut el a 
fürdő melletti víztoronyban lévő adóig, ahonnan szétsugároz-
zuk az éterbe az adásunkat. Ennek az antennarendszernek a 
kiépítése is hamarosan elkezdődik. A Sárvár Rádiót továbbra 
is a 96,5 MHz-en foghatják a hallgatók.

Folytatás az 1. oldalról
Módosították a februári testü-

leti ülésen a lakásszerzési támo-
gatásokról szóló rendeletet is. Az 
idei évtől az első lakáshoz jutók 
egy gyermek után 500 ezer, a 
második és a harmadik gyermek 
után pedig 300-300 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatást 
kaphatnak, ha a családban az egy 
főre eső nettó jövedelem nem 
haladja meg a 100 ezer forintot. 

A képviselők jóváhagyták a 
Szombathelyi Szolgáltatási Szak-
képzési Centrummal kötendő 
megállapodást. Ennek értelmében 
a Tinódi gimnázium tetőszerke-
zetének javítására közel 10 millió 
forintot biztosít az önkormányzat.  

Az ülés fő napirendi pontja az 
önkormányzat 2017. évi költség-
vetése volt. Ezt is, éppúgy, mint 
az ülés valamennyi napirendjét, 
egyhangú döntéssel fogadták el 
a képviselők. 

Az ülést követő polgármesteri 
sajtótájékoztatón Kondora István 

elmondta, hogy a 2017. évi költ-
ségvetés főösszege majdnem 5 
milliárd forint, és ennek 60%-át 
a felújítások, fejlesztések teszik 
ki, ami mintegy 3 milliárd forint. 

– Hosszú évek pénzügyi elő-
készítő tevékenysége, sőt hosszú 
ciklusok összehangolt munkája 
előzte meg, hogy a sport- és kul-
turális központot megépíthetjük. 
Ez lesz az évtized beruházása, 

mert egyrészt két évet ölel át, 
másrészt 2010 óta nem volt ek-
kora beruházása az önkormány-
zatnak. A fejlesztések mellett az 
intézmények működésének és a 

városi költségvetésnek a stabili-
tása is megmarad. További tarta-
lékok képzésére is lehetőségünk 
lesz, ha váratlan eseményekkel 
nem kell szembesülnünk, hiszen 
nekünk már készülnünk kell a há-

rom év múlva induló időszakra, 
és az akkori fejlesztések forrását 
is elő kell teremtenünk. 

Fontos az emberi tényező is, 
azért mert a számok és a fizikai 
fejlesztések nagyon sokat monda-
nak, de a cél mégiscsak az, hogy a 
sárváriak és a hozzánk érkező ven-
dégek jól érezzék magukat. Ezért 
a humánerőforrás kiadásaink is 
meghaladják az előző évekét, és 
ennek például a segélyekre, támo-
gatásokra fordítandó összegek, az 
ingyenes vagy a kedvezményes 
étkezésre fordítandó 33 millió 
forint is része. A költségvetés 
szociális célokat szolgáló része 
felülről nyitott, és szükség esetén 
újabb forrásokat tudunk bevonni 
ebbe a blokkba – mondta Kondora 
István, aki hozzátette, egy bizton-
ságos, stabil költségvetés mellett a 
segítőkészségünk és annak anyagi 
forrása is megmarad, a fejlesztése-
ink pedig talán a korábbi éveknél 
is nagyobb sebességgel fognak 
folytatódni. -fr-

3 milliárdot fordít idén fejlesztésre a város
Elfogadta a testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

Nagyon fontos számunkra, hogy az emberek és a hozzánk érkező vendégek 
is jól érezzék magukat Sárváron – mondta Kondora István
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Az önkormányzat 2017. évi 
költségvetését részletesen meg-
tárgyalta a képviselő-testület 
három bizottsága is, amelyek 
költségvetéssel kapcsolatos 
álláspontjait az elnökök is-
mertették. Az elhangzottakat 
Máhr Tivadar alpolgármester 
értékelte és foglalta össze.

A képviselő-testületi ülésen 
minden képviselő támogatta a 
város 2017. évi költségvetését, 
így volt ez az előkészítésnél, a 
három bizottság ülésén is.

Dr. Szabó Gyula, a Humán 
Erőforrás Bizottság elnöke el-
mondta, hogy a költségvetés 
szociális részének tárgyalása 
szempontjából nagyon fontos 
volt, hogy a decemberi testületi 
ülésen megemelték a szociális 
támogatások igényléseinek 
jövedelemhatárát, mert a nö-
vekvő minimálbér és a garantált 
bérminimum miatt növekedett 
az emberek jövedelme, és sokan 
kiestek volna a jogosultsági 
körből. 

– A szociális költségvetés 
legfontosabb része az a 37 millió 
forint, amelyet a segélyekre és 
a támogatásokra különítettünk 
el. Megőriztük az összes régi 
támogatási formát, így például 
a fűtési és iskolakezdési támo-
gatást is. Jelentős összeg van a 
költségvetésben az első lakáshoz 
jutók számára, és emelkedett 
a támogatás összege is. Ez azt 
jelenti, hogy egy gyermek után 
500 ezer, a második és a harma-
dik gyermek után pedig 300-300 
ezer forint első lakáshoz jutási 
támogatás kérhető. Az igénylés 
feltétele, hogy az egy főre eső 
nettó jövedelem nem haladhatja 
meg a 100 ezer forintot a csa-
ládban. A kassza felülről nyitott 
lesz, az önkormányzat szükség 
esetén ki fogja pótolni a keretet, 
hogy meg legyen az a forrás, ami 
a városunk biztonságos szociális 
ellátásához szükséges – szólt Dr. 
Szabó Gyula, a Humán Erőforrás 
Bizottság elnöke.

Kampel Oszkár, a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke arról beszélt, 
hogy a város mind a nyolc in-

tézményének kiegyensúlyozott 
működést biztosít az idei költ-
ségvetés, és ugyanez vonatkozik 
a városüzemeltetésre is. 

– A városüzemeltetésnél és 
intézményfenntartásnál a bevé-

teli főösszeg 300 millió forinttal 
meghaladja a kiadást. Ebből is 
látszik, hogy ebben az évben 
is takarékoskodik az önkor-
mányzat, gondol már a jövőre, 
hogy a későbbiekben is lehessen 
fejlesztéseket megvalósítani. A 
beruházások egyik kategóriája 
a járda- és útépítés, az épületek 
felújítása, erre 300 millió forintot 
különítettünk el a költségvetés-
ben, és ennek köszönhetően közel 
20 helyszínen történik felújítás 
a város területén. A legnagyobb 
beruházás a multifunkcionális 
sportcsarnok megépítése lesz, 
erre 2 milliárd 60 millió forint 
kormányzati támogatást kaptunk, 
ehhez az önrészt, ami közel 1 mil-
liárd, nekünk kell biztosítanunk. 
Sok megyei pályázatunk elbírálás 
alatt áll, az előzetes információk 
alapján a kerékpárút építésétől 
a bölcsőde felújításáig, számos 
sikeres pályázatunk lesz, így 
komoly munka előtt állunk 2017-
ben – mondta Kampel Oszkár. 

