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Térfigyelő kamerák 
vigyázzák a rendet
A decemberi képviselő-testületi 
ülésen több, az önkormányzati 
cégekkel kötendő vagyonkeze-
lési szerződést is jóváhagytak, 
valamint módosították a köz-
területi térfigyelő rendszerről 
szóló rendeletet.

Az ülésen módosították két, az 
idei évben megvalósítandó pályá-
zat önrészét is. A Zene Házára a 
TOP keretében nyert 188 millió 
forint vissza nem térítendő támo-
gatást az önkormányzat, amelyet 
mintegy 297 millió forint önrésszel 
egészít ki. Egy multifunkcionális 
sportcsarnok megépítésére 2 mil-
liárd 60 millió forint vissza nem 
térítendő kormányzati támogatást 
kapott az önkormányzat. A beru-
házás megvalósításához 2 milliárd  
328 millió forint önrészt biztosít 
a város, ebből 932 millió forint a 
visszaigényelhető ÁFA. Tárgyalták 
a közterületi térfigyelő rendszerről 
szóló rendeletet a Hild parkban és 
az új temetőben elhelyezett kame-
rák miatt. Folytatás 4. oldalon

Új önkormányzati szolgáltató rendszer
Az önkormányzat Sárvár teljes szolgáltató rendszerét átalakította 

január 1-től. Nádasdy Kulturális Központként folytatják tevékenységü-
ket a Nádasdy-várban működő intézmények, a múzeum, a művelődési 
központ és a könyvtár. A Városgazdálkodás feladatait szétosztották, 
létrejött az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet, amelynek 
feladata a város tulajdonában maradt költségvetési intézmények 
gazdálkodásának az ellátása. A Sárvári Városgondnokság Kft.-hez 
tartozik január 1-től a távhőszolgáltatás, a közmunkások foglalkoz-
tatása, a lakások és bérlemények, valamint a játszóterek üzemeltetése. 

A parkolás is biztosított az új piacon   
Január 7-től új, ideiglenes helyre költözött a sárvári piac. Az önkor-

mányzat a Sárvári Sportfólió Kft. üzemeltetésébe adta a városi piac 
működtetését január 1-től, mivel a piac területe a multifunkcionális 
csarnokhoz tartozik. Az új csarnok építésének idejére azonban a 
piac a volt Pepsi üzem melletti Kismező területére költözött, ahol 
a parkolás is biztosított. Az új komplexum átadása után viszont 
megújult környezetbe térhetnek vissza az árusok és a vásárlók, hi-
szen a csarnok melletti parkoló területén kerül kialakításra majd a 
félig fedett elárusító helyek sora. A piac nyitvatartása nem változott.

Újévi koncert nyitotta a jubileumi évet

Ágh Péter országgyűlési képviselő a 2018-as sárvári jubileumi évet megnyitó beszédében azt kívánta, hogy 
az egész év okot adjon arra, hogy büszkék lehessünk Sárvárra
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Az idén is megtöltötte a kö-
zönség a Sárvári Koncertfú-
vószenekar újévi koncertjére a 
Tinódi gimnázium tornacsar-
nokát. A sárvári újévi koncer-
ten a város fúvószenekarának 
muzsikája 45. alkalommal 
csendült fel, és az esten soro-
zatban 14. alkalommal Szélesi 
Attila karmester dirigálta az 
együttest.

Az idei esztendő jubileumi év 
városunk számára, hisz idén ün-
nepli Sárvár középkori 690 éves 
városi kiváltságlevelét, valamint 
újkori várossá avatásának 50. 
évfordulóját. Sárvár 2018-as 
éve ezen ünnep jegyében telik, 
a jubileumi évnek az újévi hang-
verseny az első rendezvénye.

A fúvószenekari koncertet Ba-
chó István Ludovika-indulója nyi-

totta, melynek dallama a Kossuth 
Rádió egyik műsorának főcíme is. 
Az előadással tisztelgett a zenekar 
a 100 éve zajlott I. világháborúban 
harcoló hős magyar honvédek és a 
háború centenáriuma előtt.

A hangverseny közönségét 
Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő köszöntötte, és egyben meg-
nyitotta Sárvár jubileumi évét.

Folytatás a 13. oldalon
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A város vezetői, Kondora István polgármester és Máhr Tivadar al-
polgármester már január elején köszönthették a város egyik 90 éves 
polgárát. Horváth Béláné, Östör Margit január 3-án töltötte be 90. 
évét. A köszöntést otthonában, családja körében fogadta Margit néni

Szépkorú köszöntésePályázati felhívás
2018. évi sportcélú alaptámogatás elnyerésére

Sárvár Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsá-
ga az Önkormányzat 2018. évi sportcélú alaptámogatási kerete 
terhére pályázatot hirdet a módosított 40/2001. (XI.22.) számú 
önkormányzati sportrendeletben meghatározott feladatokat 
ellátó, sárvári székhelyű azon városi sportegyesületek, diák- 
és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, sportcélú 
alapítványok, sportközösségek részére, amelyek tevékenységi 
területükön számottevő sporteredményt tudnak felmutatni.

I. A támogatás jellege, formája: működési célra nyújtott, 
önrész biztosításához nem kötött, vissza nem térítendő tá-
mogatás.

II. Rendelkezésre álló forrás: Sárvár Város Önkormányzata 
költségvetésében működési célú végleges pénzeszközátadások 
körében „Sportcélú támogatások” soron elkülönített összeg. 

A támogatás mértéke: A sportrendelet alapján a rendelke-
zésre álló éves keretösszeg 80%-a a versenysportban érintett 
sportszervezetek között, 10-10% pedig a diáksportban, illetve 
a szabadidősportban érintett szervezetek között osztható fel.

III. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó azonosító adatait, így különösen 
a) pontos nevét
b) székhelyét
c) adóazonosító számát
d) bírósági bejegyzésének számát
e) bankszámlaszámát
f) képviselőjének nevét, elérhetőségét
g) kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét (ha eltér a 

képviselőtől).
2. Az igényelt támogatás összegét.
3. A sportszervezet tárgyévi költségvetésének tervezetét, 

főbb kiadások és bevételek felsorolásával.
4. A támogatásból megvalósítani tervezett célt, tevékenysé-

geket, az alábbiak rövid bemutatásával:
a) Versenyzők, versenyeztetett csapatok száma, több 

szakosztályt működtető egyesület esetén szakosztályonként. 
Diák és szabadidő sportszervezetek esetén a foglalkozásokon 
résztvevők átlagos száma.

b) A sportszervezet mely bajnokságokban, versenyeken vesz 
részt, illetve tervezi részvételét, indulását. Saját szervezésű 
versenyek bemutatása.

5. Tárgyévet megelőző év eredményeinek felsorolását, rövid 
bemutatását.

6. A sportszervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, 
hogy a sportszervezetnek köztartozása nincs, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve 
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.

IV. A támogatás elszámolására vonatkozó rendelkezések:
A megállapított sportcélú támogatás kizárólag a tárgyévben 

– 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban 
– felmerült működési kiadásokra és létesítmény-fenntartási 
célokra fordítható. 

A pályázó a támogatási összeg felhasználásáról köteles 2019. 
január 31-ig írásbeli beszámolót készíteni a Humán Erőforrás 
Bizottság részére. A beszámoló elkészítése, benyújtása a pályá-
zat kiírója által rendszeresített formanyomtatványon történik, 

amelyet a támogató a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg 
bocsát a támogatott rendelkezésére. A beszámolóhoz a felhasználást 
igazoló bizonylatok hitelesített másolatát mellékelni kell.

Amennyiben a pénzeszközátvevő sportszervezet az átvett támo-
gatást, vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a 
pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a 
támogatás igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást 
az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben 
visszafizetni.

A bizottság nem támogatja azokat a sportszervezeteket:
a) amelyek tevékenységüket nem Sárvár közigazgatási területén 

fejtik ki
b) amelyeknek köztartozása van
c) amelyek a korábban megítélt sportcélú alaptámogatásról nem 

számoltak el, vagy a támogatást nem rendeltetés szerint használták fel.
V. Pályázatok benyújtása, elbírálása:
A pályázatokat 2018. január 22-én (hétfő) 16.00 óráig 1 

példányban lehet benyújtani személyesen a Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal 6-os számú irodájában, vagy postára adni a 
jelzett határidőig a következő címre: Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Humánpolitikai Iroda Wawrzsákné Kondor Eleonóra 
részére 9600 Sárvár, Várkerület 2.

A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására nincs 
lehetőség.

Egy sportszervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
Pályázattal kapcsolatos információ: Wawrzsákné Kondor Eleo-

nóra 95/523-126.
A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalom-

mal van lehetőség, 2018. február 12. napjáig.
A pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság 2018. március 8-i ülésén 

dönt, döntése ellen jogorvoslatnak (kifogás benyújtásának) nincs helye.
Írásbeli értesítés a pályázati döntésről: 2018. március 31.
VI. Támogatás folyósítása
A bizottság által megállapított támogatás folyósításának feltétele 

a támogatási szerződés megkötése. A támogatás folyósítása 100.000 
Ft-ot meghaladó összegű támogatások esetén kettő egyenlő rész-
letben, 2018. március 31. és 2018. augusztus 31. napjáig, 100.000 
Ft-ot meg nem haladó összegű támogatás esetén egy összegben 
2018. március 31. napjáig.

Sárvár, 2018. január 4.
Sárvár Város Önkormányzata
Humán Erőforrás Bizottsága
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Tisztelt Sárváriak!
Az idei esztendő fontos évszám városunk 

történelmében. 2018-ban Sárvár modern 
kori várossá válásának ötvenedik évfordu-
lóját ünnepeljük.

Városi jubileumunk emlékezik az 1328-
as évre is, Sárvár akkor kapott városi kivált-
ságokat Károly Róbert királytól. 

Akkor szép és értékes az ünnep, ha az piros színnel van írva 
nemcsak a naptárban, de a szívünkben is. Mert különbözik a 
mindennapoktól, a rohanó évektől.

Ebben az esztendőben alkalmunk nyílik arra, hogy visszate-
kintsünk szeretett városunk történelmére, akár több száz évet 
visszanézve, emlékezve elődeinkre és arra, hogy jót alkotni min-
dig, minden korban kötelesség és felelősség is.

