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Újabb szolgáltatások
a kormányablakban
Hamarosan befejeződik a Sárvári 
Járási Hivatal épületének korsze-
rűsítése, de nemcsak külsősége-
iben újul meg az épület. Egyre 
több szolgáltatás vehető igénybe 
a sárvári kormányablakban – 
mondta el Dr. Galántai György, 
a Sárvári Járási Hivatal vezetője.

A fővárosi és megyei kormány-
hivatalok létrehozása után 2013. 
január 1-jén álltak fel a járási hi-
vatalok, illetve a kormányablakok, 
így a Sárvári Járási Hivatal is ötéves 
fennállását ünnepli.  – Ez alatt az öt 
év alatt és az azt megelőző években 
is a kormányzat a közigazgatást úgy 
a tartalmában, mint a struktúrá-
jában teljesen megújította. Ez egy 
folyamatos munka eredménye, és 
ma olyan fogalmakkal kell ismer-
kednünk, mint az e-közigazgatás 
vagy a szélessávú internetprogram. 
Mióta a kormányablak integrációja 
is létrejött, azóta az ügyfeleink is 
érzik ennek a hatását a minden-
napi ügyintézésben – mondta Dr. 
Galántai György.

Folytatás az 5. oldalon

Április 8-án lesz a választás
Áder János köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki 

az országgyűlési képviselők általános választását. 1990-ben az 
első szabad országgyűlési választásokon kinyilvánított népakarat 
április 8-án vált véglegessé. Az azóta eltelt időszakban fiataljaink 
újabb és újabb nemzedékei váltak értékes és nélkülözhetetlen 
részévé politikai nemzetünknek – írta Áder János. Magyarország 
választójoggal rendelkező polgárai az akkori sorsdöntő tavasz óta 
immár nyolcadik alkalommal dönthetnek arról, hogy kikre bízzák 
az ország ügyeinek intézését.  Folytatás az 5. oldalon

Sárvári báli menetrend   
Január 27-én 19 órától tartják újraindulásától számított 22. 

báljukat a sárvári evangélikusok a Nádasdy-várban. Ugyanezen 
a napon kerül sor a városi sportbálra is 19 órától a Vadkert Ma-
jorban. Február 3-án tartja a sárvári református egyházközség 
farsangi bálját szintén a Vadkert Majorban. Február 10-én 15 
órakor kezdődik az új szokásként indult farsangi rendezvény 
a Posta téren, ahova várják a jelmezeseket. E napon a Nádasdy 
iskola csarnokában tartott Keresztény Jótékonysági Bállal zárul 
a báli szezon 2018-ban Sárváron.

Elkezdődött a sárvári báli szezon

Mórocz Zsolt, Savanyú Gábor, Savanyúné Horváth Erika szervezők és Máhr Tivadar alpolgármester ér-
tékes tombolanyereményeket sorsolhattak ki a bálon a támogatóknak köszönhetően. A bevételt a Sárvári 
Csicsergő Óvoda kapja

Tartalomból:
Vojtkó Tibor  ............................  3. 
Sárvári Tankerület  ..................  4.
Petrushka  .................................  9.
Sport  .................................  14-15.

A 11. alkalommal megtartott 
Sárvári Városi Bállal megkez-
dődött a farsangi szezon. A Park 
Inn Hotelben több mint kétszáz 
fő részvételével tartott bálon 
a zenét a szombathelyi Cabo 
Wabo Party Band szolgáltatta. 

A farsangi szezont nyitó városi 
bál hagyománya immár több mint 
tízéves múltra tekint vissza. Idén 

a rendezvény része volt a jubile-
umi ünnepségsorozatnak, hiszen 
Sárvár középkori 690 éves városi 
kiváltságlevelét, valamint újkori 
várossá avatásának 50. évforduló-
ját is ünnepli. A bált a szervezők 
– Mórocz Zsolt és Savanyú Gá-
bor – társaságában Máhr Tivadar 
alpolgármester nyitotta meg.

– Az idei évben nagyon sok 
ünnepelni valónk van, a kettős 

jubileum kapcsán érdemes visz-
szatekintenünk a múltba, hogy 
erőt kapjunk a jelen és a jövő 
feladataihoz. A bált megnyitó 
beszédemben azt az üzenetet 
fogalmaztam meg, hogy ha 
mindig szépet és jót teszünk, 
akkor szép és jó lesz a jövőnk 
is – mondta Máhr Tivadar al-
polgármester.

Folytatás a 6. oldalon 
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A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum tagintézményeinek képzési 
kínálata a 2017-2018-as tanév keresztfélévében 

(2018 februárjától felnőttoktatás keretében esti képzési rendszerben induló képzések)

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
Címe: 9600 Sárvár, Kisfaludy Sándor utca 2/A E-mail címe: titkarsag@barabas-sarvar.hu
Telefon: 06 95 320 415 Weblap: http://www.barabas-sarvar.hu/ 
 34 52104 Ipari gépész 2 év

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Címe: 9800 Vasvár, Járdányi professzor utca 13. E-mail címe: iskola.vasvar@gmail.com
Telefon: 06 94 573 142 Weblap: http://www.bbap-vasvar.sulinet.hu/
 54 48106 Informatikai rendszerüzemeltető 2 év érettségire épülő
 54 76203 Szociális szakgondozó 2 év érettségire épülő

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Címe: 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3. E-mail címe: iskola@keri-szhely.sulinet.hu
Telefon: 06 94 312 375 Weblap: http://www.keri-szhely.sulinet.hu/
 34 88101 Cukrász 2 év 
 34 88104 Szakács 2 év
 34 34101 Eladó 2 év
 54 81101 Vendéglátásszervező 2 év érettségire épülő
 54 34101 Kereskedő 2 év érettségire épülő
 54 81203 Turisztikai szervező, értékesítő 2 év érettségire épülő

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Címe: 9700 Szombathely, Simon István utca 2-4. E-mail címe: titkarsag.oladi@gmail.com
Telefon: 06 94 314 351 Weblap: http://www.oladi.sulinet.hu
 54 54202 Ruhaipari technikus 2 év érettségire épülő
 54 81502 Kozmetikus 1 év érettségire épülő
 54 76102 Kisgyermekgondozó, -nevelő 2 év érettségire épülő
 34 76201 Szociális gondozó és ápoló 2 év 

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskolája 
Címe: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. E-mail címe: titkarsag@sarvaritinodi.hu
Telefon: 06 95 320 115 Weblap: http://www.sarvaritinodi.hu/
Telephely: 9737 Bük, Eötvös u. 1-3.
 54 81201 Idegenvezető 2 év érettségire épülő

A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrumon belül az iskolarendszerű 
felnőttoktatás mellett tanfolyami keretek között szervezett felnőttképzés is folyik.

 Felnőttoktatás Felnőttképzés 
 Némethné Kovács Erzsébet Milánkovich György
 szakképzési referens felnőttképzési koordinátor
 +36 20 489 3583 +36 20 481 1644 

Tájékozódás a képzésekről: nive.hu/főoldal/szakképzési dokumentumok

   Várjuk Centrumunk iskoláiban.
   Jelentkezzen hozzánk!
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Új vezetőt választott az ön-
kormányzati képviselő-tes-
tület a Sárvári Gyógyfürdő 
Kft. élére. Vojtkó Tibor gé-
pészmérnököt, illetve vízel-
látás-vízkezelés, minőségügyi 
szakmérnököt egyhangú dön-
téssel szavazták meg a testület 
tagjai. Aki most januárban 
vette át a fürdő irányítását. 

Az Év Fürdője közönségsza-
vazásán tavaly is a második 
helyen végzett Sárvárfürdőtől 
továbbra is az az elvárás, hogy 
a közel kétszáz hazai fürdő 
között megőrizze kiemelkedő 
szerepét, hiszen a város tu-
risztikai vonzerejének is ez az 
egyik fundamentuma. A Sár-
várra érkező vendégek száma 
alapján a település tartósan az 
ország legjobb idegenforgalmi 
célpontjai között szerepel.

Az új igazgató 2018. január 
1-jén lépett munkába, miután 
az előző igazgató, Vancsura 
Miklós megbízatása lejárt. 
Vojtkó Tibor többek között a 
szombathelyi MÁV Ingatlan-
kezelő Kft. közmű üzletágve-
zetője, a Bük és Térsége Víz-
mű Kft. ügyvezető igazgatója, 
illetve a cég integrációja után 
annak üzemigazgatója volt. A 
háromdiplomás, négygyerme-

kes családapa, szabadidejében 
maratoni futó. Vojtkó Tibor 
gépészmérnököt, illetve vízel-
látás-vízkezelés, minőségügyi 
szakmérnököt egyhangú dön-

téssel szavazták meg határo-
zatlan időre ügyvezetőnek a 
testület tagjai.