Vinter István a Jogi és Ügyren-
di Bizottság elnöke a konstruktív, 
együttműködő légkört emelte ki 
a költségvetés elfogadásával kap-
csolatban. – Kicsit viharosan zá-
rult a tavalyi év, az idei év viszont 
annál békésebben kezdődött. 
A testületi üléshez hasonlóan, 
a bizottsági ülésen is mindenki 
megszavazta a 2017. évi költség-
vetést, és nagyon pozitívnak ér-
tékeltük a bizottságban, hogy az 

idei év a beruházásokról szól. A 
sportcsarnok lesz a legnagyobb 
fejlesztésünk, de ugyanakkor 
jelen lesznek a kisebb-nagyobb 
olyan felújítások minden kör-
zetben, amelyeket a lakosság 

nagyon vár és igényel – zárta 
gondolatait Vinter István.

Máhr Tivadar alpolgármester 
végezetül összegezte a bizottsági 
elnökök értékelését. – Nagyon 
fontos, hogy a költségvetés elfoga-

dása egyhangú döntéssel történt 
meg, ami talán a képviselő-tes-
tület bölcsességét is mutatja. A 
2017. évi költségvetés összeállítása 
a város érdekeit szolgálja mind a 
beruházási, mind a működtetési 
oldalon. Történelmi pillanatok 
részesei lehetünk, hiszen olyan 
lépések, fejlesztések előtt állunk, 
amelyek a város fejlődését a kö-
vetkező évtizedekre biztosan meg 
fogják határozni, ezért szükség 
van az összefogásra – hangsúlyoz-
ta az alpolgármester.

Máhr Tivadar arról a testületi 
döntésről is szólt még, hogy a 
kézilabda és a labdarúgó egyesü-
letek számára a TAO támogatás 
mellé adott önkormányzati kiegé-
szítés nem tartozik a sportrende-
let hatálya alá a jövőben, azt saját 
költségvetésében biztosítja az 
önkormányzat. Ezzel a döntéssel 
a TAO-hoz kapcsolódó fejleszté-
sek megvalósítását szerette volna 
megkönnyíteni a testület.

Berta

Összefogással építhetünk sikeres várost
Sajtótájékoztatót tartottak a bizottsági elnökök és az alpolgármester a költségvetésről

PEUGEOT INICIÁL 
Szombathely, Vásártér u. 3.  Tel.: 20/587-3438 
www.inicial.hu/citroen

CITROËN C-ELYSÉE KÉSZLETRŐL 
AKÁR 550 000 FT KEDVEZMÉNNYEL

Példaajánlat:
CITROEN C-ELYSÉE COLLECTION 1.2 PURETECH 82 LE
3 845 000 Ft helyett 3 295 000 Ft
(tolatóradar, manuális klíma digitális kijelzővel, 
hátsó elektromos ablakemelők, stb.)

Kombinált átlagfogyasztás: 3,9-4,9 l/100 km, CO2-kibocsátás: 101-114 g/km. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű,
nem minősül ajánlatnak. Az ajánlat kizárólag a készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció. Részletek a márkakereskedésben

Vinter István és Dr. Szabó Gyula bizottsági elnökök, Máhr Tivadar alpolgár-
mester valamint Kampel Oszkár bizottsági elnök
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A testületi ülést követően 
Eiweck Péter, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom ön-
kormányzati képviselője, aki 
szintén támogatta a költség-
vetés elfogadását, sajtóközle-
ményt juttatott el szerkesztő-
ségünkbe. 

– Az előző évekhez hasonlóan 
elmondható, hogy az önkor-

mányzatok mozgástere folya-
matosan szűkül a kormány 
intézkedései miatt. A központ 
által előírt feladatok és elvá-
rások nőnek, az ehhez érkező 
támogatás viszont csökken. Az 
adóerő-képesség alapján szá-
mított elvonás is növekedett az 
idei évben. pozitívum azonban, 
hogy megnyertük a 2 milliárd 
forintot a multifunkcionális 

sportcsarnokra, ami régi nagy 
vágya volt a város lakóinak. 

Jó magyar közmondás szerint 
„abból főzünk, amink van”. A 

város költségvetése a lehető-
ségekhez képest optimális, az 
önkormányzat munkatársai 
remekül végzik a munkájukat. 

A 2017. évi költségvetés 
fejlődést mutat, szerkezetileg 
hasonló a korábbi évekhez. 
Örömteli, hogy a kiadások 

60%-át fejlesztésre, beru-
házásra fordítja a város 
úgy, hogy a tartalékok sem 
csökkennek jelentősen, és 
a  biztonságos működés 
is megmarad. Akár azt is 
mondhatnánk, hogy ez egy 
választási költségvetés. Üd-
vözítő, hogy az önkormány-
zat továbbra sem vezet be új 
adót, illetve a szociális ki-
adások fedezésére szolgáló 
keret felülről nyitott. A vá-
ros kintlévőségeit továbbra 
is szigorúan be kell hajtani. 

Ezek alapján elmond-
hatom, hogy „jó szívvel” 
támogattam az idei költ-
ségvetést. Úgy érzem, ha 

nem így tettem volna, akkor a 
város fejlődése ellen szavaztam 
volna – áll Eiweck péter közle-
ményében.

Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Berzsenyi utcában 
épülő 8 lakásos 
sorházban utolsó 
85 m2 alapterületű 
lakás eladó.

Az MSZP–Híd a Jövőnkért 
Egyesület önkormányzati kép-
viselői is támogatták az ön-
kormányzat 2017. évi költség-
vetését, és a testületi ülés után 
mondták el a költségvetéssel 
kapcsolatos álláspontjukat.

Szabó Lajos önkormányza-
ti képviselő arról szólt, hogy 
stabilak a város saját bevételei, 
az állami bevételek azonban 
folyamatosan csökkennek. A 
kiadási oldalon az intézmények 
egy részének állami fenntartásba 
kerülésével kevesebb önkor-
mányzati forrásra van szükség. 
A felújításokra pedig 300 millió 
forintot szán a város, és fontos, 
hogy ez az összeg növelje a vá-
roslakók komfortérzetét.

– A beruházásoknál nagyon 
fontos, hogy a kormányzat színé-
től függetlenül, ciklusokon áthú-
zódva, egy szervesen egymásra 
épülő fejlesztés valósult meg 
Sárváron. Ennek a folyamatnak 
a része a fürdő fejlesztésétől 
kezdve az egészségügy átalakí-
tásán keresztül, a rehabilitációs 

központ kialakításáig, a városkép 
javításáig, számos beruházás. 
Nagyon fontos, hogy itt soha 
nem kellett újra kezdeni egy-

egy kormányváltáskor, vagy 
önkormányzati választás után 
a koncepciók gyártását, mert 
szoros egyeztetésben a minden-
kori kormányzattal folytak az 
előkészületek. így lehetett elérni, 
hogy Sárvár eddig is nagyon 
sok pályázaton tudott nyerni, és 

remélem, így lesz ez a mostani 
költségvetési ciklusban is, amely-
nek a pályázatai folyamatban 
vannak – mondta Szabó Lajos, 

aki hozzátette, nagyon fontos, 
hogy az önrészt megteremtettük 
ezekhez a pályázatokhoz, és most 
ésszerűen fel tudjuk használni.

Németh Zsolt a költségve-
téssel kapcsolatban kiemelte, 
hogy 2016-ban növelni tudta 
tartalékait a város, a következő 

évektől azonban ezek a tartalé-
kok jelentősen változnak, illetve 
változhatnak.  