Az idei év ennek a jubileumnak ke-
reteiben telik és rendezvényeink, városi 
eseményeink alkalmat adnak arra, hogy 
mindenki bekapcsolódjon az ünnepbe.

Legyen ez az év az alkotás és ünneplés 
éve, erre hívunk minden sárvári pol-
gárunkat.

Készüljünk fel rá és adjunk időt magunknak arra, hogy közösen, 
sárváriként ünnepeljünk. Fedezzük fel másokban a legjobbat és 
akkor biztos, hogy magunkból is a legjobbat hozzuk ki. Legyen 
városunk a jövő kapuja, írjuk közösen történetünket!

 Kondora István  Máhr Tivadar
 polgármester  alpolgármester

Egy település rangját számos 
tényező határozza meg. Ne-
hezen eldönthető, vajon me-
lyik játszik fontos szerepet, 
mi élvez elsőbbséget. Sárvár 
történetének fordulópontjait 
több szempont alapján hatá-
rozhatjuk meg. Az évszámok 
azonban segítenek bennünket 
egy évszázadokra visszanyúló 
történet elbeszélésében.

1328-ban Károly Róbert ki-
váltságlevelet adott Sárvárnak, 
mely függetlenséget biztosí-
tott a település lakóinak belső 
ügyeik intézésében. A városi 
közösség jogot kapott bíró 
választására, aki ítélkezhetett 
a polgárokkal együtt különféle 
bűncselekmények esetében. A 
megélhetést megfelelő meny-
nyiségű föld adományozásával 
biztosította az uralkodó, továb-
bá a városban élő kereskedők 
számára vámmentességet ado-
mányozott. Az eredeti példá-
nyában nem, de több későbbi 
átiratban fennmaradt oklevél 

Sárvár történelmének fontos 
pontjára világít rá. A mintegy 
három-négy évtizeddel koráb-
ban a váraljára telepített lakos-
ság olyannyira megerősödött, 
hogy a király kiváltságokkal 
ruházta fel a Rába és a Gyön-
gyös közti település lakosait. 

Sárvár ugyan a 
14. század végén 
kikerült a királyi 
fennhatóság alól 
és földesúri füg-
gésbe került ,  de 
kiváltságaik lénye-
gében tovább él-
tek. A következő 
évszázadok során 
a város megmaradt 
a történelem viharaiban. 
Átélt több támadást, melyek 
közül nem egyet vissza is vert. 
A tűzvészek után újra építették 
lakói az elpusztult épületeket, 
élettel töltötték meg az egyre 
gyarapodó utcákat. Sárvár a 
modern kor küszöbére a megye 
egyik meghatározó településévé 
vált. A kiegyezés (1867) utáni 

közigazgatási rendezés Sárvárt 
ugyan a nagyközség kategóriá-
jába sorolta, a település fejlődé-
se mégis jelentős fordulatot vett. 
Az elektromos áram bekötése, 
a vasút kiépítése kedvezett a 
gyáripar meghonosodásának, 
a kisipar és a kereskedelem, a 

banki élet fellen-
dülésének. A mai 
város területe egyre 
egységesebbé vált. 

A második vi-
lágháborút köve-
tően, elsősorban 
az 1960-as évek 
elejétől újabb mo-
dernizációs hullám 

vette kezdetét. 1968. 
augusztus 19-én ünnepi 

tanácsülésen vehette át a város-
vezetés a várossá avatásról szóló 
dokumentumot. Sárvár mindig 
is városnak tekintette magát, így 
érthető, hogy másnap, augusztus 
20-án hatalmas tömeg vett részt 
a várossá avatási ünnepségen. A 
következő évtizedekben jelentős 
beruházások következtek, ami 

a mai fejlődéssel együtt kiemelt 
helyet biztosít a városnak Ma-
gyarország életében.

A víz mindig fontos szerepet 
játszott Sárvár történelmében. 
A Rába és a Gyöngyös alkotta 
részen alakult ki a városmag a 
középkorban, a vár körül vizes-
árok védte a város lakóinak is 
védelmet adó épületeket. Árvíz 
is megkeserítette a város életét, 
de ma a gyógyvíznek jut inkább 
meghatározó szerep. A víz tük-
röződő felülete és kék színe az 
ünnepi év logóján erre az évszá-
zados kapcsolatra utal.  

A vár Sárvár szerves része, 
kapuján nemcsak a város polgá-
rai, hanem vendégei is átlépnek. 
A kapu egyben általános jelkép, 
egy határ, melyen mindenki 
áthalad céljai felé tartva. Sárvár 
múltjával és jelenével biztosan 
áll a jövő kapujában, hogy pol-
gáraival és vendégeivel együtt 
lépjen át rajta. 

Takács Zoltán Bálint
a Nádasdy Kulturális 

Központ igazgatója

Történelmi séta Sárvár jubileumi évében
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

TÁJÉKOZTATÓ
A KEHOP-1.2.0-15-2016-00008 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
„VAS MEGYE KLÍMASTRATÉGIÁJÁNAK KIDOLGOZÁSA ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÁS” CÍMŰ
PROJEKTRŐL

A Vas Megyei Önkormányzat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1.2.0 kódszámú felhívására nyújtott be és nyert el pályázatot KEHOP-1.2.0-15-2016-00008 számú 
„Vas megye klímastratégiájának kidolgozása és szemléletformálás” címmel. 

A projekt fő feladata a megyei klímastratégia megalkotása, valamint a helyi közösség szemléletformálása klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz 
való alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás. A projekt indítása óta eltelt időben több konferencia és workshop került lebonyolításra civil és szakmai szervezetek, oktatási 
intézmények, vállalkozások körében a minél szélesebb partnerség kialakítása érdekében. A lakosságot szemléletformáló, figyelemfelkeltő rendezvényekkel kívántuk bevonni a 
programba, amelynek elsődleges célcsoportját az óvodások, általános iskolások, a 16-24 éves korosztály, valamint a családok alkotják.

2017 év elején megkezdődött a megyei klímastratégia kidolgozása a központilag összeállított módszertani útmutató alapján. A dokumentum kidolgozása során kiemelt célkitűzés volt 
a klímaváltozás mérséklése mellett a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálási, a klímatudatosság erősítésére irányuló, megyei 
szinten megfogalmazható cselekvési irányok meghatározása. 

A stratégia kidolgozásában aktívan részt vett a – szintén a projekt keretében megalakított – Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform, amely tagjai között olyan megyei szakmai szervezetek 
kaptak helyet, mint például a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Vas Megyei Kormányhivatal, az Erdészeti Tudományos Intézet 
Sárvári Kísérleti Állomás és Arborétum, az ELTE Savaria Egyetemi Központ, a Nemzeti Agrárkamara, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Tudományos Akadémia KRTK 
Regionális Kutatások Intézete, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Vas Megyei Önkormányzat és – a civil szervezeteket képviselve – a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ 
Alapítvány. Az összefogás célja a megyei szereplők, a döntéshozók és a közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, ehhez a témakörhöz köthető tevékenységek 
megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek hosszú távú biztosítása volt.

A megyei közgyűlés a klímastratégiát 2017. november 17-én fogadta el.

A szemléletformáló kampány keretében 2017. december 13-án, egy konferencián kívántuk felhívni az óvodások és a 16-24 éves fiatalok 
figyelmét is a környezetvédelem fontosságára. Elengedhetetlen a minél fiatalabb korban történő szemléletformálás, hiszen a gyermekek 
és fiatalok mindennapi tevékenységük részesévé válhat a klímatudatos életmód, valamint a megszerzett tudást, információkat 
továbbadhatják családjuknak, környezetüknek. 

A 2017. december 14-én megrendezett konferencián került bemutatásra az elkészült stratégia és az az intézkedési terv, 
amely a klímastratégiában megfogalmazott célkitűzések eléréséhez szükséges.

A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” jelmondat szellemiségében tudatosítani kívánjuk, hogy apró lépésekkel 
mindenki tud segíteni a kibocsátási csökkentési célok elérésében.

Folytatás az 1. oldalról
Máhr Tivadar alpolgármester 

a közterületi térfigyelő rend-
szerről szóló napirenddel kap-
csolatban elmondta, hogy a 
Hild parkba, a hegyközségi és 
a Soproni úti temetőkben elhe-
lyezett kamerák is bekerültek 
a figyelő rendszerbe, így még 
nagyobb biztonságban érezhetik 
magukat a sárvári polgárok. Az 
önkormányzat két éve határozta 
el Sárvár közterületi térfigyelő 
kamerarendszerének a bővítését. 
A városban azóta 12 helyszínen, 
több mint 50 kamera segíti az 
önkormányzati vagyon megóvá-
sát, felügyeletét, továbbá a lakos-
ság, a településen dolgozók, va-
lamint a városba érkező turisták 
biztonságérzetének növelését. 
A Hild parkban hat, a Hegy-
községi temetőben pedig tíz új 
kamera vigyázza a közrendet. A 
közterületi térfigyelő rendszer 
üzemeltetésével és kezelésé-
vel kapcsolatban a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal kötött 
együttműködési megállapodás 
alapján a felvételeket a rendőrség 

is felhasználhatja különböző 
intézkedései során. Ennek ér-
dekében a sárvári rendőrkapi-
tányság épületében kiépítettek 
egy hozzáférési pontot a város 
térfigyelő kameráinak képeihez. 

A városi csapadékvíz–elve-
zető rendszerek biztonságos 
működése érdekében szüksé-
gessé vált a Szaput árok külte-
rületi részének mederkotrása 
és tisztítása, ehhez több mint 
21 millió forintot biztosított az 
önkormányzat.

Dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző számolt be az adóható-
ság adóztatási tevékenységéről. 
Az önkormányzati hatóság 
az idegenforgalmi és a helyi 
iparűzési adókat kezeli. 2017. 
november végéig 142 adóbesze-
désre kötelezett adózó nyújtott 
be idegenforgalmi adóbevallást, 
az eddig befolyt összeg mintegy 
211 millió forint. Helyi iparűzé-
si adóbevallást 1290 adóalany 
nyújtott be, a november végéig 
befolyt adó 1 milliárd 100 millió 
forint volt.

fr

Több térfigyelő kamera vigyázza a rendet Kezdődik a megyében a báli szezon
Január 13-án a sárvári városi bállal és a vele egy időben 

sorra kerülő megyebállal kezdődik az idei szezon. A Vas 
Megyéért Egyesület kezdeményezésére 20 éve indult újra a 
vasi megyebál, idén a Vas Megyei Önkormányzat Bükfür-
dőn rendezi meg a hagyományosan a báli szezon nyitányát 
jelentő XX. Megyebált. A bál fővédnöke prof. dr. Borhy 
László akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
szombathelyi születésű rektora. A vendégeket a Nádasdy 
Bandérium, a 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület, 
valamint a 83. Honvéd Gyalogezred tagozatának díszőrsége 
fogadja. A bál sztárvendége Charlie. Éjfélkor lesz az „Év 
Vasi Embere 2017” díj átadása. A bál a megye legnagyobb 
jótékonysági rendezvénye.

*   *   *
A Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület január 20-án 18 

órától a Nádasdy Vendéglőben tarja a Méhészbált. A szom-
bathelyi Salsa La Vida táncegyüttes műsora nyitja meg a báli 
programot és sor kerül Vajda András, a sárvári Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárának cimbalom előa-
dására is. A bálon részt vesz a 2017. évi Mézkirálynő, Balla 
Nóra is. A báli tombolából befolyó összeggel a Rum-Kastély 
Gyógypedagógiai Intézményt támogatják.

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2018. január 23-án (kedden) 

15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 
205. sz.) fogadóórát tart.
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Évzáró gálaműsorra várta az 
érdeklődőket a Sárvári Mazso-
rett Együttes a Tinódi gimnázi-
um sportcsarnokában. 

Kiemelt év volt a tavalyi szá-
mukra, hiszen júniusban szintén 
gálával ünnepelték 25 éves fenn-
állásukat. Ehhez köthetően és a 
jubileumi műsoron kívül is sok 
fellépésük volt az esztendőben, 
több új koreográfiát is készítettek. 
Ezekből állítottak össze színes 
műsort az év végére megrende-
zett esten. A Sárvári Mazsorett 
Együttes sokszínű jubileumi 
évadot álmodott és valósított 
meg. A gálaest mottójaként a „Ha 
táncunkat nézed, a szívünk szava-
it hallod.” mondatot választották. 
Az adventre hangolt napon az 
együttes valamennyi csoportja 
felsorakozott, és fergeteges show 
műsorral szórakoztatták a közön-
séget a XXII. Mazsorett Gálán.

 Csikós Györgyné nívódíjas 
művészeti vezető szívesen em-
lékszik vissza 1992 februárjára, 

akkor tartotta ugyanis az első 
próbát a mazsorett együttes első 
generációs tagjainak. A tartal-
mas, színvonalas munka azóta 

is jellemző az együttesre, melyet 
idén a gálán is igazoltak pro-
dukcióikkal. Az esten Kondora 
István polgármester, Máhr Tiva-
dar alpolgármester, dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés 
alelnöke és Bodoricsné Dann 

Piroska, a mazsorett alapítvány 
elnöke is részt vett. A Tündér, 
a Rózsaszín Párduc, a Csillag, 
a Csillagszem, a Gyöngyszem 

és a Kristály csoportok jelentik 
2017-ben a Sárvári Mazsorett 
Együttest, melynek vezetői Csi-
kós Györgyné, Krajczár Zsanett 
és Csorba-Pálla Zsanett. 

A nívódíjas művészeti vezető, 
Csikós Györgyné kiemelte, hogy 

a csoportok együttműködése és a 
munkához való hozzáállása példa-
értékű és nagyon szeretnek hazai 
közönségük, a sárváriak előtt fel-
lépni. Az ünnepi hangulatba idén 
egy kis szomorúság is vegyült. A 
legnagyobbak, a Kristály Csoport 
ebben a formában, a decemberi 
felállásban utoljára sorakozott 
fel, forgatták együtt zászlóikat. A 
tagok többségét egyetemi tanul-
mányaik szólítják el a csoporttól. 
A show-nak a fények és a zene 
nagyon fontos elemei voltak. 

A gálán a Kanona Band mű kö-
dött közre. Az esten az együttesek 
a mazsorett kellékek kavalkád-
jával, szinte minden rendelke-
zésükre álló eszközüket felhasz-
nálva meneteltek, táncoltak a 
közönség legnagyobb örömére. 
Csikós Györgyné művészeti 
vezető végül azt hangsúlyozta, 
hogy nagyon büszke az együttes 
egész évi munkájára és a gálára, 
melyet koronaként tettek fel a 
jubileumi évükre. 

Pogács Mónika

Öt éve elmaradhatatlan része 
a város kulturális életének a 
Ma' mint' Ti Színjátszó Cso-
port évzáró ünnepi koncertje. 
Idén sem volt ez másként. 
Harmincheten álltak a sárvári 
Szent László Katolikus Temp-
lom pódiumán és énekelték 
népdalokból, filmzenékből, 
jazzból, acapellára álmodott 
művekből és gospel dalokból 
összeállított műsorukat a kö-
zönség örömére. 

A sok stílus bravúros technikai 
tudást kíván a tagoktól, emellett a 
szív, az érzések átadása is nagyon 
fontos szempont a dalok ének-
lése közben az énekeseknek, a 
csoportvezetőnek egyaránt. Idén 
egyfajta válogatást állított össze a 
művészeti csoport az elmúlt évek, 
számukra kedves dalai közül a 
legkedvesebbekből. De volt új-
donság is bőven. Ezek közül csak 
egyet kiemelve: a csoporttal közö-
sen lépett fel egy-egy dal erejéig 
Szendrei Boldizsár. A beatbox, 
azaz a szájdobolás elismert hazai 

művelője Schimmer Roberta mű-
vészeti vezető elmondása szerint 
azért tudott csatlakozni az ének-
lőkhöz különleges technikájával, 
mert nyitott volt az első találko-

zástól kezdve arra a világra, amit 
ők képviselnek. 

Schimmer Roberta azt is fon-
tosnak tartja hangsúlyozni: ők 
nem kórus, nem is szeretné, ha 
úgy kezelnék őket, hisz a klasz-

szikus és szakmailag definiált 
énekkari fogalomba nem illenek 
bele, felállásuk is más, mint azt 
a kórusszabályok előírnák, vala-
mint ő sem kórusvezető, nem tud 

vezényelni. – Mi egy színjátszó 
csoport vagyunk, akik szeretnek 
együtt énekelni is – definiálta 
formációjukat a művészeti vezető. 

Mindig nagy kérdés a csoport 
számára, hogy magyar vagy ide-

gen nyelven énekeljenek-e. Ha 
tehetik, természetesen magyarul 
dalolnak, de adott esetben az 
olasz, francia, latin vagy angol 
nyelvű szöveg magyarítás után 
nem lesz harmóniában a dallam-
mal, emiatt szükséges az eredeti 
nyelvet megtartani. A Ma' mint' 
Ti azonban figyelembe veszi a 
közönség igényét, hogy érteni 
szeretné, nem csak érezni a dalo-
kat. A csoportban van egy ügyes 
fordító, Pápai Szandra, az ő fordí-
tásai kis műsorfüzetbe kerülnek 
magyar nyelven, ezt kapják meg 
a nézők. Így volt ez idén is. 

A koncertre fél éven át készült 
a Ma’ mint’ Ti. A Dallam hátán, 
szelek szárnyán címet kapott 
műsort idén is sokan várták. 
Az együttes és vezetőjük úgy 
véli: szüksége van az embernek 
a lelki egyensúlyuk megtartásá-
hoz arra, hogy rendszeresen ki 
tudjanak lépni a hétköznapok-
ból. Egy ilyen ünnepi hangulatú 
koncert épp megfelelő alkalom 
volt erre idén is. 

PM

„Ha táncunkat nézed, a szívünk szavait hallod.” 
– Mazsorett Gála 2017  

Jubileumi koncertet adott a Ma' mint' Ti Színjátszó Csoport

A mazsorettek gálájukkal idén is elvarázsolták közönségüket (Fotó: Auer Gábor)

A sárvári színjátszók idén egyfajta válogatást állítottak össze az elmúlt évek 
legkedvesebb dalaiból (Fotó: Auer Gábor)
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Kihirdették az Év Sárvári 
Embere szavazás eredményét 
a Sárvári Televízió Óévbú-
csúztató műsorában. A Sárvári 
Hírlapból kivágott szavazóla-
pokon lehetett voksolni, ösz-
szesen mintegy 2600 szavazat 
érkezett. Az Év Sárvári Embe-
re 2017-ben Wimmer Roland 
ezüstmisés plébános lett, aki a 
Szent Miklós plébánián 25 éve 
lát el papi szolgálatot. 

Wimmer Roland egy olyan 
lelki közösséget hozott létre a 
plébánián, amely büszke hitére 
és annak megélésére is. Saját 
bevallása szerint már fiatalon 
érezte az elhívást, de csak so-
kára tudatosodott benne, hogy 
milyen úton kell elindulnia. 
Felszentelése óta a kétségekből 
idővel bizonyosságok lettek. 
A papi pályára lépés valahol 
Istentől való. Kőszegi fiatalként 
már a középiskolában érezte az 
elhívást, ám még szüleinek sem 
merte elmondani érlelődő dön-
tését. Gyerekkorában is sokat 
gondolkodott a világ értelméről. 
– Annyit édesapámtól biztosan 

tudtam, hogy Isten teremtette 
a világot – teszi hozzá a sári 
plébános.

– Hiszem, hogy aki szere-
tetet ad, az szeretetet kap, én 
rengeteg szeretetet kap-
tam, mert tisztelem és 
szeretem azokat, akik 
rám lettek bízva – szólt 
Wimmer Roland plé-
bános életútjáról, ami a 
kőszegi gyermekkor és a 
győri szemináriumi évek 
után szólította Sárvárra. 
Wimmer Roland atya 
úgy fogalmaz, hogy kő-
szeginek született, sokáig 
odatartozónak érezte 
magát, de most már sár-
vári a szíve.