A biztos műszaki háttér teszi 
lehetővé, hogy egész évben, 
az egész családnak élményt 
és kikapcsolódást adhasson a 
Sárvárfürdő. Az élményelemek 
mellett a technológia fejlesztése 

is folyamatos. Az új vezető, 
Vojtkó Tibor úgy fogalmazott, 
hogy már az első napon otthon 
érezte magát Sárváron, ami-
nek egyik oka a fürdő együtt-

működő dolgozói 
közössége. – Érzem 
a hátam mögött azt 
a nagyszerű gárdát, 
ak ik  eg y  é vt ized 
óta jól végzik itt a 
dolgukat. Tudom, 
hogy számíthatok 
rájuk, minden se-
gítséget megadok 
ahhoz, hogy kitű-
nően végezhessék 
a munkájukat. Az 
én feladatom össze-
fogni a csapatot és 
egyeztetve mindig 
megtalálni a fejlő-
dés irányát – vázolta 
vezetői felfogását a 
Sárvári Gyógyfürdő 
Kft. ügyvezető igaz-
gatója. Hozzátette: 

olyan típus vagyok, aki nem 
ismer lehetetlent, az előttünk 
álló tennivaló megoldására 
ösztönzök ezzel mindenkit.

– A fürdőüzemeltetés azt 
jelenti, hogy nem ülhetünk a 
babérokon, mindig keresni kell, 
miként lehet jobbítani-újítani. 
A fürdő továbbra is vár min-
den korosztályt szórakozni és 
gyógyulni egyaránt. A jövőben 
a részletekre próbálunk még 
jobban figyelni, mert hiába ki-
váló az összkép, egy bosszantó 
apróság is elronthatja a vendég 
jó érzését. Az idei évben megva-
lósítjuk a Sárkányvár második 
ütemét, ami a kisgyerekeknek 
ad interaktív játéklehetőségeket. 
Ezzel duplájára növekedik az a 
terület, ahol ők szórakozhat-
nak. Ezek mellett az ideláto-
gatók azt is tapasztalni fogják, 
hogy sokkal több növény lesz a 
bel- és a kültérben. Zöldebbek 
leszünk, ettől még barátságo-
sabbá válik a Sárvárfürdő – 
mondta Vojtkó Tibor.

Vojtkó Tibor a csapatjáték 
híve, ahol a kollektíva minden 
tagja kibontakoztathatja leg-
jobb egyéni tudását, amelyet a 
közös cél, a fürdő legmagasabb 
szolgáltatási szintjének a fenn-
tartása megsokszoroz. 

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2018. január 30-án, kedden 

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

A téli szünet után már meg is 
kezdte munkáját Sárvár Város 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete. A városatyák a 
tavaly év végén elfogadott fel-
adattervükben meghatározták 
azokat a napirendeket, amelye-
ket év végéig tárgyalni fognak.

A sárvári képviselő-testü-
let feladatterve szerint idén 

rendeletet alkot a 2018. évi 
költségvetésről, az önkormány-
zat 2017. évi költségvetési 
gazdálkodásáról, több önkor-
mányzati rendeletet módosít 
és rendeletet fogad el a jövő 
évi átmeneti gazdálkodásról. 
Az idén megbízzák a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgató-
ját, kinevezik az Intézmények 
Gazdálkodását Ellátó Szervezet 

Sárvár intézményvezetőjét, 
és megválasztják a választási 
szervek tagjait. Az év elején 
az önkormányzati intézmé-
nyek 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolókat fogadnak 
el a képviselők. Jóváhagyják 
Sárvár Város Önkormányzatá-
nak 2019–2021. évi középtávú 
tervét, 2018. évi közbeszerzési 
tervét és napirendre kerül a He-
lyi Esélyegyenlőségi Program. 
Elfogadják az önkormányzati 
cégek üzleti és közbeszerzési 
terveit. Ünnepi megemléke-
zést tartanak Sárvár várossá 
nyilvánításának 50. évfordulója 

alkalmából. A testület elé kerü-
lő tájékoztatók között szerepel 
a Sárvári Járási Hivatal műkö-
déséről szóló tájékoztató és a 
Sárvár város munkaerőpiaci 
helyzetéről szóló tájékoztató 
is. Felülvizsgálják a képviselők 
Sárvár város Környezetvédelmi 
Programját, döntenek a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 
2019. évi fordulójához való 
csatlakozásról. A képviselő-tes-
tület 2019. évi Feladattervének 
és 2019. I. félévi Munkatervé-
nek megállapítására is sor kerül 
majd az év végén.

Fontos döntések előtt áll idén is a képviselő-testület

Kedves Támogatóink!
A Brunszvik Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond 

támogatóinak, és tisztelettel kérjük továbbra is támogassák 
adójuk 1%-ával Sárvár város és szűk agglomerációjának, a 
Sárvári Csicsergő Óvodába járó gyermekeit, a Brunszvik 
Alapítvány támogatásával! Adószám: 19244679-1-18.

Köszönettel és tisztelettel: 
Nagy László, Óvodapedagógus

Brunszvik Alapítvány Kuratóriumának elnöke

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Az én feladatom összefogni a csapatot és egyeztetve 
mindig megtalálni a fejlődés irányát – vázolta 
vezetői felfogását Vojtkó Tibor

Határozott célokkal kezdte meg munkáját az új igazgató
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Évértékelő sajtóbeszélgetést 
tartott a Sárvári Tankerületi 
Központ, amelynek a Sárvári 
Koncz János Alapfokú Művé-
szeti Iskola adott otthont. A 
rendezvényen több intézmény-
vezető is részt vett. 

A Sárvári Tankerületi Központ 
a sárvári, a kőszegi és a celldö-
mölki tankerületek egyesítésével 
jött létre 2016 végén. Az első 
teljes esztendő tapasztalatainak 
összegzéséhez sajtóbeszélgetést 
tartott a tankerület. A munka-
szervezet kialakítása mellett az 
egységes szemlélet és a stabil 
gazdálkodás volt a legfontosabb. 
A 4 és fél milliárdos éves költség-
vetés mellé közel másfél milliárd 
forintos pályázati forrást is el-
nyertek. – A jó működés alapja 
az önállóság és az együttműkö-
dés – mondta Rozmán László, 
a Sárvári Tankerületi Központ 
igazgatója.

A tankerület huszonegy fős 
munkaszervezete közel ötven 
tanítási helyen, közel ötezer 
diák oktatását és nevelését fogja 
össze. A biztos pénzügyi háttér 
a napi kiadások finanszírozása 

mellett lehetőséget ad a rend-
kívüli helyzetek kezelésére és a 
fejlesztésekre is. 

Danka Adél, a Celldömölki 
Városi Általános Iskola vezetője 
úgy fogalmazott, hogy a tanke-
rület legnagyobb iskolájaként is 

21. századi tanulási környezetet 
tudnak biztosítani diákjaiknak. 
Nagy Gábor, a kőszegi gyógy-
pedagógiai intézmény irányítója 
arról szólt, hogy a tankerület 
működése is hozzájárul ahhoz, 
hogy a sajátos nevelési igényű 

gyerekek is biztos szakmához 
juthassanak.

A sárvári művészeti iskola 
igazgatója, Szélesi Attila kifej-
tette, hogy a korábbi tanügyi 
irányítás pénzügyi gondjai mi-
att kicsit aggódtak az elmúlt év 

során a teljesen állami fenntar-
tásba kerülés miatt, de pozitív 
tapasztalatokat szereztek. – Az 
új, önálló Sárvári Tankerület 
már rendelkezett olyan anyagi 
kondíciókkal, hogy a működ-
tetésünk során felmerült összes 

költségünket és minden olyan 
igényünket, amely az iskola 
megszokott működéséhez szük-
séges volt, tudta biztosítani. 
Sem a gyerekek, sem a szülők 
és remélem a kollégáim sem 
vették észre igazán a változást 
– vélekedett Szélesi Attila, a 
Sárvári Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója.