– Most először a város éle-
tében egy olyan beruházás fog 
megtörténni a multifunkcionális 
sportcsarnok építésével, amely 
nagy öröm, hogy megvalósul, 
de nem működő tőkét fog je-
lenteni. Ez a beruházás a későb-
bi költségvetési szerkezeteket 
jelentősen befolyásolni fogja, 
hiszen nagyobb lesz a működési 
kiadás, mint jelenleg. Ezért a 
városvezetésnek el kell kezdeni 
azon gondolkodni, hogy egy új 
iparszerkezet megvalósításával, 
új beruházások realizálásával 
hogy lehet olyan minőségi mun-
kahelyeket teremteni, amelynek 
köszönhetően  a minőségi mun-
kaerő is meg fog telepedni a 
következő időszakban Sárváron 
– hangsúlyozta Németh Zsolt, 
aki végezetül elmondta, hogy 
összességében jó a városfejleszté-
si és működtetési irány, de 2017-
től egy teljesen új szerkezetre kell 
felkészülni.

-fr-

Egymásra épülnek a fejlesztések Sárváron

„abból főzünk, amink van”

Németh Zsolt és Szabó Lajos, az MSZP–Híd a Jövőnkért Egyesület önkor-
mányzati képviselői

Eiweck Péter, a Jobbik képviselője
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Lebontásra került az egykori 
műselyemgyár egyik épülete, 
ahol a II. világháború alatt 
internálótábor működött. He-
lyén korszerű irodaház kap 
helyet és egy új emlékhelyet is 
kialakítanak.

Az ipari területen a kandal-
lógyár egy 5500 m2-es raktár és 
egy 500 m2-es gyártócsarnok 
bővítéssel eddig is folyamatos 
fejlesztéseket hajt végre. A nem-
rég elkészült raktárcsarnok után 
egy bemutatóteremként és iro-
daházként üzemelő 400 m2-es, 
háromszintes épületet terveznek 
a most lebontott, rossz állagú 
épület helyére. Az eddig félig 
üresen álló régi épület felújításán 
is gondolkodtak, ám a költségha-
tékonyság miatt is döntöttek az 
új, korszerű, üvegfalú irodaház 

mellett –  mondta Jónás Klára, 
az Edilkamin ügyviteli vezetője.

Eredetileg 1904-ben építették 
fel Sárváron a francia tulajdonú 
műselyemgyárat, amely 800 dol-
gozójával az egyik meghatározó 

üzeme volt a településnek. Az 
I. világháború idején a magyar 

állam kisajátította az épületeket, 
ahol lőgyapotot állítottak elő. 
Később újraindult a gyár, de a 
világpiaci változások miatt, a 

kereslet csökkenésével 1927-ben 
végleg bezárták.

Az üzem barakkjaiban a má-
sodik világháború idején lengyel 
gyűjtő-, jugoszláv internáló-, 
majd zsidó deportálótábor mű-
ködött. A hosszú ideig üresen 
álló üzemcsarnokokat az 1960-
as évektől kezdték csak újra 
hasznosítani. Működött benne 
drótszövetgyár és hűtőgépgyár, 
míg végül a Győri Vagongyár le-
ányvállalata lett. Jelenleg a 150 főt 
foglalkoztató, olasz érdekeltségű 
kandallógyár üzemel a területén.

Az épület falán lévő, védett-
ség alatt álló emléktáblákat az 
önkormányzat ideiglenesen a 
városi múzeumban helyeztette 
el. A kandallógyár új épületének 
elkészülte után egykori helyüktől 
nem messze méltó környezetben 
kerülnek ismét felállításra.

Új, korszerű irodaház épül az Edilkaminban

Bontják az egykori műselyemgyár épületét

Máhr Tivadar alpolgármester, 
a hármas számú, és Szabó 
Zoltán, a kettes számú egyéni 
választókerület képviselője 
február 7-én a Bocskai úti Óvo-
dába várta lakossági fórumra 
az érdeklődőket. A találkozón 
Kondora István polgármester, 
valamint Varga Károly, az egyes 
számú egyéni választókerület 
képviselője is jelen volt.

A megjelenteket Máhr Tivadar 
alpolgármester köszöntötte, aki 
egyben a Kertváros egyik kör-
zetének egyéni képviselője is. 
Bevezetőjében elmondta, hogy 
akárcsak az egész városra, úgy 
Sárvár zöldövezeti városrészére 
is az állandó fejlődés jellemző.

– A képviselői munka lényege 
a folytonosság, hiszen nem egy-
egy „nagy dobásra”, hanem fo-
lyamatos fejlesztésekre, lépésről 
lépésre történő előre haladásra 
van szükség az élet minden terü-
letén. Az elmúlt esztendőben az 
én körzetemben a legjelentősebb 
fejlesztés, egy belügyminisztéri-
umi pályázatnak köszönhetően, 
a Kinizsi utca teljes hosszában 
történő útburkolat-felújítása 
volt nyolcvanmillió forint ér-
tékben. De tavaly fejeződött be 
az évekkel korábban megkezdett 

csapadékvíz-elvezető rendszer 
projekt zárásaként a Tomori utca 
végleges felújítása is – értékelte a 
tavalyi esztendőt Máhr Tivadar. 

Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a tervek szerint jövő ősz-

re átadandó új multifunkcionális 
sportcsarnok egész Sárvár, így 
természetesen a Kertváros életére 
is kedvező hatással lesz majd.

– Az építkezés kellemetlensé-
gekkel járhat a környéken lakók 
számára, hiszen a munka zajjal 
jár, fokozott teherautó-forga-
lomra is lehet számítani, ám a 

végeredmény megéri, hiszen 
nem csak egy sport- és szórakoz-
tató központot, de új, modern 
piacot is kap a város. Minde-
mellett a beruházás részeként 
a környékbeli utcák burkolata 

is megújul majd, illetve javul a 
parkolás lehetősége is – hang-
súlyozta Máhr Tivadar.

Szabó Zoltán, a 2. számú vá-
lasztókerület egyéni képviselője 
jó néhány, a körzetét érintő 2016-
os beruházásról is beszámolt:

– Legfontosabb nálunk talán a 
Hársfa utca útburkolatának fel-

újítása volt. Kiemelendő, hogy a 
városi közvilágítás-korszerűsítés 
részeként sikerült az Ungvár utca 
végén – ott, ahol eddig nem volt 
lámpa – kiépíteni a közvilágí-
tást, ami tulajdonképpen négy 
további utca lakosságát is érinti 
– mondta el a képviselő.

– A Kertvárosnak sajnos ál-
landó problémája a csapadékvíz-
elvezetés, ami nem is olyan egy-
szerű dolog, mint azt a laikusok 
elképzelik. Itt ugyanis először a 
hosszabb – az Erdély, a Kazinczy 
és az Ungvár – utcák csapadékvíz 
elvezetését kell megoldani, majd 
ezt követően lehet csak a kereszt-
utcák rendszerét erre rákötni. 
A kivitelezéshez jól előkészített 
pályázati anyagokkal rendelke-
zik az önkormányzat – osztotta 
meg információit Szabó Zoltán.

A képviselő szólt még az új, 
korszerű, jól átlátható utca-
névtáblákról, valamint az ipari 
park mellett, a vállalat vezetőivel 
történt egyeztetést követően 
kialakított parkolóról is, mely 
nagyban megkönnyíti az Ungvár 
utcán való közlekedést. Az idei 
tervekről szólva még elmondta, 
hogy az Isaszeg utca járdabur-
kolatát mindenképpen szeretnék 
felújítani. 