Az ezüstmisés sárvári 
plébános az idei évben az 
önkormányzattól meg-
kapta a Sárvár Városért 
Érdemérmet is, most 
a hivatalos elismerés 
mellé a város polgárai 
is megajándékozták bi-
zalmukkal. – A hála és 
a köszönet fogalmazódik meg 
bennem mindenki felé, aki a 

szeretetével és a bizalmával 
megajándékozott. Megpróbá-
lom becsületesen, tanúságtevő 
módon a szolgálatomat végezni. 
Sokan nem járnak templomba, 

ám a lényeg, hogy az emberek 
szívében jó szándék legyen. 

Talán hozzá tudtam járulni 
ahhoz, hogy a városban élők 
boldogabbak, reménykedőbbek, 
lélekben erősebbek lehessenek – 
jelentette ki Wimmer atya. 

– Nem tartom magam 
s en k iné l  kü lönbnek , 
ugyanolyan gyarló és 
bukdácsoló ember va-
gyok, mint más. Együtt 
zarándokolunk ezen a 
földön, mindig arra tö-
rekedve, hogy az ajkamat 
inkább áldás hagyja el, 
mint elítélés, vagy bármi 
negatív kritika. Sokkal 
megelégedettebb életet 
tudnánk élni itt Sárváron, 
ebben a nagy családban is, 
ha mindannyian tudnánk 
áldást mondani egymásra. 
Úgy, hogy mindannyian 
tudjuk, akadnak hibáink 
és gyengeségeink, de töre-
kedjünk arra, hogy a jót, 
az értékeset lássuk meg 
a másikban – szólt felfo-
gásáról Wimmer Roland, 
aki szerint a világ is job-

ban működik úgy, ha egymást 
elfogadva éljük napjainkat. 

Az Év Sárvári Embere 2017: Wimmer Roland

Horváth Máté Mór, a Szent 
László Katolikus Általános 
Iskola 8. b osztályos tanuló-
ja lett az Év Sárvári Ígérete 
2017-ben. A most nyolcadikos 
fiú, minden tanévben kitűnő 
eredményeket ért el. Nagyon 
igényes a saját munkájára, 
szorgalmas, megbízható diák. 
A matematikaversenyek aktív 
és sikeres résztvevője, szeret 
kosárlabdázni, és a táncban 
is tehetséget mutat. Ezen túl 
fontos számára a lelkiség, ki-
emelkedő hitéletet él. 

Máté osztályfőnöke, Germán-
né Cseszkó Blanka úgy véleke-
dik, hogy nem volt egyszerű 
az sem, hogy az iskola sok jó 
tanulója közül kit jelöljenek az 
Év Ígérete címre. Végül Horváth 
Máté Mór céltudatossága és 
sokoldalúsága miatt lett az első. 
– Máté soha nem elégszik meg a 
négyesekkel, mindig a legjobb-

ra törekszik. Saját magának a 
mércéje, amiben benne van a 
küzdeni tudás, így lehetett az 
Év Ígérete – mondta Germánné 
Csesztkó Blanka.

Az iskola hangulata 
és összetartó közössé-
ge is inspirálja az idén 
végzős Horváth Máté 
Mórt a kiemelkedő ered-
mények elérésében. A 
mindennapi hitélet is 
része tevékenységének, 
diáktársai közül sokan 
ministrálnak vele együtt. 
Ez is erősíti az össze-
tartozást, ami a tanu-
lásban is megjelenik. A 
dolgozatok írása előtt is 
kérdezik egymást, hogy 
kinek miben segíthetné-
nek, aki esetleg elmaradt 
valamiben. – Az iskolai 
felkészítő szakkörökre is 
szívesen járok, nagyon 
jó Szent Lászlós diáknak 

lenni – fogalmazta meg az Év 
Ígérete.

A Szent László iskola ösztönző 
közössége, tanárai és diáktársai 
mellett a legnagyobb segítséget 

és támogatást Máté a szüleitől 
kapja. Ők szerettették meg vele 
a templomba járást is. Édesapja 
végzettsége révén a reál tár-
gyakban segít. Lehet, hogy Máté 

is ilyen pályán szeretné 
majd kibontakoztatni a 
tehetségét. Édesanyja pe-
dig még most is kikérdezi 
a leckéket, ezzel járulva 
hozzá, hogy kitűnő tudjon 
maradni. – Néha lusta va-
gyok, de anyukám segít, 
hogy ez a tulajdonságom 
megváltozzon. Ezért is 
szeretnék köszönetet 
mondani a szüleimnek 
– tette hozzá Horváth 
Máté Mór.

A segítő család és az 
iskola jó közössége se-
gítették a 8. b-s Horváth 
Máté Mórt, a Szent László 
iskola diákját, hogy az Év 
Ígérete legyen 2017-ben 
Sárváron.

Az Év Sárvári Ígérete 2017: Horváth Máté Mór

Horváth Máté Mór saját magának a mércéje, ami-
ben benne van a küzdeni tudás, így lehetett az Év 
Sárvári Ígérete

A hála és a köszönet fogalmazódik meg bennem 
mindenki felé, aki a szeretetével és a bizalmával 
megajándékozott – mondja Wimmer Roland
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A Bassiana Hotel teraszán szer-
vezett jótékonysági malacsütés 
és városi szilveszteri buli zárta 
a 2017-es évet Sárváron. Meg-
telt a Posta tér az óévet búcsúz-
tató turistákkal és helyiekkel 
szilveszter éjszakáján.  

A Bassiana Hotel teraszán de-
cember 29-én már déltől forogtak 
a nyársak, sült a két malac. A röfi-
ket az elmúlt évekhez hasonlóan 
Bíró Jenő és fia, Bíró Tamás készí-
tették el, akik a malacsütés minden 

csínját-bínját ismerik már. – Évek 
óta hagyomány, hogy valamelyik 
intézményt vagy civil szervezetet 
jótékonysági malacsütéssel segíti 
a Bassiana Hotel szilveszter előtt 
egy-két nappal. Idén a Herpenyő 
zenekar muzsikált a malacpecse-
nye mellett, és az esten befolyt 
adományokat ők kapták – mondta 
el Unger Richárd hotelvezető, aki 
hozzátette, ezzel is szeretnék a 
Sárvárhoz tartozásukat kifejezni, 
így immár ötödik alkalommal 
szerveztek jótékonysági estet.  

Már negyedszer öltözött ünne-
pi fényekbe advent idejére a Pos-
ta tér, és második 
alkalommal ren-
dezték meg a Sár-
vári Szilvesztert 
a térre kitelepült 
vendéglátósok és 
a Sárvári TDM. 
Az időjárás is ke-
gyeibe fogadta a 
szilveszterezőket, 
és éjfélre megtelt 
a tér ünneplők-
kel. A Retro Voice 
együttes nosztal-
gia zenéjére sokan 
táncra perdültek, 
a másik hangu-
latfelelős pedig DJ 
Christian Silver-
man volt. 

Éjfél után to-
vább fokozódott 
a városban a han-
gulat. A petárda-
durrogtatás mellett komoly 
tűzijátékokkal is készültek a 
különböző helyszíneken. A vár-

parkból és a környékről fellőtt 
csillogó rakéták fényei szinte 

egy órán át világították meg a 
belvárost. 

-fr-

Jótékony és vidám évbúcsúztatás

Bíró Tamás és édesapja, Bíró Jenő sütötte a malacokat a Bassiana teraszán

Tűzijátékok fénye világította meg szilveszterkor a Posta 
tér felett az eget

Az Év Sárvári Közössége 2017-
ben a Sárvár Városi Mazsorett 
Együttes lett, aki már második 
alkalommal nyerte el Sárvár 
polgárainak támogatását. 

Csikós Györgyné, Edit 25 évvel 
ezelőtt rendkívül céltudatosan 
teremtett egy új műfajt.  Nemcsak 
megteremtette, de folyamatosan 
meg is újította a hazai mazsoret-
tet, és erős helyi civil közösséget 
hozott létre, de ezen túl az elmúlt 
években kitartó munkával sikert 
sikerre is halmozott mazsorettje-
ivel, így nem véletlen, hogy 2017-
ben immár másodszor nyerték el 
az Év Sárvári Közössége címet a 
polgárok bizalmából.

– A 25 év egyik legeredménye-
sebb évét zárhattuk 2017-ben, 
és ezúton is szeretném megkö-
szönni a sárváriak támogatását 
és szeretetét. Visszatekintve az 
évre, 11 kiemelt arany, 6 arany 
oklevéllel, 4 tamburmajor díjjal, 
koreográfia díjakkal gyarapí-
tották a csoportok az együttes 
eredményességét, de emellett 

említeném meg, hogy a nyári ju-
bileumunk sokszínű ünneplésre 
adott lehetőséget. A mazsorett 
fesztivál és a gála mellett az or-

szágban egyedülállónak számító 
történeti kiállítást is rendezhet-
tünk, amely bemutatta 25 éves 
történetünket – mondta Csikós 
Györgyné művészeti vezető. 

A több mint negyven idei 
fellépésükből három alkalom-
mal mérettették meg magukat 

a csoportok. A X. Sárvári Or-
szágos Mazsorett Fesztiválon, 
a kapuvári országos fesztiválon 
és a VI. Stefánia Országos Ma-

zsorett Fesztiválon is. Nyáron a 
horvátországi Krk és Senj tele-
püléseken arattak nagy sikert az 
ottani összművészeti fesztiválon, 
így már közel negyven külföldi 
utat tudhatnak maguk mögött.

Csikós Györgyné művészeti 
vezető 2010-ben, az együttes 

pedig 2012-ben nívódíjban ré-
szesült, amely a magas rangú 
minősítéseknek, a kiemelt ara-
nyaknak, az utánpótlás-neve-
lésnek, a szövetségben elfoglalt 
helyünknek is köszönhető. 

A Vas Megyei Közgyűlés tavaly 
az elődök hagyatékénak megőrzé-
séért, a kulturális élet gazdagítá-
sáért és Sárvár város hírnevének 
öregbítéséért részesített elismerő 
oklevélben a 25 éves Sárvár Városi 
Mazsorett Együttest. A mazsorett 
fesztiválon pedig Csikós György-
né művészeti vezető Sárvár Város 
Önkormányzatának Sylvester 
János emlékplakettjét vehette 
át 25 éves tevékenysége elisme-
réseként.