– Mindemellett megnyugtató, 
hogy az önkormányzat mindig 
is jó gazdája volt az intézménye-
inek, és ez a figyelem a változás 
után továbbra is megvan a mű-
vészeti iskola felé. Ezt bizonyít-
ja, hogy a 2017-es év során egy 
nagyszabású fűtéskorszerűsítést 
hajtottunk végre a sárvári ön-
kormányzat jóvoltából. Ennek 
révén elmondhatom, hogy a 
szép műemléképületünk valódi 
huszonegyedik századi energe-
tikai rendszerrel rendelkezik 
– szólt Szélesi Attila. 

A művészeti iskola az év vé-
gén egy nagyobb értékű hang-
szerfejlesztést tudott végrehaj-
tani a tankerület jóvoltából, 
a hosszú távú megoldás egy 
központi hangszerbeszerzési 
program lehetne. 

Összesen hét új gépjárművet 
kapott a Sárvári Rendőrka-
pitányság a rendőrség autó-
csere-programjának köszön-
hetően. Az új rendőrautók 
a járőrszolgálat munkáját 
segítik.

Több mint harmincmilli-
árd forint értékben 2600 új 
szolgálati gépkocsit szerzett 
be a rendőrség az elmúlt év 
végén. Ezek közül került most 
elsőként hét új autó a sárvári 
kapitánysághoz. A járművek 
a járőrszolgálat régi kocsijait 
váltották. A Skoda, Mercedes, 
Volkswagen és Audi gyártmá-
nyú kocsikat rendőri jelleggel 
is ellátták. A szolgálatba állt 
gépjárművek között prémium-
kategóriás autók is vannak és 
a felszereltségük is különleges. 
Speciális üléshuzat, az ülés 
alatt tölthető elemlámpák és az 
ajtókon oldalt rendőrbot tartót 

is elhelyeztek a szolgálati sze-
mélygépkocsikon – mutatta be 
az új járműveket Fekete Géza, 
Sárvár rendőrkapitánya.

A helyszínelők is kaptak egy 
feladatuk ellátását segítő haszon-
gépjárművet. A körzeti megbí-
zottaknak is jutott terepképes-
ségű szolgálati autó. A Sárváron 

is szolgálatba álló gépkocsikra 
LED-technológiájú, szöveges 
feliratok – például a rendőri 
intézkedés rövid tartalma, tájé-

koztató közlekedési informáci-
ók – megjelenítésére alkalmas 
fényhidakat is szereltek. 

A szolgálati feladatok bizton-
ságos ellátása elképzelhetetlen az 

elhasznált, magas futásteljesít-
ményű gépjárművek folyamatos 
amortizációs cseréje nélkül. A 
mostani beszerzéssel hét évről 
két évre csökkent a rendőri jár-
műpark átlag életkora.

Szintén rendőrségi hír, hogy az 
új évben, január elsejétől a rend-
őrség is biztosítja az elektronikus 
ügyintézés lehetőségét. Erre a 
Sárvári Rendőrkapitányságon is 
felkészültek A rendőrség elekt-
ronikusan intézhető ügyeinek 
felsorolását és az elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos szabá-
lyokat a szolgáltatási szabályzat 
tartalmazza, amely a rendőrség 
hivatalos honlapján is elérhető 
az „E-ügyintézéssel kapcsolatos 
szabályzatok” menüpontban. 
Az ügyintézés változásai a sár-
vári rendőrség számára is nagy 
munkát adtak, de felkészültek 
az új ügyintézési formára – adott 
tájékoztatást Fekete Géza, Sárvár 
rendőrkapitánya.

A jó működés alapja az önállóság és az együttműködés

Megújult a Sárvári Rendőrkapitányság gépjárműparkja

Fekete Géza, Sárvár rendőrkapitánya az egyik új szolgálati járművel

Rozmán László tankerületi igazgató és Szélesi Attila, a Sárvári Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a sajtóbeszélgetésen
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Folytatás az 1. oldalról
Minden év úgy kezdődött 

eddig a járási hivatalokban, hogy 
strukturális és egyéb változtatá-
sok is történtek.  Idén számos, az 
ügyfeleket érintő pozitív változás 
lépett hatályba.

– Ügyfeleink szempontjából a 
legfontosabb az, hogy hatályba 
lépett az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény, így 
az ügyek nagy részében, ahol 
tisztázott a helyzet és nincs 
ellenérdekelt ügyfél, ott a nyolc 
napon belüli ügyintézés álta-
lánossá válik. Természetesen a 
bonyolultabb gyámügyek ese-
tében ez nem igaz, de én azt 
gondolom, hogy ez az új törvény 
is az ügyfélközpontúságot, az 
együttműködést segíti elő és ál-
talánosságban elmondható, hogy 
az ügyintézési határidők tovább 
rövidülnek – hangsúlyozta Dr. 
Galántai György hivatalvezető.

A másik fontos, jövőbe mutató 
változás, hogy az elektronikus 
ügyintézéshez már minden 
kormányablak csatlakozott. Ez 

azt jelenti, hogy az ügyfelek a 
saját ügyfélkapujukon keresz-
tül az elektronikus ügyintézési 
portálon lévő ügyekben teljesen 
elektronikus kapcsolattartással 
intézhetik el az ügyeiket, be sem 
kell jönniük a hivatalba. 

2018. január 1-től a harmadik 
és a további gyermekeket válla-
lók jelzáloghitel-tartozása 1-1 
millió forinttal csökkenthető 
gyermekenként. A családok 

igényüket a kormányablakban 
nyújthatják be, éppúgy mint a 
Czeglédi-ügy károsultjai.

2018. január 1-től havi 50 ezer 
forintos támogatást kapnak a 
tartósan beteg gyermeküket 
legalább húsz éven át otthon 

gondozó nyugdíjasok. A támo-
gatást az öregségi nyugdíj ügyé-
ben illetékes általános hatáskörű 
nyugdíjmegállapító szervnél, a 
járási hivatalnál kell igényelni.

A nyugdíjügyintézésben fon-
tos változás, hogy most már 
minden harmadik szerdán 9–15 
óráig fogadják az ügyfeleket a 
sárvári kormányablakban.

Jó ütemben halad a Sárvári Járá-
si Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése, amely része a Vas 
Megyei Kormányhivatal épületeit 
érintő mintegy 1,1 milliárd forin-
tos uniós korszerűsítési projekt-
nek. Ennek keretében Sárváron 
már megújultak a Sárvári Járási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztályának 
valamint Népegészségügyi Osz-
tályának épületei. Folyamatosan 
cserélik a Várkerület 3. szám 
alatti épület nyílászáróit, és az 
időjárás függvényében a külső 
hőszigetelés is zajlik, valamint 
hamarosan a napkollektorok is 
felkerülnek a tetőre. A sárvári 
önkormányzattal együttműködve 
pedig a város 50 éves jubileumi 
ünnepségérre a testületi ülé-
seknek helyet adó nagyterem is 
várhatóan megújulhat. 

Fonyó Roberta

Folytatás az 1. oldalról
Az 1990-es polgári demokrati-

kus átmenet lehetővé tette az euró-
pai alkotmányos hagyományokból 
építkező szabad és független 
Magyarország megszületését. 
1990 óta a választás időpontjá-
nak kitűzése a köztársasági elnök 
alkotmányos joga és kötelessége. 
Hazánk ötödik köztársasági el-
nökeként, élve az Alaptörvényben 
rám ruházott felelősséggel – külön 
köszöntve az először szavazó fiata-
lok százezreit, és tisztelegve az első 
szabad választások emléke előtt –, 
a 2018-as általános országgyűlési 
választásokat április 8-ára írom 
ki – írta Áder János.

A választás kitűzésével azonban 
hivatalosan még nem kezdődött 
meg a kampány, mert az a válasz-
tást megelőző 50. napon, azaz feb-
ruár 17-én indul. Az országgyűlési 
képviselők választása egyfordulós, 
a választópolgárok két szavazattal 
rendelkeznek: egyrészt voksolhat-
nak arra, kit szeretnének az egyéni 
választókerületükben – ebből 106 

van – képviselőnek, másrészt a 
másik íven arról dönthetnek, hogy 
az országos pártlistáról melyik 

pártot támogatják. Az országos 
listán 93 országgyűlési mandátum 
sorsa dől el.

Egyéni választókerületben 
az a független vagy pártjelölt 
indulhat jelöltként, akit a vá-
lasztókerületben legalább ötszáz 
választópolgár ajánlott. Egy vá-

lasztópolgár több jelöltet is ajánl-
hat, de egy jelöltet csak egyszer. 
A jelölteknek március 5-ig kell 

összegyűjteniük az induláshoz 
szükséges számú ajánlást.