-Csonka-

Folyamatosan fejlődik a Kertváros területe is

Lakossági fórum Kondora Istvánnal, Máhr Tivadarral és Szabó Zoltánnal 
(korábbi felvétel) 
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A Szent László p

● Február 28-án, húshagyókedden a 
katolikus iskola karneváljával véget ér a 
farsang. A megáldott hamuval hamvazó-
szerdán (március 1-jén) és 5-én, böjt első 
vasárnapján a megtérés jeleként minden 
szentmisén hamvazunk.

● A 8. osztályos bérmálkozóknak 
különösen figyelmeztetés a hamu átadása 
a készületre!

● Katolikus böjti fegyelem: az esztendő 
minden pénteke Jézus kereszthalálának 
emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül 
ajánljunk fel imádságot, az irgalmasság 
cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt 
péntekein húseledeltől való megtartóztatás, 
kötelező hústilalom. Szigorú böjti napo-
kon, hamvazószerdán és nagypénteken a 
nagykorúaknak csak háromszori hústalan 
étkezés egyszeri jóllakással. A katolikus böj-
ti fegyelem erősítse a családi összetartást! 

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

● Március 5-én, 10 órakor Szent József 
közbenjárásával a katolikus iskola diáksá-
gának közreműködésével az édesapákért 
imádkozunk.

● Tavaly Magyarországon a nyilatko-
zattevő adózók kétharmad része katoli-
kusnak vallotta magát a NAV felé. Kérjük 

adóbevallást készítő híveinket, hogy az 
idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatko-
zatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. 
Ezzel az országos egyházi kiadásokat 
támogatják. A helyi egyházfenntartási adó 
a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet 
9 és 12 óra között lehet rendezni a plébá-
nián. A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; 
Szent László Katolikus általános Iskola 
Alapítványa: 18885785-1-18.

● Február 24-én, pénteken Szent Má-
tyás apostolt ünnepli egyházunk.

● Február 26-án, a vasárnapi szent-
miséken a katolikus iskolák javára lesz 
országos perselygyűjtés. Nagylelkűen 
támogassuk a katolikus oktatás és nevelés 
ügyét.

● Március 1-jén, hamvazószerdán 
elkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a 
napon a Sári templomban délelőtt 10 óra-
kor és este 18 órakor lesznek hamvazkodó 
szentmisék. Kérem, hogy szentmisén való 
részvétellel kezdjük ezt a készületi időt. A 
hittanos gyermekeket szüleikkel az esti 
szentmisére várjuk.

● Nagyböjt 1. vasárnapján, március 
5-én minden szentmisében lesz hamvazás.

● Nagyböjt minden péntekén este 
17.30 órakor keresztúti ájtatosságot 
imádkozunk. Felnőtt híveket és a hittanuló 
gyermekeket is szeretettel várom!

● Március 2-án és 3-án, elsőcsütör-
tökön és elsőpénteken 16.30 órától lesz 
gyónási lehetőség. Minden hétköznap este 
17.30 és 17.45 között lehet gyónni a Sári 
templomban.

● Szerdánként az esti szentmise után 
18.45 órakor felnőtt katekézisre várom az 
érdeklődőket.

● Csütörtökönként a Rózsafüzér 
Társulat vezetésével este 17.30 órakor 
a világosság titkai rózsafüzért imád-
kozzuk a szolgáló papságért és új papi 
hivatásokért, valamint leendő megyés 
püspökünkért.

● Nagyböjt szent idején hétköznapon-
ként legyünk buzgók a szentmiséken! Akik 
tehetik minél többször jöjjenek áldozatos 
lélekkel! Nagy szükség van az imáikra.

● Március 5-én, nagyböjt 1. vasárnap-
ján a délelőtt 10 órás nagymisét temp-
lomunkból élőben közvetíti az országos 
Mária Rádió.

● Augusztus 6–11-ig zarándoklatra 
hívunk prágába és Morvaországba. Je-
lentkezni személyesen a plébánián lehet.

 

A SáRVáRI EVAN

● Gyülekezeti munkatársképző: Feb-
ruár 25-én, szombaton Szombathelyen 
indul az idei gyülekezeti munkatársképző 
gyülekezeteink önkéntesei számára. 2015 
őszén Sárváron volt megrendezve ez a 
nagy sikerű tanfolyam. Kezdők és haladók 
számára most ismét elérhető közelségben 

van a felkészülés lehetősége. A folytatás 
tervezett alkalmai: április 22. és június 10.

● Böjti bibliaóra-sorozat: Február 28-
án, kedden 17 órakor Rábapatyon kezdjük 
meg az idei sorozatot. Ehhez kapcsolódó-
an a Férfiegylet tartja összejövetelét. 

● Gyülekezetek elnökségeinek kon-
ferenciája: Március 3-án, pénteken és 
4-én, szombaton, Révfülöpön kerül sor 
a gyülekezeti lelkészek és felügyelők 
konferenciájára. Téma: Hogyan élünk a 
Reformáció 500 adta lehetőséggel? 

● Nők Ökumenikus Világ Imanapja: 
Március 7-én, kedden 17 órai kezdettel 
várjuk a város keresztyén asszonyait és le-
ányait az evangélikus gyülekezeti terembe. 
A programot a Fülöp-szigeteki asszonyok 
állították össze „Igazságtalanul bánok én 
veled?” Mt 20,1-16 ige alapján. 

● Lelkészértekezlet: Március 8-án, 
szerdán Kemeneshőgyészen lesz a vasi és 
a veszprémi evangélikus egyházmegyék 
lelkészeinek közös munkaértekezlete.

 

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

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári Református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek 
adószáma: 18890552-1-18. A Magyar-
országi Református Egyház Technikai 
száma: 0066.

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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A sárvári református közös-
ség báljával folytatódtak a 
farsangi rendezvények váro-
sunkban. Február 4-én több 
mint százan gyűltek össze a 
Nádasdy Vendéglőben. 

Az egyik legnépesebb volt 
az eddigi 22 református bál 
közül. A hitéleti alkalmakat 
nem kisebbítve, a közösség-
építésnek ezek a bálok is fon-
tos részei – mondta farsangi 
rendezvényükről Szentgyör-
gyi László sárvári református 
lelkész. A reformáció jubi-

leumi évében a keresztény 
közösségek még fontosabb 
összefogását hangsúlyozta kö-
szöntőjében Kondora István 
polgármester, majd a bált a 
Sárvári Néptánckör tyukodi 
táncritmusokból összeállított 
műsora nyitotta. 

Az est során közreműködött 
a Református Dalárda, a tár-
sastánchoz a zenét a Spontán 
Együttes szolgáltatta. A bál és 
a tombola bevételét az év során 
előre nem látható nehéz hely-
zetek megoldására fordítják a 
sárvári reformátusok. 

Báloztak a sárvári reformátusok is

Kondora István polgármester és Szentgyörgyi László református lelkész 
köszöntötte a bálozókat

Sárvár egyetlen ötcsillagos szál-
lodája, a Spirit Hotel fennállá-
sának legeredményesebb évét 
zárta tavaly. Kaisinger András 
vezérigazgató évértékelőjében 
elmondta, hogy az idén is a 
vendégek maximális megelége-
dettségéért dolgoznak, hogy a 
szállodából mindenki ötcsilla-
gos élményekkel térhessen haza.