Országos szinten az első négy-
öt csoport között vannak, méltó 
módon képviselik Sárvárt bel-
földön és külföldön egyaránt. A 
jubileumi évük megkoronázása 
volt, hogy a sárvári polgárok 
támogatásának köszönhetően 
ismét elnyerték az Év Sárvári 
Közössége díjat. 

Berta 

Az Év Sárvári Közössége 2017: Sárvár Városi Mazsorett Együttes

Máhr Tivadar alpolgármester, Csikós Györgyné művészeti vezető, Bodorics 
Kitti tamburmajor és Kondora István polgármester a díjátadón
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A Szent László 

● Január 12-én, pénteken 10.00–18.00 
között téli szentségimádás. A szentségi 
Jézus gazdagon árasztja kegyelmeit az 
Oltáriszentségből. Két év múlva lesz 
Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus!

● Farsangi szombatokon 9 órakor 
jegyeskurzust tartunk a 2018-ban háza-
sodni szándékozók számára. Ezzel is se-
gítjük fiataljainkat, hogy okos bátorsággal 
vállalják a családalapítást.

● Január 18-án, csütörtökön, Ár-
pád-házi szűz Szent Margit ünnepén 
kitüntető szeretettel fordulunk a ma-
gyar leányifjúság felé és imádkozunk 
értük, hogy jó feleségek és édesanyák 
legyenek.

● Előrejelzés: február 10-én, far-
sangszombat estére hívunk a keresztény 
jótékonysági (Karitász) bálra! A jegyek a 
plébánián átvehetők. Tombolafelajánlást 
szíves szeretettel elfogadunk.

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

Szent Miklós P

 ● Január 18-án, csütörtökön Árpád - 
házi Szent Margit közbenjárásával imád-
kozunk a szentmisén Magyar Hazánkért.

● Január 16-án, kedden 18.45-kor tartja 
a Plébániai Tanácsadó Testület évi rendes 
gyűlését a plébánia közösségi termében.

● Január 20-án, szombaton 9.30 
órakor folytatódik a bérmálkozók lelki 
felkészülése a pünkösdhétfői bérmálásra. 
Kérem a lelkiismeretes részvételt.

● Január 20-án, szombaton 10.30 
órakor a plébánia közösségi termében 
folytatódik a kézműves foglalkozás gyer-
mekek számára kétheti rendszerességgel.

● Azok a Jegyespárok, akik 2018-ban 
a Sári templomban szeretnének házassá-
got kötni, lehetőség szerint február 15-ig 
jelentkezzenek a Plébánia Hivatalban a 
hivatali órákban a Sársziget út 58. szám 
alatt. Tel.: 320-918

● A 2018. évi egyházközségi hozzá-
járulást a szokásos módon, személyesen 
a Plébánián, vagy a kijelölt egyházköz-
ségi tagoknál lehet befizetni. Az Egyház 
közösségében a közteherviselés legyen 
minden katolikus lelkiismeretbeli köte-
lessége! Akik tehetik, március 15-ig az 
első negyedévben rendezzék!   A plébánia 
hivatalos órái: hétfő – szerda – csütör-
tök – péntek: 9-től 11 óráig, kedden és 
csütörtökön: 16-tól 17 óráig.

● Szerdánként este 18.45 órától 
felnőtt katekézisre szeretettel várom az 
érdeklődőket a Plébániára!

● Előrejelzés: Január 28-án, a vasárna-
pi szentmiséken vehetik át az idei év el-

sőáldozóinak és bérmálkozóinak a szülei 
az elsőáldozási és bérmálási adatlapokat. 

A Sárvári Evan

● Konfirmációi oktatás: Január 12-én, 
pénteken 16 órától, és minden további 
pénteken a gyülekezeti teremben folyta-
tódik a konfirmációi felkészítés. 

● Egyházmegyei gyűlés: Január 13-án, 
szombaton 9 órától Szombathelyen kerül 
megrendezésre a Vasi Evangélikus Egy-
házmegye gyülekezeteinek elnökségi ér-
tekezlete. A tájékoztatás és megbeszélés a 
2018-ban esedékes tisztújítás előkészítése. 

● Ökumenikus Imahét
2018. január 21–28. között kerül sor a 

keresztyén egység törekvés programjaira: 
január 22-én, hétfőn 17 órakor Rábapa-
tyon az evangélikus templomban; január 
24-én, szerdán 17 órakor Sárváron az 
evangélikus templomban; január 25-
én, csütörtökön 17 órakor Sárváron a 
református templomban; január 26-án, 
pénteken 17 órakor  Sárváron a római ka-
tolikus templomban. Az imahét témáját a 
Karib-térség keresztényei állították össze: 
„Jobbod Uram, dicső az erőtől, Uram a 
jobbod kitűnik erejével.” 2 Móz 15,6

● Férfiegylet: Január 23-án, kedden 17 
órától tartják az egyházközség férfi tagjai 
programozott havi összejövetelüket.

● Evangélikus bál: Január 27-én, 
szombaton 19 órától Sárváron, a Nádas-

dy-vár termeiben tartjuk jótékonysági 
bálunkat, a Luther-rózsa Alapítvány 
rendezésében. A bál díszvendége: Mag. 
D. Fónyad Pál lelkész Ausztriából. Szere-
tettel várjuk régi és visszatérő, valamint 
új bálozó vendégeinket. 

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és  – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk.

● Január 28-án, vasárnap 10 órakor 
kezdődő istentiszteletünkön kerül sor 
az újonnan megválasztott Presbitérium 
fogadalomtételére.

● Február 3-án, szombaton kerül sor 
hagyományos református bálunkra a Vad-
kert Major Étteremben. Jelentkezési hatá-
ridő: január 30. A belépő ára 5000 Ft/fő.

● Január 24. és 26. között kerül sor az 
Ökumenikus Imahét sárvári alkalmaira. 
Szerdán az evangélikus, csütörtökön a 
református, pénteken a római katolikus 
templomban találkozunk, mindhárom 
alkalommal 17 órakor.

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

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

	

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

	

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

	

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

GÉPKEZELŐ 
Feladat:

– Gépek, berendezések üzemeltetése
Elvárások:

– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
– Alapszintű számítógépes ismeretek
– Munkavégzés több műszakos munkarendben

MECHANIKAI KARBANTARTÓ
Feladatok:

– Gépbeállítások
– Karbantartási feladatok ellátása
– Hibaelhárítás
– Több műszakban történő munkavégzés

Elvárások:
– Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség 
– Targoncavezetői engedély előnyt jelent
– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat – előny: 
  elektromos karbantartói tapasztalat

Amit kínálunk:
– Versenyképes fi zetés
– 40% műszakpótlék 
– Cafeteria juttatás (Készpénz, SZÉP kártya, ÖNYP, EP)
– 13. havi juttatás
– Munkába járási támogatás (amennyiben nem megoldott 
  a tömegközlekedés, az autóval való bejárást 15+10 Ft/km 
  kifi zetéssel támogatjuk)

Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001 májusától pedig 100%-os magyar 
tulajdonban, LISS Kft. néven gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon készülékeket is.

Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és a világpiacon egyaránt.

A LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. répcelaki munkahelyre munkatársakat keres 
a következő pozíciókba 3 műszakos munkarendben

Amennyiben a hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérem, hogy 
juttassa el önéletrajzát az alábbi elérhetőségekre:

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft.
9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. web: www.liss.hu

E-mail: karrier@liss.hu vagy georgina.kondor@liss.hu

GÉPI FORGÁCSOLÓ
Feladat:

– Forgácsoló gépek beállítása
– Szerszámélezés
– Hibaelhárítás

Elvárások:
– Szakirányú végzettség
– Önálló munkavégzés
– Min. 2 év szakmai tapasztalat előnyt jelent
– Targoncavezetői engedély előnyt jelent

ANYAGMOZGATÓ
Feladatok:

– Gyártáshoz szükséges alapanyagok mozgatása
– Gyártásközi anyagok mozgatása
– Kapcsolattartás a raktárral

Elvárások:
– Emelő-gépkezelői végzettség (OKJ)
– Érvényes targonca jogosítvány
– Önálló munkavégzés 
– Precizitás
– Jó kommunikációs képesség
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Sikerrel szerepelt tavaly több 
versenyen is a Sárvári Arany 
Rózsa Nótaklub, amelynek tag-
jai szeretnek megörvendeztetni 
másokat is dalaikkal, nótáikkal.

A 2016-ban alakult klub – a 
tavaly novemberi cégbejegyzést 
követően – a város legfiatalabb 
civil szervezete lett. Sikerrel 
szerepelnek idősek napján, jó-
tékonysági eseményeken. Sár-
váron kívül már Sótonyban, 
Vaszaron, Abdán és Lendván is 
bemutatkoztak.

A csoportot a szívből jövő 
éneklés szeretete tartja össze. 
Annak ellenére, hogy cserélőd-

tek a klubtagok, nagy szorga-
lommal folytatják tovább, a legfi-
atalabb tag 11 éves, a legidősebb 
pedig 86 éves.

A művészeti közösség bejutott 
a „Népek tánca, népek zenéje” or-
szágos verseny döntőjébe, amelyet 
Harkányban rendeztek december-
ben. Vasi lakodalmas dalokkal itt 
arany minősítést szereztek. 

A sikereik közt szerepel még 
egy keszthelyi verseny, ahol ezüst 
minősítést szereztek, Hajdúszo-
boszlón pedig a VII. Országos 
Nyugdíjas Ki Mit Tud vetélke-
dőn arany minősítést kaptak 
vasi regruta és katonadalokból 
összeállított műsorukkal.  

Sikeres évet zárt az Arany Rózsa Nótaklub

Az Arany Rózsa Nótaklub arany minősítést szerzett tagjairól a verseny után 
készült fotó

Az elmúlt évekhez hasonló-
an, egy nemes cél érdekében 
ismét összefogtunk, és mi 
magunk ajándékká válhattunk. 
Október 31-én a Park Inn Hotel 
konferenciatermében Böjte 
Csaba előadása és hitelessége 
további cselekvésre ösztön-
zött minket. Csaba testvér 
buzdítására csatlakoztunk a 
parajdi karácsonyhoz, ahol kö-
zel 3000 gondozottnak tettük 
felejthetetlenné az ünnepet. 
Városunknak 250 db ajándék-
dobozt kellett gyűjteni Zetevár-
alja, Zetelaka, Máréfalva, Ivó, 
Oroszhegy, Fenyéd települé-
sekre. Sikerült! 