A Fidesz–Magyar Polgári Szö-
vetség és a Kereszténydemokrata 
Néppárt már nyilvánosságra 
hozta egyéni képviselőjelöltjei-
nek listáját, a sárvári körzetben 
ismét Ágh Péter méretteti meg 

magát, aki jelenleg a térség or-
szággyűlési képviselője. A Jobbik 
jelöltje – a négy évvel ezelőtti-
hez hasonlóan – Rába Kálmán 
lesz, ő a Vas Megyei Közgyűlés 
tagja. A Blikk megszerezte az 
MSZP jelöltlistáját is, eszerint 
körzetünkben Szabó Lajos „száll 
ringbe” a képviselői helyért, aki 
1994-től 1998-ig, majd 2002-től 
2006-ig volt országgyűlési kép-
viselő, jelenleg az MSZP sárvári 
önkormányzati képviselője és a 
Vas Megyei Közgyűlés tagja.

Országos pártlistát az a párt 
állíthat, amely legalább kilenc 
megyében és a fővárosban, leg-
alább 27 egyéni választókerü-
letben önálló jelöltet állított. Az 
országos listákat március 6-ig kell 
bejelenteni a Nemzeti Választási 
Bizottságnál. Az öt százalékos 
küszöb elérése szükséges a pártlista 
mandátumszerzéséhez. Az egyéni 
választókerületben az a jelölt lesz 
országgyűlési képviselő, aki a 
legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

-fr-

Április 8-án lesz az országgyűlési választás

Újabb szolgáltatások a kormányablakban

Sárváron négy évvel ezelőtt az országos átlagot meghaladó, 64,1%-os volt a 
részvétel az országgyűlési választáson

Dr. Galántai György járási hivatalvezető számos, az ügyfeleket érintő pozitív 
intézkedésről számolt be
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Folytatás az 1. oldalról
A városi bálon Nagy Jonathan 

illuzionista lépett fel, aki látvá-
nyos produkcióval kápráztatta 
el a közönséget, és a műsorba a 

bálozókat is bevonta. A svédasz-
talos vacsora mellé az est során 
a Cabo Wabo Party Band szol-
gáltatta a talpalávalót.

– Egyre népszerűbb a városi 
bál, amelyet tizenegy évvel ez-

előtt indítottunk útjára szerve-
zőtársammal, Mórocz Zsolttal. 
Évről évre mindig igyekeztünk 
újítani a bálon, akár a hely-
színen, akár a zenén. A nagy 

érdeklődésre tekintettel idén 
kicsinek bizonyult a Park Inn 
rendezvényterme, mert 200 fő 
fölött van a vendégeink száma 
– mondta el Savanyú Gábor 
szervező, aki hozzátette, hogy a 

tombola bevételét mindig vala-
melyik városi intézmény javára 
ajánlják fel, így jótékony célt 
szolgál. Idén a tombolasorsolás 
bevételét a Sárvári Csicsergő 
Óvoda kapja majd.  

A 11. sárvári városi bál kö-
zönsége hajnalig mulatott a 
táncparketten, a résztvevők 
idén is úgy tértek haza, hogy 
jövőre veletek ugyanitt.

-fr-

IDŐPONTOK:
2018. február 07. ∞ 2018. február 14. ∞ 2018. február 21. 

2018. február 28.  ∞ 2018. március 07. ∞ 2018. március 21.
 kezdete:  16 30 óra (szerda)

A nyílt nap ideje:  2018. március 28. (szerda)

Mikor kezdődjék el a kisgyermek zenei nevelése? Kodály erre így válaszolt:
„kilenc hónappal 

a születése elő tt.”

Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, 
akik a 2018/2019-es nevelési évben 

kezdik meg az óvodát. 
Ezeken a napokon megismerkedhetnek 

az óvodai élettel, az óvodapedagógusokkal.

Minden édesanyának hinnie kell abban, 
hogy a gyermeke egészséges fejlődése szempontjából fontos 

már az újszülött gyermeke számára is énekelnie, mondókáznia.
Az énekszó, a közös ölbeli játék a kicsiknek ,,lelki táplálék”.

 SÁRVÁRI CSICSERGŐ ÓVODA  SÁRVÁRI CSICSERGŐ ÓVODA
 Központi Óvoda  Bocskai utcai Óvoda
 9600 Sárvár, Petőfi S. u. 21.  9600 Sárvár, Bocskai I. u. 1-3.

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

 I. Szivárvány csoport  II. Süni csoport  III. Hüvelykpiciny csoport

 IV. Margaréta csoport  V. Méhecske csoport  VI. Búzavirág csoport 

 VII. Őzike csoport  VIII. Maci csoport  IX. Mókus csoport

24.

2018. február 10. 
(szombat)

  a sárvári Nádasdy Iskola 
tornacsarnokában

kapuNyItás: 19:00
Nyitótánc a katolikus iskola 

8. osztályosainak előadásában

 Jegyek a katolikus iskolában 

2018. január 15-től 

4.500 Ft-ért kaphatók.

(diák, nyugdíjas 4.000 Ft, 

öregdiák 3.500 Ft, gyermek 2.000 Ft)

a
 s

zó

ra
koztató zenét szolgáltatjá

k

Köszönet a városi bálra tombolanyereményt felajánlóknak: 
Autograph Kft. – Mórocz Zsolt, Borista Kóstolóműhely – 
Wawrzsák László, C.P Portál Kft. – Varga Jenő, Car-Bike 
Service Kft. – Kuti Tamás, Dísz-Fém Kft., Dr. Gaál Róbert 
ügyvéd, Dr. Lupo Cipőbolt, Dr. Szabó Edgár házi- és üze-
morvos, Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, Era Beuty – 
Fülöp Erika kozmetikus, Eredics Tibor asztalosmester, Gabi 
Souvenir, Hairika Fashion Fodrászat – Savanyúné Horváth 
Erika, Holdvölgy Pince Tokaj, Hotel Bassiana, Józsa-Ép 
Kft., Kolibri Cipőbolt, Kondora István polgármester, Kucse-
ra-Tóth Éva fodrász, La Tua Mode Divat – Vasvár, Lívia Divat, 
Máhr Tivadar alpolgármester, Nádasdy Kulturális Központ, 
Németh Csomagolástechnika, Papírusz Írószer, Park Inn 
Hotel, Pintérné Zámbó Zsanett, Provertha Zrt., Sárvár-Ház 
Kft. – Onyx Luxory, Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, Sár-
vári Huke Kft., Savanyú Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika, Spirit 
Hotel, Sweet Smile-Édes Mosoly Édességbolt és Diétaland, 
Tóth Ipari és Szolgáltató Kft. – Kucsera István, Varga Károly 
önkormányzati képviselő, Vasi B and B Kft. – Baranyai Zsolt, 
Vasi Víz Zrt., Zoé Ékszerüzlet

A városi bál nyitotta a farsangi szezont

A bálozókat Savanyú Gábor szervező is köszöntötte, mellette Máhr Tivadar 
alpolgármester és Mórocz Zsolt, a másik szervező
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XI. SÁRVÁRI
VÁROSI BÁL
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● Farsangi szombatokon 9.00-kor 
jegyeskurzust tartunk a 2018-ban háza-
sodni szándékozók számára. Ezzel is se-
gítjük fiataljainkat, hogy okos bátorsággal 
vállalják a családalapítást.

● Február 2-án pénteken, Gyertyaszen-
telő Boldogasszonykor ünnepeljük Urunk 
templomi bemutatását. A délelőtti 10 órai 
szentmisén a katolikus iskola, este 6 órakor 
az állami iskolák 3. osztályosai számára át-
adjuk az elsőáldozási gyertyát, és megtart-
juk a gyertyaszentelő körmenetet, melyre 
a plébániai tanácsadó testületet is hívjuk.

● Február 3-án a szombati, és 4-én, 
a vasárnapi szentmiséken Balázs-áldást 
osztunk. A szülők a karon ülő gyerme-
keiket is hozzák el!

● Tavaly Magyarországon a nyi-
latkozattevő adózók kétharmad része 
katolikusnak vallotta magát az NAV felé. 
Kérjük az adóbevallást készítő híveinket, 
hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-
os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy 
közvetlenül. Ezzel az országos egyházi 
kiadásokat támogatják. A helyi egyház-
fenntartási adó a nettó jövedelem 0,5 azaz 
fél százaléka, amelyet 9 és 12 óra között 
lehet rendezni a plébánián. A 2x1%-ról 
rendelkező nyilatkozat száma: Magyar 
Katolikus Egyház: 0011; Szent László 
Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

Szent Miklós 

● Január 28-án, a vasárnapi szent-
miséken vehetik át a 3. osztályos el-
sőáldozók szülei az elsőáldozásra szóló 
jelentkezési lapot, a 8. és 9. osztályos 
ifjak szülei pedig a bérmálásra való fel-
készülés programját. Ennek a vasárnap-
nak a szentmiséin katekumenátus lesz 
minden hittanos számára. A jó szülők 
kísérjék gyermekeiket.