A sárvári tavak mellett fekvő 
ötcsillagos Spirit Hotelt 2015 óta 
Kaisinger András igazgatja, aki 
büszkén számolt be arról, hogy a 
2016-os esztendőben a szálloda 
fennállásának legeredményesebb 
évét zárta. A szobaéjszakák száma 

5%-kal nőtt, emellett az amúgy is 
magas átlagárak szintén 4%-kal 
emelkedtek. Mindez a racionális 
gazdálkodással együtt eredmé-
nyezte a sikeres évzárást. 

A vendégek több mint fele 
belföldről érkezik a Spirit szál-
lodába. Az osztrák piaci nö-
vekedés pedig ellensúlyozta, 
idővel meg is haladta az ukrán 
és az orosz piacon bekövetkezett 
kisebb mértékű visszaesést. A 
szálloda vendégeinek visszajel-
zései alapján a megelégedettség 
99% felett van. Az igazgató 
szerint ezt igazolják az elnyert 
nemzetközi díjak is. 

A Spirit szálloda 2016-ban 
másodszor nyerte el a Seven 
Stars Luxury Hospitality and 
Lifestyle Awards legkiválóbbak-
nak járó „Signum Virtutis” díjat. 
A hotel a 2015-ös díjátadón Spa 

kategóriában, 2016-ban Spa és 
Szállodai kategóriákban is meg-
kapta az elismerést. 

A 2016-os esztendőben szá-
mos fejlesztés is történt a szál-

lodában, amelyek szintén a 
vendégek kényelmét szolgál-
ják. A hotel összes szobájában 
és a közösségi terekben lévő 

televíziókészüléket lecserélték 
egy intelligens hotel televíziós 
rendszerre. Az új készülékek 
a tv nézés mellett számos más 
funkciót is kínálnak a vendé-
geknek. A szobából a vendég 
megnézheti a számláját, kezelé-
seket, ételeket rendelhet, illetve 
számos információt szerezhet a 
létesítmény szolgáltatásairól. 

A másik elektronikai-infor-
matikai fejlesztés a wi-fi rendszer 
cseréje volt. Erre a vendégek által 
használt megnövekedett számú 
elektronikus eszköz miatt volt 

szükség. Ma már szobánként 
három-öt okos eszközt, laptopot 
használnak a vendégek. Szintén 
az év végén valósult meg a kon-

ferenciatermek 4K-s 
projektorokkal való 
felszerelése. 

Kaisinger András 
az idei év fejlesztése-
iről elmondta, hogy 
az Oázis wellnessben 
lévő Oxygén bár és 
a hozzá kapcsolódó 
konyha felújítása, il-
letve a vendégtér ke-
rül bővítésre. Ezzel 
gyakorlatilag a léte-
sítmény egész nyugati 
része megújul. 

A szál loda és  a 
városvezetés, illet-
ve a TDM szerve-
zet együttműködése 
szintén sikeres. A 
sárvári szálláshelyek 
az idén azon dolgoz-
nak közösen, hogy a 

technika fejlődésével nagyobb 
hangsúlyt fektessenek az online 
marketingre. 

Kaisinger András végezetül 
elmondta, hogy a január else-
jétől megemelkedett garantált 
bérminimum miatt kialakult 
aránytalanságokat bérfejlesztés-
sel rendezték, így a Spirit mind 
a munkahelyi légkört, mind a 
juttatásokat illetően vonzó mun-
kahely a környék idegenforgalmi 
és vendéglátóipari szakemberei 
számára.

szilke

A vendégek elégedettségéért dolgozik idén is a Spirit

Az Oázis wellnessben lévő Oxygén bár és a hozzá kapcsolódó konyha felújí-
tását tervezik az idei évben

Kaisinger András vezérigazgató büszke arra, hogy 
mind a szakma, mind a vendégek elismerik a 
Spirit magas színvonalú szolgáltatásait
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2017 a Reformáció 500. születés-
napja. Sárvár 2017-ben országos 
kiemelt helyszíne a jubileum-
nak. Február 3-án egész napos 
programsorozattal került sor a 
város Reformáció Emléknapjá-
ra. Sárvárra érkezett az emlékév 
alkalmából útjára indított ván-
dorkamion. Hazatért Sárvárra 
Sylvester János Újtestamentum 
fordítása. A Nádasdy Ferenc 
Múzeum Biblia Termében he-
lyezték el a közel ötszáz éves 
dokumentumot. Megnyílt to-
vábbá „A megújulás lendülete” 
című országos fotókiállítás is a 
művelődési központban.

Európát összekötő mobil tárlat
Február 2-án érkezett Sárvárra 

a jubileumi emlékév alkalmából 
útjára indított vándorkamion. 
Ahol az interaktív kiállítótér-

ben a reformáció történetében 
meghatározó szerepet betöltő 
európai városokat mutatják be. 

A reformáció kamion üdvöz-
lésére a sárvári fúvósok mellett 

sok érdeklődő is megjelent a 
csütörtök délutáni ködös idő 
ellenére a várparkolóban. A 
vándorkiállítást köszöntötte 
Gyarmati István evangélikus 
lelkész, majd Kondora István, 
Sárvár polgármestere, kiemelve 
mennyire fontos bemutatni a 
reformáció sárvári történetét 
és azt a történelmi időszakot, 
amikor az létrejött Európában.

A kamiont egy interaktív kiál-
lítótérré alakították, amely a re-
formációról és az egyes helyszí-
nekről tartalmaz bemutatókat. 
A jármű az egyes állomásokon 
általában három napig tartózko-
dik, ezek közül a középső napon 
adnak lehetőséget arra, hogy az 
adott város a kamion köré egy 
reformációs témanapot építsen 
fel, amelyre városunkban február 
3-án került sor.

– A kamion azért indult útjára, 
hogy megmutassa milyen külön-
böző gyökerekkel rendelkezik a 
reformáció, és milyen hatással 
volt a kontinensre. A mobilkiál-

lítás tavaly novemberben indult 
Kálvin városából, Genfből az 
Európai protestáns Egyházak 
Közösségének kezdeményezésé-
re, a reformáció 500 éves jubileu-
ma alkalmából. Reflektorfénybe 
kívánja állítani a reformációban 
meghatározó szerepet betöltő 
európai városokat, természete-
sen köztük Sárvárt is. Az európai 
körút összesen 68 várost köt 

össze, 19 országban. A kamion 
május 20-án ér majd Witten-
bergbe az ottani világkiállítás 
megnyitójára – szólt a kiállítás 
küldetéséről Aleida Siller lelkész, 
a kamionprogram vezetője.

A sárvári reformációs napon 
nagyon sok iskola szervezett 
osztálylátogatást az interaktív 
kamionhoz. Mellette több faházat 
is felállítottak, amelyekben külön-
böző árusítás folyt, egyikbe a Lu-
ther Kiadó is kitelepült. Emellett 
sok más érdeklődő is betekintett a 
magyarul is megszólaló filmekbe. 
Remélve, hogy az érintett orszá-
gok között erősödik a kapcsolat 
a kamionlátogatás során. Egy-
más történelmét megismerve 
szorosabbá válhat a felekezetek 
közötti viszony és a személyes 
kapcsolatok is kiszélesedhetnek. 

Az egyházak közös ünnepe 
mutatja, hogy az eredetünk egy 
és ugyanaz. Németország a példa 
rá, hogy ott a katolikus és protes-
táns egyházak közösen ünneplik 
a reformáció jubileumát – tette 
hozzá a kamionprogram főkoor-
dinátora. A reformáció kamion 
Sárvárról Sopronba folytatta 
útját, majd hazánkat elhagyva 
Lengyelországba utazott tovább.