Eszembe jutnak Böjte Csa-
ba szavai, aki mindig egy kis 
viccel fűszerezi gondolatait: 

„2000 évvel ezelőtt Jézus Krisz-
tus sem hozott mindenféle 
kütyüt ajándékba, 
pedig Máriának is 
milyen jól jött volna 
egy turmixgép, vagy 
Szent Józsefnek egy 
láncfűrész, hogy a 
többi ácsot megegye  
a sárga irigység. De 
nem hozott ilyesmit, 
mert ő maga akart 
az ajándék lenni.”  

Köszönettel és há-
lával tartozom Sár-
vár lakosainak az 
önzetlen segítségért, 
bizalomért, valamint  Sárvár 
Város Önkormányzatnak, a 
Szent László Katolikus Álta-
lános Iskolának, a Dr. Lupo 

Cipőboltnak, Emmer Imrének, 
az 5M Hajtástechnika Kft.-nek 

a támogatásáért. Az ajándékok 
mellett  nagyon sok tartósélel-
miszert, tisztítószert, tisztál-
kodási eszközt, ruhaneműt is 

kaptunk, melyet a tusnádfürdői 
gyermekvédelmi  központnak 
szállítottunk el. 

Sajnos, azt a szeretetet és 
hálát, melyet az ott élő apró-
ságoktól és felnőtt nevelőktől 
kaptam, azt nem lehet szavakba 
önteni, de e pár gondolat-
tal próbálták megköszönni: 
„Tisztelt Tina és Jótevőink! 
Hálás szívvel köszönjük ado-
mányaikat és kívánjuk, hogy 
a Jóisten ezerszeresen fordítsa 
vissza Önökre! Kívánjuk a 
legjobbakat, jó egészséget! 
A tusnádfürdői Szent László 
Gyermekvédelmi Központ 
kicsi és nagy lakói”

Köszönettel: 
Tóth Krisztina

szervező

Kedves Sárváriak!

A Shell évek óta támogatja a 
koraszülöttek mentését segí-
tő Peter Cerny Alapítványt. 

A tavalyi évben a vásárlók 
által gyűjtött Clubsmart pon-
tokat fel lehetett ajánlani az 
alapítvány részére. A Sárvári 
Shell Kút csapata – Sárvár 
város polgárainak közreműkö-
désével – országosan a harma-
dik legtöbb pontot gyűjtötte, 
több mint 4 milliót. Ennek 
elismeréséül az alapítvány 
részéről  mind a töltőál lo-

más dolgozói, mind Sárvár 
város polgárai  oklevélben 
részesültek, amely szerint az 
alapítvány tiszteletbeli tagjai 
lettek. Németh Balázs területi 
vezető vitte el Máhr Tivadar 
alpolgármesternek az alapít-
ványtól kapott oklevelet. Egy 
kifejezetten életmentésre szol-
gáló lélegezetőgép-kiegészítő, 
NoxBox készüléket vásárolnak 
az adományból, amely január 
végén kerül be a Peter Cerny 
Alapítvány multifunkciós ne-
onatológiai rohamkocsijába.

A koraszülött mentést segítették a sárvári polgárok

Máhr Tivadar alpolgármester és Németh Balázs területi vezető a Peter 
Cerny Alapítvány oklevelével

Tóth Krisztina és Böjte Csaba atya a tusnádi 
központ két lakójával
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Bajor–magyar tarkabarka 
címmel jelent meg Németh 
Mihály szobrászművész leg-
újabb könyve, amelyet a Ná-
dasdy-várban mutattak be 
decemberben. 

„Mindenki Miska bácsija most 
egy olyan kötettel ajándéko-
zott meg bennünket, amely a 
régmúltból indul és az időu-
tazáson keresztül a mai korba 
ér” – olvasható Kondora István 

polgármesternek a könyvhöz írt 
ajánlójában. 

Sokan megtisztelték jelenlé-
tükkel Németh Mihály szobrász-
művészt legújabb, Bajor–ma-
gyar tarkabarka című kötetének 
bemutatóján. Az idős művészt 
Kondor János, a művelődési köz-
pont igazgatója köszöntötte, aki 
elmondta, hogy Németh Mihály 

gyermekkora elevenedik meg 
a visszaemlékező kötetben. A 
szobrászművész ugyanis a várban 
töltötte gyermekkorát, és baráti 
kapcsolat fűzte a vár urainak, a 
Wittelsbachoknak a leszármazot-
taihoz, így III. Lajos bajor király 
unokájához, Rasso herceghez is. 

A kötetet Dabóczi Dénes mű-
vészettörténész ajánlotta a közön-
ség figyelmébe. „Németh Mihály 
negyedik könyve naplójegyzetek, 
életképek, levélrészletek és fotók 

sora, amelyben a 30-as, 40-es 
évek Sárvára elevenedik meg. 
Régi barátságok, talán régi sze-
relmek emléke süt át a sorok 
között, és ennyi évtized távlatából 
a nagy elmesélő, Németh Mihály 
szemüvegén át láttat velünk egy 
idilli világot” – áll Kondora István 
polgármesternek a könyvhöz írt 
ajánlójában. 

A bemutató végén Németh 
Mihály meghatottan mondott 
köszönetet mindazoknak, akik 
eljöttek a könyvbemutatóra.

Aki ezen az esten és az azt 
követő napokban megvásárolta 
Németh Mihály kötetét, az jóté-
kony célt szolgált ezzel, hiszen a 
művész a könyve értékesítéséből 
származó bevétel egy részét jó-
tékony célra ajánlotta fel, egy 
sárvári család karácsonyát tette 
szebbé. -fr-

Az elmúlt év végén több könyv-
bemutatóra is sor került Sárvá-
ron. A Magyar Nyugat Könyv-
kiadó gondozásában jelent 
meg Markó Péter Túl az előíté-
leteken – Társadalomismeret 
haladóknak című könyve. 

Gitárszóval köszöntötték az 
érdeklődőket a Magyar Nyugat 
Könyvkiadó gondozásában 
megjelent Túl az előítéleteken 
– Társadalomismeret haladók-
nak című könyv bemutatóján a 
Nádasdy-vár házasságkötő ter-
mében. A rendezvényt Markó 
Péter, a könyv szerzője, egyben 
az esemény házigazdája nyitot-
ta meg, majd Kondora István, 

Sárvár város polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket.

A város első embere beszédé-
ben kiemelte, az önkormányzat 
számára nem csupán a beru-
házások támogatása fontos, 
hiszen szellemi termékeink 
is nagy jelentőséggel bírnak. 
Előrebocsájtotta, Markó Péter 
könyvéből a világ mélyebb 
összefüggéseibe is betekintést 
nyerhet az olvasó.

A kötetet prof. dr. Miszlivetz 
Ferenc, a Felsőbbfokú Tanul-
mányok Intézetének főigaz-
gatója mutatta be.  Meglátása 
szerint a könyv egyik érdeme 
az, hogy az olvasót is töpren-
gésre sarkallja. 

Miszlivetz Ferenc beszédé-
ben a szerzőt is méltatta. Mar-
kó Péter Túl az előítéleteken 

című könyvében nehéz szerzők 
nehéz költeményeit is közel 
tudja hozni az olvasókhoz, és 
ez a képessége, hogy a kevés-
bé megfogható gondolatokat 
is érthetővé és emészthetővé 
tudja tenni, Hankiss Elemérhez 
teszi hasonlóvá.

A 18 esszéből, tanulmányból 
felépülő kötetet a hallgató-
ság Markó Péter és prof. dr. 
Miszlivetz Ferenc improvizált 
beszélgetése által ismerhette 
meg közelebbről. A rendez-
vényen közreműködött Fülöp 
Dániel, aki gitáros előadásával 
újabb színt hozott a könyvbe-
mutatóba. 

CSZA kötet 18 esszéből, tanulmányból áll

Markó Péter társadalomismereti kötete

Újabb könyve jelent meg Németh Mihálynak

Németh Mihály, Dabóczi Dénes és Kondor János a könyvbemutatón
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Közel negyven éve várt arra a 
sikerre a Koncz János Alapfo-
kú Művészeti Iskola, amelyet 
Takács Levente növendékük 
elért a XIV. Országos Lubik 
Imre Trombitaversenyen.

Takács Levente, a Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendéke 1. díjat nyert Zalaeger-
szegen, a tavaly év végén megren-

dezett XIV. Országos Lubik Imre 
Trombitaverseny döntőjében. 
Felkészítő tanára Szélesi Attila 
volt. Zongorán közreműködött 
Schimmer Roberta.

– Ez a verseny 1978 óta zajlik, 
és a zeneiskolás trombitások ré-
szére kerül kiírásra. Az EMMI 
és az Oktatási Hivatal írja ki há-
romévente négy korcsoportban 
– mondta Szélesi Attila, a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója.  A területi válogatókról 
28 versenyző jutott most döntőbe 
a II. korcsoportban, köztük a sár-
vári művészeti iskola növendéke, 

Takács Levente. A döntőben egy 
kötelező és egy szabadon válasz-
tott művet kellett eljátszani.

– Takács Levente tanítvá-
nyomnak sikerült olyan jól 

teljesítenie a döntőben, hogy 
a II. korcsoport megosztott 
első helyét kapta. Ez egy óriási 
siker számunka: az iskolának, 
Leventének és nekem, mint 
zenetanárnak is. Az 1978-as, 
első országos versenyt nyerte 
meg Czeglédi Zsolt Pernecker 
János tanár úr felkészítésével, 
így 39 éve vártunk egy ekkora 
sikerre – hangsúlyozta Szé-
lesi Attila, aki hozzátette, az 
mindenképpen tanulság, hogy 
tehetség, szorgalom, alázatos 
és magas színvonalú munka 
nélkül nem lehet ilyen ered-
ményt elérni.