● Január 28-án, vasárnap a 10 órás 
nagymisén a templomunk kertjében 
eltemetett Tinódi Lantos Sebestyénre 
emlékezünk a helyi gimnázium tanulóinak 
és tanárainak részvételével.

● A következő kézműves foglalkozás a 
plébánia közösségi termében február 3-án, 
szombaton 10.30 órakor lesz.

● Február 1-jén és 2-án, elsőcsü-
törtökön és elsőpénteken 17 órától lesz 
gyónási lehetőség. Hittanos diákokat is 
nagy szeretettel várom.

● A következő gitáros szentmise 
február 3-án, szombaton 18 órakor lesz.

● Február 2-án, pénteken Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén 10 és 
18 órakor várom a Híveket és a diákokat 
szüleikkel szentmisére és ünnepi gyertya-
szentelésre a Sári templomba.

● Február 3-án és 4-én, a szentmi-
séken Balázsáldásban részesülhetnek a 
Hívek. Kicsi gyermekeket is hozzák el a 
templomba.

● Azok a fiatalok, akik 2018 évben a 
Sári templomban szeretnének házassá-
got kötni jelezzék a plébánián.

● A Mariazellbe induló gyalo-
gos zarándoklatra  február végéig 
lehet jelentkezni a plébánián a hivatali 
órákban, vagy a szentmisékkel kap-
csolatban.

● Evangélikus bál: Január 27-én, 
szombaton 19 órai kezdettel tartjuk – 
az újra indulást követően 22. farsangi 
bálunkat a Nádasdy-várban.

● Nőegylet: Január 28-án, vasár-
nap délelőtt, nőegyletünk delegációja 
képviseli gyülekezetünket Kaposváron, 
Pongráczné Győri Boglárka lelkészi 
beiktatásán.

● Gyülekezeti közgyűlés: Február 
4-én – Sárváron – a 9.30 órai istentiszte-
letünkhöz csatlakozóan rövid közgyű-
lést tartunk. A gyülekezeti tisztújítás 
első feladataként, a jelölőbizottság 
megválasztására kerül sor.

● Lelkészi értekezlet: Február 5-én, 
hétfőn Acsádon kerül megrendezésre a 
lelkészek munkaértekezlete, amelynek 
fő témája az evangélikus Hittudományi 
Egyetem oktatóinak tanulmányi kötete: 
Teológia és Reformáció címmel.

● Személyi jövedelemadó 2 x 1%: 
A személyi jövedelemadó bevallások 

idején, szeretettel kérjük a testvéreket, 
hogy rendelkezzenek a 2 x 1% továbbí-
tása érdekében! Az első 1%-ról a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház javára 
a 0035 technikai szám feltüntetésével 
rendelkezhetnek. A második 1%-kal 
helyben, a Luther-rózsa Alapítvány 
támogatható, gyülekezetünk fejlesztése 
javára. Ennek adószáma: 18890246118. 

● 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 Bá-
lunkra a Vadkert Major Étteremben. 
Megköszönve az érdeklődést ezúton is 
jelezzük, hogy bálunkba minden hely 
elkelt, ezért további jelentkezéseket 
elfogadni nem áll módunkban.

● 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: re-
formatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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Az indiai tulajdonba került 
Sága Foods Zrt.-nél 2017-ben 
közel 600 millió forintot for-
dítottak fejlesztésre, amelyből 
elsősorban a csomagolást és 
a sonkatermékek előállítását 
korszerűsítették.

Az elmúlt év során egy, a 
húsiparon belüli jogszabályvál-
tozás, a Magyar Élelmiszerkönyv 
módosítása adott rengeteg mun-
kát a cégnek.

– Ezen előírásoknak megfele-
lően gyakorlatilag 2017-ben az 
összes termékünket újra kellett 
tervezni, ezzel összhangban a 
csomagolásukat megváltoztatni. 
Rengeteg energiánk elment tehát 
úgy, hogy a mi termékeinknél 
mindez hozzá adott értéket tulaj-
donképpen nem jelentett – árul-
ta el Keleti Zsolt vezérigazgató.

Ez egyben azt is jelentette, 
hogy a 2017-es évben igazán 
látványos innovációra, befekte-
tésre nem futotta a cég erejéből. 
Ahogy a vezérigazgató fogal-
mazott: a rivaldafényt kerülve, 

inkább csendben tették a dol-
gukat. Szerencsére azért a belső 
piacon tapasztalható volt némi 
emelkedés, e mellett pedig az 
üzemen belül hajtottak végre 
fejlesztéseket. Volt például egy 

egyhetes leállás a termelés-
ben – ezt kifelé nem is igazán 
kommunikálták, az esetleges 
rémhírek szárnyra kapása miatt 
–, ami alatt a szeletelő részben 
egy olyan nagyszabású higiéniai 

felújítását végezték el, amire már 
régóta szükség volt.

A vezérigazgató szerint a Sága 
a belföldi piacon továbbra is őrzi 
a korábbi években megszerzett 
piaci részesedését.

– Szerencsére az a fajta fo-
gyasztásbővülés, ami ez elmúlt 
években hazánkban tapasztal-
ható volt, az a húskészítmények 
piacán is jelentkezett. A Sága 
továbbra is Magyarország első 

számú szárnyastermék-gyártója, 
márkánk ezen belül az első szá-
mú, legismertebb hazai „brand” 
is, ami nekünk természetesen 
nagy felelősség, egyben édes te-
her is – fogalmazott Keleti Zsolt.

Az igazgató év végi értékelé-
sében elmondta még, hogy még 
2016 szeptemberében addigi 
tulajdonosukat az angol Bernard 
Matthews csoportot megvásárolta 
az indiai születésű, de már Bir-
minghenben székelő Ranjit Singh 
Boparan, akinek a tulajdonában 
van többek között Anglia leg-
nagyobb csirkés cége is. Jelentős 
kapacitásnövelésben a vezérigaz-
gató szerint nem gondolkodnak, 
a rendelkezésre álló mennyiséget 
szeretnék jobban kihasználni, 
illetve korábban kedvelt termé-
keket szeretnének visszahozni, 
így például a Sága baromfimájast.

Végül azzal zárta mondandóját 
Keleti Zsolt, hogy a jövőre nézve is 
optimista, hiszen az új tulajdonos, 
a Boparan Holding, a következő 
években komoly fejlesztéseket 
tervez Sárváron. CSL

600 millió forintot fordított fejlesztésre a Sága

Keleti Zsolt vezérigazgató bízik abban, hogy komoly fejlesztések előtt áll a Sága

A közelmúltban adta ki a For-
bes magazin a legígéretesebb 
magyar divattervezők listáját, 
ahol a sárvári Rövid Petra elő-
kelő helyen szerepel.

Míg korábban Petruskáról so-
kunknak Igor Stravinsky négyfel-
vonásos balettje juthatott eszünk-
be, addig mára már a Petrushka 
szó hallatán egyre többször egy 
brand ugrik be, amely a kiváló 
minőséget, a könnyed eleganciát 
jelenti. A márka pedig maga 
Rövid Petra, egy személyben. A 
sárvári lány 100% merinó nyers 
gyapjúból (amelynek átmérője 
akár 5 centiméter is lehet) kézzel 
készít óriás sálakat, takarókat, 
babatakarókat, szőnyegeket, de 
más termékeket is szeretne piacra 
dobni a jövőben. Magyarországon 
ő az egyetlen, aki ezt a luxusanya-
got használja a kötéshez. Itthon és 
külföldön is egyre keresettebbek 
a pihe-puha holmik, amelyek 
egytől egyig Petra kezei közül 
kerülnek ki. Ismert emberek is 
szívesen fotózkodnak Petrushka 

takaróiba, sáljaiba burkolózva, 
sőt a divatszakértők is felfigyel-
tek már az egyedi kiegészítőkre: 
Rövid Petrát nemrég beválogatta 
a magyarországi Forbes magazin 
a 30 legígéretesebb hazai divatter-

vező közé. Egészen pontosan a 16. 
lett a listán, mert divatot teremt 
egyedi termékeivel.