Hazatért a sárvári Biblia
476 év után hazatért a sár-

vári Biblia. 1541-ben Sárváron 
készült az első Magyarorszá-
gon nyomtatott magyar nyelvű 
könyv, Sylvester János Újtesta-
mentum fordítása. A magyar 
ősnyomatot ünnepélyes keretek 
között helyezték el a Nádasdy 
Ferenc Múzeumban kialakított 
Biblia Teremben.

– A mai Sárvárt sokan csak 
gazdasági fejlődéséről és a 
gyógyvizeiről ismerik. Azon-
ban létezik a városnak egy olyan 
kincse is, ami a magyar kul-
túrtörténet egyik meghatározó 
településévé teszi. Ez a kincs, 
az első magyar nyelvű Biblia, 
amely most visszatért szülőhe-
lyére – e szavakkal adta át az 
Újtestamentum Magyar Tudo-
mányos Akadémiától kapott, 
eredeti példányát a városnak dr. 
Hafenscher Károly, a Magyaror-
szág Kormánya által létrehozott 
Reformáció Emlékbizottság 
miniszteri biztosa.

– Régen üldözték a könyveket, 
a Bibliák is máglyahalált haltak. 
A sárvári Újtestamentumból alig 
húsz darab található a világon. 
Ezért is ritkaság és felbecsül-
hetetlen érték került Sárvárra – 
mondta köszöntőjében Szemerei 
János, a Nyugati Evangélikus 
Egyházkerület püspöke.

Sylvester Bibliája abban az 
évben jelent meg, amikor a 
török elfoglalta Budát és végleg 
szétesett a Magyar Királyság. Az 
ország egységét csak kulturális 
és szellemi értelemben lehetett 
megtartani. Ez a könyv testesíti 

Reformáció 500 Emléknap Sárváron

Több százan keresték fel két nap alatt a reformáció kamiont

A reformációban meghatározó szerepet betöltő európai városokat filmeken 
keresztül mutatták be

Sylvester Újtestamentuma teremtette meg a nemzet szellemi és lelki egységét 
– mondta a kiállítás megnyitóján Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató
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meg ezt a lelki egységet, amely-
nek kiadását a Nádasdyak tették 
lehetővé Sárváron. – Jelkép e 

tekintetben is az Újtestamentum, 
amely most a Nádasdy Ferenc 
Múzeumba kerül – szólt Takács 
Zoltán Bálint múzeumigazgató.

A Nádasdy Ferenc Múzeum-
ban kialakított Biblia Teremben 
a magyar ősnyomat egy évig 
lesz megtekinthető. ám tervek 
vannak arra, hogy a Biblia egy 
példánya végleg visszakerülhes-
sen születési helyére, Sárvárra.

A megújulás lendülete
Ezzel a címmel nyílt meg a 

művelődési központ Folyosó 
Galériájában a reformáció 500. 
évfordulója alkalmából, kárpát-
medencei alkotók számára kiírt 
fotópályázat díjnyertes képeiből 
rendezett országos vándorkiál-
lítás. A tárlaton a Reformáció 
Emlékbizottság által 2015 őszén 
és 2016 tavaszán kiírt fotó-
pályázatok legjobb alkotásait 
láthatják az érdeklődők.

A tárlat megnyitásán a kő-
szegi evangélikus középiskola 

diákjai működtek közre. A 
kiállításnyitón részt vett dr. Ha-
fenscher Károly, a Reformáció 

Emlékbizottság miniszteri biz-
tosa és Szemerei János püspök. 
A megjelenteket Kondor János, 
a Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár igazga-
tója azzal köszöntötte: nagy 
megtiszteltetés, hogy Sárvár 
is otthont adhat a rangos ki-
állításnak. Külön öröm, hogy 
pajor András személyében a 
kiállításnak van sárvári részt-
vevője is, aki kategóriájában 
első helyezést ért el. A sárvári 
fotóművész a tárlaton látha-
tó képeiről úgy fogalmazott: 
Öröm, hogy egy helyi alkotó 
itt készült képe lehetett az egyik 
legjobb a Reformáció 500 or-
szágos pályázatán, bizonyítva, 
hogy ez a kisváros tökéletes 
helyszín a képteremtésre.

Az összesen félszáz alkotást 
felvonultató rangos kiállítást 
Eifert János, a kiállítássorozat 
kurátora nyitotta meg. Az egy-
házi megemlékezések mellett 
a szélesebb közönségnek be-

mutatjuk az ötszáz éves refor-
mációt, amelynek alapvonása, 
hogy miközben őrzi örökségét, 
mindig újat akar és tud is mu-
tatni – ajánlotta a tárlatot Eifert 
János fotóművész a közönség fi-
gyelmébe. A reformációi fotóki-
állítás március 5-ig látogatható 
a sárvári Nádasdy-vár Folyosó 
Galériájában.

Tegyük láthatóvá a reformációt!
A reformáció emléknapnak 

több kísérő eseménye is volt. A 
nap folyamán a Luther Márton 
életét feldolgozó, Richly Zsolt és 
Lackfi János nevével fémjelzett 
rajzfilmet lehetett megtekinte-
ni az evangélikus gyülekezeti 

teremben, valamint dr. Wág-
ner Szilárd orgonakoncertjé-
re került sor az evangélikus 
templomban Vörös Krisztina 
karvezető, ének–magyar szakos 
tanár közreműködésével.

A Nádasdy-várban este az 
emléknap zárásaként tartott 

díszvacsorán köszöntőt mon-
dott Kondora István polgár-
mester, Cselovszkyné dr. Tarr 
Klára, az evangélikus egyház 
külügyi osztályvezetője, va-
lamint dr. Michael Bünker 
osztrák evangélikus püspök, a 
protestáns Egyházak Európai 
Közösségének főtitkára, aki 
ünnepélyes keretek között át-
adta a város vezetőjének azt az 
emléklapot, amelyben Sárvárt 
az európai reformáció városa 
címmel tüntették ki.

A program céljáról így szólt 
dr. Michael Bünker püspök: – 
Tegyük láthatóvá a reformáci-
ót! Ezért jött létre a reformáció 
európai városai kezdeménye-

zés is. Nagyon örülök, hogy 
elértünk Sárvárra, a magyar 
Wittenbergbe. Mindez meg-
mutatja, hogy a mai kor Euró-
páját, amelyet az esetleges szét-
esés is fenyeget, a reformáció 
eszméi képesek lehetnek azt 
összetartani.

Az összesen félszáz alkotást felvonultató rangos kiállítást Eifert János, a 
kiállítássorozat kurátora nyitotta meg

Dr. Michael Bünker, a Protestáns Egyházak Európai Közösségének főtitkára 
adta át Kondora Istvánnak azt az emléklapot, amelyben Sárvárt az európai 
reformáció városa címmel tüntették ki

1541 elején Nádasdy Tamás, a sárvári vár urának támoga-
tásának köszönhetően hagyta el a nyomdát Sylvester János 
Újtestamentum fordítása. A sárvári nyomdából kikerült könyv 
az első teljes magyar nyelvű kiadvány, melyet a Magyar Királyság 
területén készítettek.