Takács Leventében mindezek a 
tulajdonságok megvannak. Egé-
szen fiatalon, óvodásként, családi 
indíttatásra kezdett a művészeti 
iskolába járni, trombitálni, hi-
szen unokatestvére is megnyerte 
az országos trombitaversenyt. 
Levente naponta gyakorol: fel-
váltva tanul és trombitál. Az 
ausztriai Eberauba jár általános 
iskolába, mivel az 5. osztályos fiú 
számára fontos a nyelvtanulás. 
Takács Levente zenei pályára 
készül, a siker azonban nem 
teszi elbizakodottá, továbbra is 
rengeteget gyakorol, és újabb 
versenyekre készül. -fr-

Sárváron, 
a Berzsenyi u. 
3. sz. alatt épülő 
társasházban 
2 és 3 szobás 
lakások 
értékesítése 
elkezdődött.

Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
Érdeklődni a 06309376025-ös telefonszámon lehet.

Új könyvsorozatot indított a 
Nádasdy Ferenc Múzeum Sár-
vár Anno címmel. A sorozat 
első köteteként mutatták be 
Szibler Gábor: Az első világhá-
ború emlékezeti helyei Sárvá-
ron (1920-1945) című könyvét.

A Nádasdy-vár dísztermében 
került bemutatásra a Sárvár Anno 
könyvsorozat első kötete, melyet 
Szibler Gábor történész, a Nádas-
dy Ferenc Múzeum munkatársa 
írt. Az első világháború emléke-
zeti helyei Sárváron (1920-1945) 
című könyvében a sárvári törté-
nész az emlékműállítások lassú, 
rögös útját eleveníti fel.

A kötet Sárvár Város Ön-
kormányzata, valamint az Első 
Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság támogatásával 
került kiadásra. A könyvbemu-
tatón az önkormányzat nevében 
Kondora István polgármester 

köszöntötte a megjelenteket. 
A város első embere a szer-
ző munkásságát méltatva, úgy 
fogalmazott: – Szibler Gábor 
tudományos kutató 
munkájának köszön-
hetően Sárvár helytör-
téneti értéktárából egy 
újabb izgalmas szelet 
került feldolgozásra.

Kondora István ki-
emelte, az önkormány-
zat nem csak a könyv 
megjelenését támogat-
ta, az első világháborús 
centenárium keretében 
több városi emlékhely 
is felújításra került az 
elmúlt időszakban.

Takács Zoltán Bá-
lint múzeumigazgató 
beszédében kiemelte, 
a könyvkiadás fontos 
mérföldkő egy mú-
zeum életében. Ezzel 

ugyanis örökkévaló értéket al-
kotnak. A kötetet bemutatva 
elmondta, az olvasók egy tu-
dományos kutatáson alapuló, 

de érthető nyelvezettel megírt 
könyvet vehetnek kezükbe.

Szibler Gábor rámutatott, a 
könyvvel az első világháború 
témáját egy új megvilágításból 
szerette volna feldolgozni.

– Az a cél, hogy ráirányítsam 
a figyelmet azokra az emlékhe-
lyekre, amelyeket az első világ-
háború emlékére hoztak létre a 
sárváriak. Bár a városban elég 
sok első világháborús emlékhely 
van, amit nap mint nap látunk, 
talán nem is tudatosul bennünk, 
hogy mennyi ilyet tartunk nyil-
ván – fogalmazott a szerző. 

A bemutatón Katona Attila, az 
ELTE Savaria Egyetemi Központ 
történésze is méltatta a kötetet, 
amely nemcsak a sárváriak, ha-
nem az első világháború, a mű-
vészetek és a várostörténet iránt 
érdeklődők számára is izgalmas 
olvasmányt ígér.

Czupor Szilvia

Az első világháború emlékezeti helyei Sárváron

Szibler Gábor tudományos kutató munkájának 
köszönhetően Sárvár helytörténeti értéktárából 
egy újabb izgalmas szelet került feldolgozásra

Sárvári siker az országos trombitaversenyen

Takács Levente és felkészítő tanára, Szélesi Attila
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Fül-orr-gégészet
Audiológia

Dr. Vajda Judit
főorvos

Szombathely
Uránia udvar

Uránia Üzletház I. em.

Tel: 30/9597-500 • 94/500-258
www.fulesz.hu

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT.

MOST

5 FT-ÉRT
VÁSÁROLHAT
ELEMET MEGLÉVŐ
HALLÓKÉSZÜLÉKÉHEZ!*

SZERETNE ÖN IS
ÚJRA ÚGY HALLANI,
MINT RÉGEN?

Válasszon az okos
és szinte láthatatlan
      hallókészülékek
    közül.

*Az akció 2018. február 9-ig, a hirdetés felmutatásával,
maximum 6 db elem vásárlására jogosít fel.



SÁRVÁRI         HÍRLAP 13facebook.com/sarvari.televizio
. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

Folytatás az 1. oldalról
Az újévi koncerten Ágh Péter 

országgyűlési képviselő kö-
szöntőjében arról szólt, hogy 
ami Bécsnek a filharmonikusok 
hangversenye, az nekünk Sárvá-
ron a Sárvári Koncertfúvószene-
kar újévi koncertje. Csak az az 
élmény, amit mi itt átélünk évről 
évre egy kicsit élettel telibb és 

nem csupán felemelő, hanem a 
lelkünket is megmelegíti. 

Emlékeztetett rá, hogy 2018 
lehetőséget biztosít számunkra 
arra, hogy visszatekintsünk a 
múltba, hogy büszkék lehessünk 
a megtett útra, és erőt merít-
sünk a jövő építéséhez. „Most, 
2018-ban kerek évfordulója van 
annak, hogy 1328-ban városi ki-
váltságokat kapott Károly Róbert 
királytól a város. 50 éve pedig 
annak, hogy 1968-ban újkori vá-
rosi rangját szerezte vissza Sár-
vár. Félévszázados tehát a város, 
melynek a városias gyökerei a 
középkorból erednek. A szülők, 
nagyszülők még emlékezhetnek 
1968-ra, de a középkori történé-
sek már messzi nemzedékekhez 

vezetnek bennünket. Mindez 
azt mutatja: itt, a Rába partján 
évszázadok óta éltek magyarok, 
akik itt nevelték gyermekeiket, 
itt dolgoztak, itt imádkoztak 
és itt, ezt a földet szerették és 
tekintették otthonuknak, amiért 
mindent megtettek. Legyünk rá-
juk büszkék, hiszen ők tartották 
meg nekünk ezt a várost. Nekik 

köszönhetően mondhatjuk ki: 
Sárvár volt. Sárvár van. Sárvár 
lesz!

Az idei évfordulós esztendő sok 
alkalmat ad nekünk arra, hogy 
lássuk a város büszke a múltjára és 
ennek alapján építkezik a jövőbe. 
Még a Magyar Posta is bélyegki-
bocsátással fog emlékezni Sárvár 
történelmére, a fejlődést pedig a 
számos fejlesztés jelzi. Mindemel-
lett ez az esztendő azt is megadja 
számunkra, hogy a városon belül 
még erősebb legyen az összefogás 
érzése. Hiszen ne felejtsük el: le-
het, hogy másként gondolkodunk 
a világról, más pártot támoga-
tunk, másként vélekedünk a hitről 
és még megannyi kérdésről. Egy 
azonban közös lehet bennünk. 

Mindannyian szeretjük Sárvárt. 
Mindannyian büszkék vagyunk 
rá és mindannyian a legjobbat 
akarjuk a számára és minden 
lakójának!” – mondta a jubileu-
mi évet megnyitó köszöntőjében 
Ágh Péter.

Az újévi koncert első részében 
felcsendült Gulyás László Széki 
muzsikája, amelyben klarinéton 
Ódor Kristóf, a győri Széche-
nyi István Egyetem Művészeti 
Karának végzős hallgatója, a 
sárvári művészeti iskola egykori 
növendéke és jelenlegi tanára 
játszott szólót. 

Bert Appermont Jericho című 
szimfonikus költeményét és 
Kurt Gäble Celtic Flutes című 
művét is előadták a fúvósok. Ez 
utóbbi darab két szóló fuvolá-
ra és koncertfúvós zenekarra 
komponált mű, a két szólista 
Vida-Tóth Viktória, a sárvári 
művészeti iskola tanára, va-
lamint egykori növendéke és 
Hajas Klaudia, a szombathelyi 
művészeti szakgimnázium tanu-

lója volt. Nem hiányozhatott az 
est első részéből John Williams 
szerzeménye sem, így hallhatta 
a közönség a Star Wars-filmek 
klasszikus dallamait. 

A koncert egyik ünnepi pilla-
nata volt, amikor Szélesi Attila 
karnagy és Máhr Tivadar al-
polgármester, a fúvószenekari 
egyesület társadalmi elnöke az új 
tagokat köszöntötte, Bolfert Vik-
tória, Földi Zalán, Paksi Luca, 
Szabó Gergő, Horváth Réka, 
Bognár Bulcsu és Páli Ádám 
vehetett át emléklapot. Az esten 
köszöntötték a közelmúltban 70. 
születésnapját ünneplő Kovács 
Imrét, a sárvári művészeti iskola 

nyugalmazott tanárát, aki ma is 
aktív szaxofonosa, fagottosa a 
zenekarnak.

A koncert második felében a 
könnyűzene játszotta a fősze-
repet, a felcsendülő slágereket 
koncertfúvós-zenekari hangsze-
relésben hallhatta a közönség, 
kiegészülve a dalok lényegével, 
az énekszóval. A szombathelyi 
Weöres Sándor Színház két mű-
vésze, Fekete Linda és Jámbor 
Nándor tette énekhangjával 
teljessé a zenei élményt. Felhang-
zottak a Mamma Mia musical 
dalai, a világhírű mexikói Besa-
me Mucho, majd Máté Péter El-
megyek című dalával varázsolta 
el a közönséget Jámbor Nándor.

A záró, zenei blokkban első-
ként a V-Moto Rock és Katona 
Klári dala csendült fel, majd a 
Quimby sláger, Csík zenekar 
általi feldolgozásával, Fekete 
Linda előadásában érte el újabb 
csúcspontját a koncert, amely-
nek befejezéseként Máté Péter-
re, a 70-es, 80-as évek magyar 

könnyűzenéjének halhatatlan 
zsenijére emlékeztek, aki az 
elmúlt évben lett volna 70 éves. 