Két évvel ezelőtt csak saját 
magának szeretett volna ebből 

a különleges anyagból egy ta-
karót készíteni, viszont amint 
meglátták a barátai, mindenki 
kért egyet. Ezek után nem volt 
nehéz megragadni a kínálkozó 
lehetőséget.

– Egy sál tíz perc alatt kész, 
egy takarónak már több idő 
kell. Viszonylag gyorsan elké-
szül, de komoly fizikai munka 
a karon kötés, olyan mintha 

egész nap súlyzókat emelgetnék, 
nem könnyű ez az óriásfonal 
– mondja. Petrushkának tehát 
edzőterembe nem kell járni, 
bár nagyon ideje sem lenne rá, 
hiszen egész napját a megren-
delések teljesítése és most már 
a marketingfeladatok teszik ki. 
Szeretné minél szélesebb körben 
ismertté tenni a márkát.

Kevesen gondolnák, hogy Pet-
ra nem a fővárosban él, hanem 
távol Budapesttől, Sárváron.

– Többször kerestek meg bu-
dapestiek, hogy akkor elugranak 
a sálért, amit megrendeltek, azt 
hiszik, hogy csak a fővárosban 
tud érvényesülni egy designer – 
említi meg mosolyogva.

A sárvári lány egyáltalán nem 
vágyódik el szülővárosából, sze-
retné bebizonyítani, hogy ahhoz, 
hogy valaki sikeres legyen, nem 
kell hátrahagyni a gyerekkori ba-
rátokat, a családot, a helyet, ahol 
felnőtt. A nemrég jött elismerés 
pedig azt bizonyítja, hogy jó 
úton halad, hogy ez sikerüljön.

Pusztai Krisztina

Sárvári designer a legjobbak között

Rövid Petrával (j) Pusztai Krisztina a Sárvári Televízióban is készített egy 
beszélgetést, amely a Sárvári Televízió youtube csatornáján megtekinthető 
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Három napon át, négy esemé-
nyen emlékeznek a Sárváron 
elhunyt énekmondóra. A sári 
templomban misével, a múze-
umban előadással, a gimnázi-
umban Tinódi-nappal, a vár-
parkban pedig koszorúzással. 

A vár tiszttartójának sem volt 
közömbös Tinódi Sebestyén 
halála. Nádasdy Tamásnak szóló 
levelében Perneszith György 
könnyeivel küszködve adta hírül, 
hogy a sárvári udvarba érkezett 
Tinódi a földi muzsika helyett az 
égiekhez tért, ahol az angyalok 
között már nem ő tanít, hanem 
őt tanítják majd. Földi porhüve-
lyét a tiszttartó a sári atyáknál 
helyezte el a hónap utolsó előtti 
napján. 

Sárvár több évtizedes ha-
gyományaihoz híven idén is 
megemlékezik a lantjától elvá-
laszthatatlan költőről. A hagyo-

mány 1933-ban indult. Az év 
októberében avatták fel a vár 
parkjában azt az emlékobelisz-
ket, melyre Rumi Rajki István 
készítette az emléktáblát. 1935 

májusában pedig a sári templom 
falára került emléktábla. 

Évtizedek óta az emlékezések 
mindig január utolsó napjaiban 
zajlanak. Idén január 28-án, va-
sárnap a sári templomban a 10 
órai nagymisén részt vesznek a 

Tinódi gimnázium diákságá-
nak képviselői, illetve az iskola 
énekkara is. A templom falán 
található emléktáblánál koszorút 
helyeznek el a város vezetői, az 

egyházközség és a középiskola 
nevében.

Január 30-án, kedden 17 óra-
kor a Nádasdy-vár dísztermében 
Kátai Zoltán énekmondó és 
Takács Zoltán Bálint történész 
közös előadáson idézik fel Tinó-

di Sebestyén életét. Az előadás 
során bemutatják a sári templom 
körül 1934-ben végzett ásatás 
jelentősebb darabjait. 

Január 31-én, szerdán a Ti-
nódi Sebestyén Gimnázium és 
Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskola tanárai és 
diákjai közösen emlékeznek 
meg névadójukról. 10 órakor az 
iskolában található szobornál 
kezdődik a Tinódi-nap, melynek 
során több helyszínen, változa-
tos, többek közt gasztronómiai 
és sportprogramokkal hozzák 
közelebb az évszázadokkal ez-
előtti világot. Természetesen a 
Nádasdy Ferenc Bandérium is 
segít ebben. 13 órakor pedig a 
Várparkban koszorúzással ér 
véget a megemlékezés-sorozat. 
Az ünnepi beszédet a város ju-
bileumi évében Hevér Mihályné, 
a Tinódi Gimnázium és Szak-
képző Iskola igazgatója mondja. 

Tinódi Lantos Sebestyénre emlékeznek

Szőcs Géza tárlata
Szőcs Géza grafikusművész alkotásaiból nyílik ki-
állítása 2018. január 27-én, szombaton 17 órakor a 
Galeria Arcisban. 

A Galeria Arcis fennállásának negyvenedik évét ünnepli 
az idén. Az év első kiállítása Szőcs Géza grafikusművész 
munkáiból ad válogatást. A hagyományos vasárnapi 
időpont helyett most január 27-én, szombaton 17 órakor 
kerül sor a megnyitóra. Szőcs Géza jól ismeri az országot 

és az életet, de Sárvárt is. Vásárosnaményban született, 
a nyíregyházi középiskolában tanult, majd Sopronban 
végezte az egyetemet. Tudja mi a fa, jól ismeri a termé-
szetes anyagokat. Mindez azonban technika, képei nem 
erről, a kézműves ismeretről szólnak, hanem az életről. 
Vonalak és geometriák, színek és fehérek, szelídség és 
vadság – ezek a hívószavak a kiállításához. A találatok 
közt ott van az érzékenység, az elhivatottság, melyek 
mind a világ jelenének kihívásaira kérdeznek rá. A kér-
dések sokszor már válaszok is.

Tíz kicsi porcelán
Rejtvényfejtő délutánra, egy igazi családi programra 
várják az érdeklődőket a Nádasdy Ferenc Múzeumba 
2018. február 3-án, szombaton 13–15 óráig. 

Egy rejtély megoldására várjuk vendégeinket a múze-
umba, melynek során eddig kevésbé ismert részletekre 
is fény derül. Minden korosztály, család, baráti kör vagy 
épp magányos farkasok számára ajánljuk a programot, 
mely hangulatában Agatha Christie világát idézi. 2018. 
február 3-án délután új kihívás elé állítjuk a bátor vállal-
kozókat. Látogasson el a Nádasdy Ferenc Múzeumba, a 
bejárati ajtónállónak adja meg a jelszót, és máris kézhez 
kapja a megoldásra váró feladatlapját! Amire szüksége 
lesz: egy toll vagy ceruza, egy iránytű és egy nagyító. Ez 
utóbbi két eszköz a múzeum pénztáránál is bérelhető a 
készlet erejéig. S mielőtt még elfelejtenénk a legfonto-
sabbat! A jelszó, mely kimondása feljogosítja a játékra: 
Grammatica Hungarolatina. Belépőjegy: Egységesen 
(6 éves kor felett) 500 Ft.
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Az ikervári Batthyány Lajos 
Művelődési Házban nyílt meg a 
magyar kultúra napja alkalmá-
ból Dr. Kereszty Gábor Jelen-
állapot című fotókiállítása. A 
sarvarikum.hu közösségi oldal 
fotósának tárlatát Pásti József 
igazgató nyitotta meg.

– „Homo festusok”, azaz ün-
neplő emberek vagyunk és az 
ünnep kronosz hierosz, azaz 
szent idő. Dr. Kereszty Gá-
bor fotókiállításával a magyar 
kultúra napjára is emlékez-
tünk. Nehéz a mindennapokba 
ünnepet varázsolni. Kereszty 

Gábor fotókiállításán azonban 
kiléphetünk a hétköznapokból, 
olyan válogatott fotókat, bátran 
mondhatjuk, hogy műalkotáso-
kat láthatunk, amelyek elmélyí-
tenek, töprengésre késztetnek, 
lelassítanak és kiemelnek, ez-
által ünnepet varázsolnak a 
hétköznapokba – mondta Pásti 
József megnyitójában, amelyen 
részt vett Fehér Ferenc, Ikervár 
polgármestere és Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere is.