Sylvester Jánosra 1534-ben egy egri egyházi ember hívta fel 
a humanista érdeklődésű főúr figyelmét. A harmincas évei-
ben járó tudós korábbi krakkói egyetemi tanulmányai során 
ismerkedett meg a könyvnyomtatás művészetével. A sárvári 
nyomda első terméke az 1539-ben megjelenő Grammatica 
Hungarolatina, melyben Sylvester a magyar nyelv szabályait 
mutatta be. 1541-ben pedig az Újtestamentum magyar nyelvű 
fordításával Sárvár örökre beírta magát a magyar művelődés-
történet aranykönyvébe.

Sylvester János és az Újtestamentum
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2017. évben minden 
hónap utolsó péntekén, MÁRCIUS 
HÓNAPBAN MÁRCIUS 31-ÉN, 
PÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (Lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, 
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi-
ségben díjmentesen elhelyezheti, 
amennyiben tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍ-
TÁS:

A lakosság a házhoz menő lom-
talanítást a bejelentést követő 10 
munkanapon belül, a Közszolgál-
tatóval előre egyeztetett napon, 
évente egy alkalommal, maximum 
2 m3 mennyiségben díjmentesen 
veheti igénybe. Az igénybejelentés 
során szükséges megadni a lomhul-
ladék várható mennyiségét, a 2 m3 
feletti lomhulladék csak a díjköteles 
lomtalanítás díjának megfizetése 
mellett szállítható el. A ki nem 

használt lomtalanítási alkalom a 
következő évre nem vihető át. A 
házhoz menő díjmentes lomtala-
nítás július és augusztus hónapok 
kivételével egész évben igénybe 
vehető, kivéve a vis maiort, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben.

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebomló 
díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár 
családi házas ingatlanainál. A 
gyűjtés igénybevételéhez szükséges 
60 literes előnyomott gyűjtőzsák 
társaságunk ügyfélszolgálatán 21 
db/háztartás/év mennyiségben 
féléves bontásban vehető át, felté-
ve, hogy az ingatlanhasználónak 
tartozása nem áll fenn, vagy azt 
igényléskor megfizeti. A kertvá-
rosi városrészben már kihelyezett 
biokukák továbbra is használatban 
maradnak, aki biokukával rendel-
kezik díjmentes gyűjtőzsák igény-
bevételére nem jogosult.

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.

Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00, 
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00

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

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

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

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

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

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.
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Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.  

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
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Folytatás az 1. oldalról
Máriássy László a harctéren 

töltött kétéves időszakot naplójá-
ban örökítette meg. Tisztként és 

nemesként megengedhette magá-
nak, hogy fényképezőgépe legyen, 
ezért nemcsak írásban rögzítette 
élményeit, benyomásait, hanem 
rengeteg felvételt is készített.

– Ez a kiállítás a huszármú-
zeum folytatása is, hisz egy hu-
szártiszt a kiállítás főszereplője 
– mondta Takács Zoltán Bálint 
múzeumigazgató. A kiállítás hi-

teles képet ad a korabeli lövész-
árkok világáról – szólt Szebenyi 
István, a Had- és Kultúrtörténeti 
Egyesület elnöke. A vándorki-

állítás olvasmányos is, hiszen 
nagyon sok jellemző idézet ta-
lálható a huszártiszt naplójából 
a falakon, amelyek egy valódi 
lövészárkot, annak nyomasztó 
érzését elevenítik meg. Sokszor 
a katonák hónapokat töltöttek 
ezekben a sötét gödrökben – 
emlékeztetett Szebenyi István.

A kiállítás tárgyi anyagát a 

Had- és Kultúrtörténeti Egye-
sület tagjainak gyűjteményeiből 
kölcsönözték. A tárgyi emlékek 
és a fotók is segítenek abban, 
hogy a nagy háború centenári-
umán objektív képet rajzolhas-
sunk az akkori véres évekről. 

A kiállítást prof. Szakály Sán-
dor, a VERITAS Történetkutató 
Intézet főigazgatója nyitotta 
meg. A Nagy Háború centená-
riumán lehet objektíven látni 

az akkori eseményeket, akár a 
vesztes, akár a győztesek olda-
láról szemléljük a történteket. A 
hivatalos jelentések és a térképek 
mellett a személyes visszaemlé-

kezések sokat gazdagítják a múlt 
hiteles értékelését. 

Ezek a naplók a legőszintébbek, 
amikből kiderül, hogy mikén 
zajlottak a fronton az egyszerű 
katonák mindennapjai. A táma-
dási terveken és hadiparancsokon 
túli háború pillanatait ezek a 
személyes memoárok őrzik meg 
legjobban. A kiállítás erre épülő 
tematikája kitűnő ötlet – jegyezte 
meg Szakály Sándor.    

A magyar huszár főhadnagy 
tűzkeresztségétől a fogságba eséséig 
tartó két éves életszakaszát bemuta-
tó kiállítás májusig lesz látogatható 
a Nádasdy Ferenc Múzeumban.

Egy magyar huszártiszt hétköznapjai a Nagy Háborúban

Harctéri hangulat az új időszaki kiállításon

Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, Takács 
Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója és Szebenyi István, a 
Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke a megnyitón
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S á r v á r ,  P o S t a  t é r

Sárvári
FARSANG
2017. február 25.

a rendezvénnyel kapcsolatos további információt 
a +36 95 520-178-as telefonszámon vagy a tdm@Sarvar.hu e-mail címen kaphat.
a rendezvény ideje alatt a vendéglátó faházak és az árusító pavilonok üzemelnek, 
valamint ingyenes fánk kóstolásra lesz lehetőség.

15:00 Czirók Tamás szórakoztató bábszínház előadása

15:40  Jelmezes bemutató 

a legjobb és legötletesebb maskarások díjazásával

16:00 Fortissimo zenekar koncertje

16:45 Nagy Jonathan fergeteges bűvész showja

17:30 A jó hangulatról 

a Fáraó együttes gondoskodik.

Lufihajtogatás a farsangi program ideje alatt

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Nádasdy-vár  Művelődési Központ és Könyvtár, Sárvár 
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

Dr. Szabó Sándor „Fények és árnyak” 
című kiállításának

2017. március 3-án 18 órakor 
kezdődő megnyitójára a könyvtárba.

A kiállítást megnyitja:

Cebula Anna művészettörténész,
a Szombathelyi Képtár igazgatója

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

március 2-án és 9-én, 
csütörtökön 17 órakor

Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

KÉSZLETKISÖPRÉS AZ OPEL 
SZOMBATHELYNÉL! 
Akciós modellek, akár 3.797.000 Ft, kedvezménnyel,  2+2 év garanciával!

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenek márkakereskedésünkben.