A koncert végén mondta el 
újévi köszöntőjét Kondora Ist-
ván polgármester, aki kiemelte, 
hogy a városi jubileum 50, illetve 
690 éves évfordulója azt üzeni az 
utókornak, hogy tisztelnünk kell 
az elődök munkáját. „Jöjjön létre 
az együtthangzás és együttmun-
kálkodás alkotó közössége 2018-
ban!” – mondta a polgármester.

A 2018-as újévi hangverseny 
zárásaként a Radetzky-induló 
hangzott el, mely egyetlen újévi 
hangversenyből sem maradhat ki. 

Fonyó Roberta

Az újévi koncert nyitotta a jubileumi év rendezvényeit

Kurt Gäble Celtic Flutes című művében a két szólista Vida-Tóth Viktória és 
Hajas Klaudia volt  

A szombathelyi Weöres Sándor Színház két művésze, Fekete Linda és Jámbor 
Nándor tette énekhangjával teljessé a zenei élményt

Kondora István polgármester kiemelte, hogy a városi jubileum 50, illetve 
690 éves évfordulója azt üzeni az utókornak, hogy tisztelnünk kell az elődök 
munkáját
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. január 12. és 27. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

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

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2018. január 8. 

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

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! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

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

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

Akciós téli gumik
már 11.000 Ft/db-tól

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 13., 20. és 27. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Január 12. (péntek) 19.00 Újévi fúvós koncert
Január 19. (péntek) 19.00 Vendég: dr. Kondora Bálint, a Vas 
Megyei Közgyűlés alelnöke és Papp Róbert környezetvédelmi 
tanácsadó
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Január 12. és 26. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Élet Forrás – katolikus magazin:
Január 20. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 2018. 
évben minden hónap utolsó péntekén, JANUÁR HÓNAPBAN JANUÁR 26-ÁN 
PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma 
után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év meny-
nyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2018.január.

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. KÖRZET SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

ÜVEG 2. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI, vagy  PÉNTEKI napon történik.    január 24.

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 
2018. évben minden hónap utolsó péntekén, JANUÁR HÓNAPBAN 
JANUÁR 26-ÁN PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u.
1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és 
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn

január 17.

FENYŐ

2018. JANUÁR

SZERDA

SZERDASárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2018.január.

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. KÖRZET SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

ÜVEG 2. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI, vagy  PÉNTEKI napon történik.    

FENYŐ: DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA
január 24.

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 
2018. évben minden hónap utolsó péntekén, JANUÁR HÓNAPBAN 
JANUÁR 26-ÁN PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u.
1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és 
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn

január 17.

FENYŐ

2018. JANUÁR

SZERDA

SZERDA

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2018. január.

STKH Ügyfélszolgálati Iroda
Sárvár, Ikervári utca 23.
Telefon: 95/200-240
e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
Személyes ügyfélszolgálat nyitva 
tartása:
Kedd: 10.00-17.00
Csütörtök: 8.00-14.00
Telefonos ügyfélszolgálat:
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 10:00-17:00
Szerda: 8:00-14:00
Csütörtök: 8:00-14:00
Péntek: 8:00-14:00

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
Sopron, Mátyás király utca 34.
Telefon: 99/505-380
e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
Személyes ügyfélszolgálat nyit-
vatartása:
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 8:00-14:00
Szerda: 8:00-14:00
Csütörtök: 7:00-19:00
Telefonos ügyfélszolgálat:
Hétfő: 8:00-14:00
Kedd: 8:00-14:00
Szerda: 8:00-14:00
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek:    8:00-14:00
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Már el is kezdte a felkészülést a 
Vas megyei I. osztály őszi baj-
noka, Kovács László támadót, 
középpályást igazolna a télen.

Tizenötből tizenöt – a pa-
pírformának megfelelően az 
összes mérkőzését megnyerte a 
Vas megyei I. osztályú labdarú-
gó-bajnokság őszi szezonjában 
a Sárvár FC, amely ezzel az első 
helyről várja a tavaszi folytatást. 
Koronczai Rolandék gólaránya is 
imponáló: ötvennégyszer voltak 
eredményesek, és mindössze 
hatszor rezzent a sárvári háló. Ko-
vács László együttesének hét pont 
az előnye a második Celldömölk 
előtt, és tizenhét a harmadik Rép-
celakkal szemben. Nem csoda, 
hogy a vezetőedző elégedetten 
értékelte az elmúlt félszezont.

„Azzal, hogy megnyertük az 
összes mérkőzést, pozitívan tu-
dom értékelni az őszi szezont. Ez 
viszont korántsem volt könnyű 
feladat. Néha a körülmények 
sem voltak a legideálisabbak, 
voltak olyan mérkőzések, amit 
vagy emberhátrányból kellett 
megnyernünk, vagy meg kellett 
fordítanunk az állást. Ez volt az 

igazán nagy dolog, hiszen azért 
mi is csak emberek vagyunk, mi 
is hibázhatunk és tévedhetünk, 
ennek ellenére sikerült mind a 
tizenöt mérkőzést behúznunk. 
Nagyon egységes csapatot alkot-
tunk, ez volt a sikereink titka.” 

– nyilatkozta Kovács, aki azért a 
nagy menetelés közepette is látott 
hiányosságokat, kérdésünkre azt 
is elmondta, miben kell javulnia 
csapatának tavasszal.

„Mindenben. Kevés gólt kap-
tunk, de én még kevesebbet 
szerettem volna kapni. Rúgtunk 
ötvennégy gólt, de én még többet 
szerettem volna. Szeretném, ha 

még dominánsabbak lennénk, ha 
még többet lenne nálunk a labda. 
Ha uraljuk a mezőnyt, akkor még 
több lehetőségünk adódik majd a 
mérkőzéseken.”

De vajon meddig tartható ez a 
hibátlan, százszázalékos széria?

„Kemény tavasz elé nézünk, a 
rivális csapatok már nagyon fenik 
ránk a fogaikat, nehéz lesz ezt 
harminc mérkőzésen keresztül 
megtartani, de azon leszünk, 
hogy sikerüljön.”

Kíváncsiak voltunk arra is, 
várható-e mozgás a játékoske-
retben a téli holt szezonban. 
„Biztos, hogy lesz távozónk, a 

határ közelsége miatt speciális 
helyzetben vagyunk, hiszen so-
kaknak csábító lehet egy osztrák 
lehetőség. Én amúgy is azon az 
állásponton vagyok, hogy kell is a 
vérfrissítés, kellenek új játékosok, 
egy kis új inger a csapatba. Nincs 
rossz keretünk, de figyelni kell 
arra, hogy nem szabad elkényel-
mesedni, megállni egy folyamat 
közben. Ami az érkező oldalt ille-
ti: konkrét neveket nem szeretnék 
említeni, de annyit elárulhatok, 
hogy mindenképpen támadóban, 
középpályásban gondolkozunk 
az igazolások terén.” – zárta sza-
vait a sikeredző, Kovács László.

A csapat egyébként január 
3-án, szerdán már el is kezdte az 
alapozást, az első  hét a ráhango-
lódás jegyében zajlott. Sok edző-
meccsel tervez a szakmai stáb, az 
elsőre január 20-án, Gyirmóton 
kerül sor, majd Csornára, aztán 
Nagykanizsára utazik az SFC. A 
hónap utolsó napján, 31-én, 19 
órától Celldömölkön rendezik a 
Fertőszentmiklós elleni felkészü-
lési találkozót. A tavaszi szezon 
első tétmeccsét Lukácsházán 
játsszák a zöld-fehérek.

Starcsevics Ádám

Elégedett az őszi szezonnal a Sárvár FC edzője

December 9–10-én gyermek-
labdarúgók hada tartott a sár-
vári Nádasdy Iskola felújított 
sportcsarnokába. 

A két nap alatt mintegy 250 kis 
focista kergette a labdát a Nádas-
dy DSE, a Sárvár FC és Sárvár 
Város Önkormányzata által le-
bonyolított labdarúgótornákon. 

Három korosztályban 25 csapat 
nevezett. Érkeztek csapatok Cell-
dömölkről, Szentgotthárdról, 
Körmendről, Balatonfüredről, 
Ikervárról, Lukácsházáról és 
természetesen Sárvárról. A re-
mek hangulatú eseményen sok 
szülő, hozzátartozó próbálta 
győzelemhez segíteni a nagyon 
lelkes és ügyes gyermekeket. 

Legjobban a házigazda Nádasdy 
iskola szerepelt, két elsőséget 
szerezve. Nagyon jól játszottak 
a szentgotthárdiak, akik egy 
aranyérem mellé két bronzot is 
szereztek. A körmendi Kék Sü-
nik csapata pedig két 2. helynek 
örülhetett. 

December 10-én a II. korcso-
portosok tornájával tisztelegtek 

Vörös Tibor emlékének, aki 
labdarúgó- és edzői pálya-
futásával példát mutatott és 
szervezett utánpótlás-nevelést 
alapított a fürdővárosban. A 
tornát megtisztelte özvegye 
Ili néni, aki többek között az 
általa felajánlott díjakat adta 
át a legjobb csapatoknak és 
különdíjasoknak.

Gyermeklabdarúgó-tornák a Nádasdyban

Az őszi szezonban veretlen a Sárvár FC – Ünneplés az öltözőben (Fotó: 
facebook.com/sarvarfc)

Nádasdy Kupa I. korcsoportos bajnokságát a Nádasdy iskola csapata nyerte A Sárvár Kupa III. korcsoportos versenyét a Nádasdy iskola csapata nyerte
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Januári kezdés!

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és 
 gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő:
Péntek: 10:00-14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. 
(Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! Biztosítás
hipp-hopp!

Nem bonyolítjuk, iNtÉzzÜK!

VEGYE FEL VELÜNK 
A KAPCSOLATOT MOST!

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, biztosítás-közvetítés, 
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

Gondja van a jelenlegi biztosításával? 
Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne? 

Az ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN! 
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

Biztosítás-közvetítő rutinunk, kapcsolatrendszerünk 
garancia rá, hogy Önnek: Ne kelljen időrabló 

ügyintézéssel bajlódnia! Problémás esetekben is 
gyors, hatékony megoldást találjon!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 
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