A víz tükrében létrejövő vi-
lágokat és a képben átforduló 
arcok kontrasztjait mutatja 
Dr. Kereszty Gábor sárvári 

fotográfus Jelenállapot című 
kiállítása. A képeken látható 
és láthatatlan rétegek tárulnak 
fel. A felületes szemlélő elsiklik 
a néha csak sejtelmes tükrö-
ződéseken és áttűnéseken. A 
képeket a pontos megfigyelés 

és az egyszerűség jellemzi. Ezt a 
képességet Kereszty Gábor még 
az analóg fotós világból hozta 
magával. Azzal az emberséggel 
együtt, ami nem a lefotózott 
kép, hanem az alkotója hordoz 
eleve a szívében.

– A képek rétegei az alkotó 
életét is bemutatják. Egy temp-
lombelsőben készült képről 

kiderül, hogy a fotós abba a 
templomba tért vissza, ahol a 
nagyapja orgonán játszott – 
mondta Pásti József.

Dr. Kereszty Gábor ikervári 
tárlatát egy aktív alkotói időszak 
előzte meg, amelyből az elmúlt 

két évben már több kiállítás 
is született. A digitális fotózás 
viszonylag egyszerűbb utómun-
kálatai is segítették a tárlatok 
létrejöttét. Azonban a kép alko-
tójában meglévő emberségnek 
mindig ott kell lennie a fotó 
születésénél, tekintsen akármi-
lyen gép objektívjébe – mondta 
a kiállított képek alkotója.

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

Kertvárosban épülő 60 lakásos 
társasházban – a Sárvár-Ház Kft. 
által üzemeltetett fi x havi bérleti 
díjas konstrukcióval – 
lakások értékesítése
elkezdődött.

A tavaly ősszel bemutatkozó 
Molytalanító Irodalmi Kimoz-
duló után idén újabb program-
sorozatot indított a múzeum. 
Az intézmény a vár történel-
mének ismert és kevésbé ismert 
nőalakjait mutatja be a nagykö-
zönség számára.

Az első előadás alkalmával 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója 
Mária Terézia Dorottya modenai 
hercegnő, bajor királyné életét 
mutatta be az érdeklődők számá-
ra a vár dísztermében. Dorottya, 
aki 1875-ben örökölte meg a 
sárvári várat és a hozzá tartozó 
kiterjedt birtokot férjével, III. 
Lajos bajor királlyal többször is 
ellátogatott a városba. Közvet-
lenségük és szerénységük miatt 
a sárváriak évtizedekig jó szívvel 
emlegették őket.

A korabeli fényképekkel tar-
kított előadásból kiderült, Mária 
Terézia Dorottya könnyedén 

beilleszkedett Sárvár és Vas 
megye életébe. Komoly karitatív 
tevékenységet folytatott, mely-
nek során nemcsak a sárvári 
alapítványokat, egyesületeket 

támogatta, hanem a szombathe-
lyi gyermekellátásból is kivette 
a részét.

Takács Zoltán Bálint rámuta-
tott, a királyi pár a város fejlő-
déséhez is nagyban hozzájárult. 
Lajos bajor királyi herceg meg-
szerette a vidéket, és meggyőzte 

feleségét, hogy adja át neki a 
magyarországi birtok ügyeinek 
az intézését. A Lajos által beve-
zetett gazdasági struktúrának 
köszönhetően mintagazdaság 
épült ki Sárváron. 

– Az itt folyó gazdaság a leg-
magasabb szinten képviseltette 
magát nem csak Magyaror-
szágon, hanem Európában is. 
Sárvár – ahogy ma is – úgy 
100-150 évvel ezelőtt is a megye 
második legnagyobb és legpros-
perálóbb városa volt – emelte ki 
az igazgató.

A hallgatóság megismerhette 
Mária Terézia Dorottya rend-
kívül színes személyiségét és 
mozgalmas életpályáját. Az 
előadás a szerelmes hercegnő, a 
természetjáró tudós és a gyerme-
keire odafigyelő édesanya alakját 
egyaránt felelevenítette.

Czupor Szilvia

Sorozat a Nádasdy-vár nőalakjairól

A jelen állapot tárlata Ikerváron

A múzeum újabb előadás-sorozata is nagyon sok érdeklődőt vonzott a várba

Pásti József igazgató nyitotta meg Dr. Kereszty Gábor ikervári tárlatát (Fotó: 
Koszorús Veronika)
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Millennium
Health & Leisure Travel Kft.

Spirit Hotel Thermal Spa*****superior szállodában
történő munkavégzésre az alábbi pozícióba

keres munkatársakat:

SZOBAASSZONY
Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás,

megbízhatóság, ápolt megjelenés

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes 
önéletrajzát a következő e-mail címre:

palyazat@spirithotel.hu, vagy jelentkezni lehet a
+36 95 889 541-es telefonszámon.

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! 

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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Kihagyhatatlan lehetőség Dubai szerelmeseinek!

Bővebb információról érdeklődjön irodáinkban!
Az ár tartalmazza: a repülőjegyet, a repülőtéri illetéket és a szállást a megado�  ellátással.

Bécsi indulással, közvetlen Emirates jára� al!
Akciós időszak: 2018.04.01. és 2018.06.30. 

közö�  keddi, szerdai és csütörtöki indulásokkal 
6 éjszaka (5 éjszaka a hotelben).

Ci�  Seasons Towers Hotel****

Részvételi díj 
2 főre reggelis ellátással már:

1.160 Euró-tól!

Januártól új helyre költözött 
közel másfél évre a sárvári piac. 
Az új év első hétvégéjén nyitott 
ki az új, betonozott vásártér a 
Kismezőn. 

Az önkormányzat a Sárvári 
Sportfólió Kft. üzemeltetésébe 
adta a városi piac működteté-
sét. Az új, multifunkcionális 
csarnok építésének idejére a 
piac a volt Pepsi üzem melletti 
Kismező területére települt 
át. Az új csarnok átadása után 
viszont megújult környezet-
be térhetnek majd vissza az 
árusok és a vásárlók, hiszen 
a csarnok melletti parkoló 
területen kerül kialakításra 
majd a félig fedett elárusító 
helyek sora. 

Amíg az megnyílik, addig a 
Kismezőn került kialakításra 
az ideiglenes vásári terület. Az 
új helyet elsőként január 7-én, 
vasárnap a használt holmi piac-
napján próbálhatták ki az eladók 
és a vevők. Közel ezer ember 
fordult meg az első két nap során 

a Sárvárfürdő melletti területen 
lévő új piacon.

Az első két nap tapasztalatai 
alapján a következő alkalomra 
már elkészült a közös bejáró 
mellett egy külön gyalogos és au-

tós bejáró is. A Rákóczi utcáról 
bekanyarodva a piac területén 
biztosított a parkolás lehetősége 
is. A közlekedők nem zavarják 
majd egymást, mert a piacról a 

gépjárművek a Zrínyi utca felé 
hajthatnak ki.

– Meglepően sokan jöttek ki, 
és a fürdő melletti területen lévő 
piac az idelátogatóknak még 
turistalátványosság is lehet – 

mondta Máhr Tivadar alpolgár-
mester a lángosos bódétól jövet, 
mert a megszokott kereskedők 
az új helyre is követték a piacot. 
A vásárlóknak a hely újdonsága 

is érdekes lesz, mert távol esik a 
megszokott területtől. – Hosszú 
időbe telt, míg az összes szóba 
jöhető helyszín közül kiválasz-
tottuk a legalkalmasabbat itt 
a volt cukorgyári téren – tette 
hozzá Sárvár alpolgármestere.

– Az árusok szinte teljes lét-
számban az új helyen is megje-
lentek – erősítette meg a piacot 
működtető Sárvári Sportfólió 
Kft. ügyvezetője, Vámos Zoltán. 
– Igyekeztünk nem változtatni 
semmin a megszokottakhoz ké-
pest, a piacnapok, a nyitvatartási 
idők és a helydíjak is maradtak. 
Az árukínálat bővítéseként meg-
próbálunk majd minél több ős-
termelőt és termékét is a piacra 
hozni – tette hozzá.

A Kismezőre költözött a városi piac

Átmenetileg a fürdővel szemközti területen, a Kismezőn üzemel a városi piac
Piac nyitvatartása

A sárvári piac 
vasárnap és hétfőn 

5-től 14 óráig 
várja a vásárlókat 

a Kismezőn.

Az ErdélyiSzerviz 
ÚJ szolgáltatásokkal várja régi és leendő ügyfeleit:
Villanyszerelés:   családi házak, lakások villamos hálózatának 
   kiépítése, bővítése, felújítása, javítása
     erős- és gyengeáram egyaránt!!!
Gipszkartonozás:  akár villanyszereléssel együtt is!!!