Corsa Selection 5a 
1,2 B / 70 LE
Corsa Enjoy 5a 
1,4 B / 90 LE
Meriva Selection 
1,4B /90LE
Astra J Sedan 
1,6 B / 115 LE
Astra J ST 
2016.12.27. forg.hely. 
1,6 D / 136 LE
Astra K Selection 5a 
1,4 B / 100 LE
Mokka Selection 
1,6 B / 115 LE
Mokka Drive 
2016.12.27. forg.hely. 
1,4 T B / 140 LE
Insignia St Cosmo 
2,0 D / 170 LE Aut
Mokka Cosmo Demo 
1,4 TB / 140 LE
Insignia St Drive Demo 
2,0 D / 170 LE

Fehér

Metálfény

Metálfény

Fehér

Phantom 
szürke

Metálfény

Ezüst

Likőr barna

Sötétzöld

Barna

Világoszöld

3 500 000 Ft

4 323 000 Ft

4 361 000 Ft

4 861 000 Ft

7 087 000 Ft

4 977 000 Ft

5 217 000 Ft

6 407 000 Ft

11 987 000 Ft

7 362 000 Ft

11 069 000 Ft

701 000 Ft

724 000 Ft

762 000 Ft

962 000 Ft

1 497 000 Ft

627 000 Ft

827 000 Ft

1 108 000 Ft

3 797 000 Ft

1 513 000 Ft

3 370 000 Ft

2 799 000 Ft

3 599 000 Ft

3 599 000 Ft

3 899 000 Ft

5 590 000 Ft

4 350 000 Ft

4 390 000 Ft

5 299 000 Ft

8 190 000 Ft

5 849 000 Ft

7 699 000 Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN

Az összes biztosító ajánlata, terméke és 
ügyintézése egy helyen!

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

Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!

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

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

Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!

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.

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 25., március 4. és 11. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 24. (péntek) 19.00 80 perc alatt a Föld körül 
    – A Sárvári Oratórikus Kórus előadása
Március 3. és 10. (péntek) 19.00 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Február 24. és Március 10.  (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
Március 4. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10
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H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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Grúzia csodái 

Utazás: repülővel, közvetlen menetrend szerinti jára� al
Elhelyezés: 3*-os szállodában és vendégházban

Ellátás: 3 alkalommal reggeli, 1 alkalommal vacsora
Az út során fi x programok és fakultatív kirándulási lehetőségek!

Ár: 94.000 Ft/fő + járulékos költségek
A tájékoztatás nem teljes körű, részletekről érdeklődjön irodánkban!

6 nap/5 éjszaka októberig havi 2 időpontban! 

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

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

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 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!*

Ne koptassa a télit!

Nyári gumi akció 

9900 Ft/db-tól

A Kaposvár otthonában kezdte 
meg tavaszi szereplését a Sár-
vár FC. A csapat mindenkép-
pen szeretne javítani az őszi 
fordulóban elért helyén. 

Az NB III nyugati csoport-
jában szereplő Sárvár FC őszi 
mérlege tizennyolc mérkőzés-
ből két győzelem, öt döntetlen 
és tizenegy vereség volt. Hat 
rúgott góllal szemben kaptak 
huszonhetet, és tizenegy meg-
szerzett pontjukkal a tizennyolc 
fős mezőny tizenhetedik helyén 
teleltek. A téli szünetben aztán 
a csapat játékosállományában 
jelentős változás történt.

– Elsőként – munkahelyi, il-
letve családi okokra hivatkozva 
– Klauzer ádám és pupp Richárd 
jelentette be távozási szándékát, 
bár utóbbi esetében sajnos egy 
kis kommunikációs félreértés is 
történt. Rajtuk kívül még Beke 
Gábor, Imre János, Manganelli 
Attila és Németh Gábor ment el, 
ők Ausztriába igazoltak – mond-
ta el Kovács László edző. 

A hat távozó helyére, a felké-
szülési idő rövidsége miatt, a 
tréner olyan játékosokat próbált 
igazolni, akiket már régebbről 
ismert, így könnyebben került 
velük egy hullámhosszra.

– Arra is figyeltem, hogy a 
szerkezetbe beleillő új fiúkat 
tudjunk igazolni, valamint olya-
nokat, akik valóban meghatá-
rozó, húzóemberek lehetnek a 
bennmaradásért vívott harcban. 
így került végül a Sárvár FC-be 
Bedő Marcell Hévízről, Horváth 
Dániel Ajkáról, Horváth Valen-
tin Veszprémből, Bailó Dávid a 
ZTE-ből és Nyíró Bálint Auszt-
riából. Külön öröm, hogy vissza-
tért Ódor Bálint Celldömölkről, 
míg a saját nevelésű Schimmer 
Dániel is a felnőttekkel készült, 
valószínűleg ő is szerepet kap a 
tavasszal – vázolta a keretben 
történt változásokat a tréner.

 A Sárvár FC első, idei, hazai 
bajnoki mérkőzését a kiírás sze-
rint február 25-én, szombaton 14 
órától játssza az Andráshida ellen.

-CSL-

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

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

2017. 03. 03-án, pénteken vendégünk lesz dél-Balaton 
egyik kiemelkedő borászata, a Kristinus Borbirtok, gyere el és 

kóstold meg különleges tételeit, köztük egy limitált 
már nem kapható vörös bort.

Minden hétköznap 11:30-14:30 között a város egyik 
legegészségesebb – minden mesterséges ízfokozó nélküli – 

napi ebédajánlatával várunk!

Borvacsora ajánlatunk:
Köszöntő ital:

– Kristinus Krisecco Rosé 2015
Amuse bouche:

Lazac | sakura roll | mangó | tengeri fű
– Kristinus Chardonnay Parapli 2015

Hideg előétel:
Pisztáciás csirkemell | kacsamáj | karfi olkrém | 
marinált cukkini – Kristinus Olaszrizling 2015

Meleg előétel:
Konfi tált császárhús | „paprikás krumpli” | 

kolbászmorzsa | lestyán – Kristinus Rosé 2016
Főétel:

Szarvasgerinc | káposztás mini calzone | 
fekete szeder | kelbimbó 

– Kristinus Cabernet Franc 2011
Desszert:

Créme Brulée – Kristinus Merlot jégbor
A menü és borsor ára 9990 Ft/fő

Válassz új ékszert 
vagy órát! 

Friss, színes 
tavaszi kollekciók 

AKCIÓS áron.

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com

Akció: 2017. március 1-30-ig.                 
Részletek az üzletben.

Tavaszi 
megújulás!

(Részletek az üzletben.)

Karikagyűrűk 
készítése, 

brilles és valódi 
köves gyűrűk 

-10% 
kedvezménnyel.

Ékszer-
készítés 

hozott 
aranyból is!

-10% -10% 

ékszerek

-10% -10% 

ÓrákTürkiz 
ékszerek 

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 195 Ft/db (390 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 185 Ft/db (370 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 180 Ft/db (360 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. március 31-ig érvényesek.

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Asztalfoglalás: 326-900, 320-475, 30-6007234
Étel- és pizzaexpress 12-22-ig. Tel.: 320-475

NŐNAP A VÁRKAPUBAN!
Kedvezményes menüajánlatokkal várjuk 
a nőnapozni vágyókat! 2017. 03. 08-án és 

10–11-én esténként élőzenével kedveskedünk! 
Zenél Lackó és Roli! A belépés díjtalan!

Ne feledkezzen meg a böjt idején, 
a naponta frissen készített halételeinkről sem!

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

2017. február 25-én, szombaton 20 órától

FARSANGI BÁL
Aki jelmezben érkezik, vendégünk egy koktélra!

Mesés vacsora, remek zene! Zenél: TOMEK

2017. március 2-án TORKOS CSÜTÖRTÖK
Biztosítsa helyét időben!

Nemzetközi Nőnap 
alkalmából sok boldogságot, 
örömöt és sikert kíván 
minden kedves Hölgynek 
a Tinódi csapata!
Korlátozott számban asztalfoglalást felveszünk!
Március 3–4–10–11-én  Zenél: CSUTA

Nálunk mindig történik valami! 
Figyelje weblapunkat, vagy 

lájkolja Facebook oldalunkat!