+36-30-9376268             erdelyiszerviz1212@gmail.com
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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

Az Aranyhíd, ami összeköt 
Alapítvány a tavalyi évben öt 
adományküldeményt juttatott 
el Kárpátaljára. Az egyedül 
élőket, a betegeket, az örege-
ket és a gyermekes családokat 
igyekeztek támogatni.

Az alapítvány képviselője, Süle 
Ferencné elmondta, hogy 2017-
ben februárban, húsvét előtt, 
valamint augusztus, október és 

december hónapokban is vittek 
adományt Kárpátaljára, az ott 
élő magyaroknak.  – Sokan nagy 
szegénységben élnek, havi 10–14 
ezer forintból, esetleg napszám-
ból, így minden segítségnek 
nagyon örülnek – hangsúlyozta 

Márta asszony. Az alapítvány 
Bene faluban 30 családot segít 
rendszeresen pénzadománnyal, 
ruhaneművel és cipővel, pelen-
kával, tartós élelmiszerekkel.

Az alapítvány szimpatizánsai 
főleg olyan személyek, akik érzik 
és átérzik a határon túli magya-
rok nehéz helyzetét, de a sárvári 
önkormányzat is az alapítványon 
keresztül juttatta el adományát 
Kárpátaljára.

Süle Ferencné elmondta még, 
hogy továbbra is várják az ado-
mányokat, hiszen folyamatosan 
támogatják a rászorulókat. A 
kapcsolatot a 06 30 602 7050-es 
telefonszámon keresztül lehet 
felvenni az alapítvánnyal.

Segítség Kárpátaljára

Tavaly ötször vittek adományt Kárpátaljára – Nyáron Süle Ferencnéékkel 
(balról a második) tartott Gagyi Levente megyei önkormányzati képviselő 
is (első sor guggol), aki szintén adományokat vitt a rászorulóknak

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.

kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

Ügyfélszolgálatunk új címre költözött. 
2018. január 18-tól Sárvár, Szatmár utca 45. szám alatt 

üzemeltetjük helyi kirendeltségünket. 
Telefon: 95/200-240, 99/505-380

e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu • honlap: www.stkh.hu
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Kedd: 10.00–17.00, csütörtök:  8.00–14.00

Telefonos ügyfélszolgálat:
Kedd: 10:00–17:00, Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
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ÉPÍTÉSI‐BONTÁSI 
HULLADÉK 
(TÖRMELÉK)

JANUÁR 26.
FEBRUÁR 23.

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 

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

szám alatt működő „Gyermekeinkben a jövő" Alapítvány 
Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik jövede-
lemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt 
összeget a gyermekek szabadidős tevékenységének megszerve-
zésére, valamint játékvásárlásra fordítottuk. Tisztelettel kérjük 
továbbra is támogatásukat! Adószámunk: 19244875-1-18.

Az Alapítvány Kuratóriuma

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

Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
    Érdeklődni: Hompok Istvánnál, 

a 06309376025-ös telefonszámon lehet.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. január 26. és február 10. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

 február 1-jén és 7-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 22. 

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

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

Sárvár, Berzsenyi utcában 
belvárosi, zöldövezeti sorházak 
II. ütemének kivitelezése és 
értékesítése elkezdődött. 
A 64 és 82 m2-es 
lakások vásárlásához 
CSOK igénybe vehető.

Köszönetnyilvánítás
A Sárvári Gondozási és 

Gyermekjóléti Központ csa-
ládsegítő munkatársai és eset-
menedzserei már hosszú évek 
óta, karácsony alkalmából tar-
tós élelmiszerekből álló aján-
dékcsomagokkal próbálják 
könnyebbé tenni a rászoruló 
családok ünnepét. 

Ennek kivitelezése sárvári 
cégek, vállalkozások és magán-
személyek hozzájárulásaiból 
valósítható meg. A 2017-es év-
ben számos nagylelkű felajánlás 
ismét lehetővé tette, hogy közel 
120 gyermekes és egyedülálló 
családot megajándékozzunk 
tartós élelmiszerekből, írósze-
rekből és tisztálkodási szerekből 
álló csomagokkal. 

A Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársai 
ezúton mondanak köszönetet 
a támogatóknak. Szeretnénk 
kiemelni a Sárvári S-Group 
Közép-Európai Zrt. Budapest 
ügyvezető igazgatóját, Soós Fe-
renc urat, akinek magas összegű 
támogatása kiemelkedő volt az 
adományok közül. 

Ezúton szeretnénk kifejezni 
hálánkat és köszönetünket to-
vábbi támogatóinknak:  Tara-
vis Kft., Sága Foods Zrt., Flex 
Kft., Sárvári Mezőgazdasági 
Zrt., Tesco Áruház Sárvár, 
Sweet-Mix Kft. Édesség Nagy-
kereskedés, ÁFÉSZ Sárvári 
Coop Kft., Stroff-fer Vasudvar 
Kft., Sarbo Cipőipari és Ke-
reskedelmi Kft., Lafuma Kft., 
Provertha Electronic Com-
ponents Zrt., Székelyi – Szi-
lágyi Kft., Katolikus Egyház, 
Spirit Hotel Rogner Thermal 
Spa, Park Inn Hotel, Savanyú 
Víz-Gáz-Fűtéstechnikai Szak-
üzlet, Robi-Tex Kft., Sárvár és 
Vidéke Ipartestület, Sárvári 
Zöld Pont Nonprofit Kft., 
Papirusz Írószer- és Nyom-
tatványbolt, Kálmán László 
vállalkozó, Sárvár és Vidéke 
Méhészegyesület, Luca Kéz-
műves és Kreatívbolt, Németh 
Ferenc vállalkozó, Görög Jenő 
vállalkozó. 

A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti  Központ 
munkatársai

A Szombathelyi Kézilabda 
Klub és Akadémia által szer-
vezett, jubileumi, X. Student 
Kupán nyolc korcsoportban, 81 
csapat közel ezer kézilabdázója 
lépett pályára. 

A leányok U13-as korcso-
portjának 12 fős mezőnyében, a 

Sárvári Kinizsi – Pupp Adél által 
edzett – csapata veretlenül, öt 
győzelemmel lett kupagyőztes. 
A legtechnikásabb játékosnak 
Szabó Esztert választották. A 
serdülő korcsoportban a Kinizsi 
egy győzelemmel, egy döntetlen-
nel és két vereséggel a negyedik 
helyen végzett.

A győztes csapat tagjai – hátsó sor: Horváth Evelin, Szabó Eszter, Horváth 
Anna, Viganó Viktória, Erdős Kata, Németh Hanna, Pupp Adél edző, alsó 
sor: Molnár Fruzsina, Schimmer Johanna, Baksay-Isop Emma, Haraszti 
Kincső, Garray Boglárka, a képről hiányzik: Káldi Tamara

Kupagyőztes U13-asok
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Január 27., február 3. és 10.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Január 26. (péntek) 19.00 Vendég: Farkas Johanna, a 2017. év 
női serdülő kézilabdázója és Papp Róbert környezetvédelmi 
tanácsadó
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Testületi ülés
Január 25. (csütörtök) 16.00/élő
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Január 26. és február 9. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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Megkezdődött a második kör 
a Vas Megyei Kosárlabda Baj-
nokságban, a Sárvári Amatőr 
Kosarasok Klubja kilenc for-
duló után hat győzelemmel és 
három vereséggel a B-csoport 
negyedik helyén áll. 

Városunk csapata csak az 
előtte álló triótól – a címvédő 
Autó Egyed HSE Vasaljától, a 
BC Oladtól és a Szombathelyi 
Egyetemi SE-től – kapott ki 

eddig, a Büköt, a Deck Bistrót 
és a Répcelakot oda-vissza verte. 
Utóbbit éppen múlt csütörtökön, 
idegenben 65–42-re.

– Ez a mérkőzés a kötelező 
győzelem kategóriájába tar-
tozott – kezdte értékelését Pál 
Balázs, a csapat játékosa és veze-

tője. – Ősszel 81–18-ra vertük az 
újoncot, sikerült most is maga-
biztos győzelmet aratnunk. Igye-
keztünk mindenkinek megfelelő 
játéklehetőséget biztosítani. 

És hogy mi a célja a S.A.K.K.-
nak? – Én úgy gondolom, hogy 
jelenleg reális ez a negyedik 
helyünk, akkor tudnánk előbbre 
lépni, ha az előttünk lévő csa-
patok közül is sikerülne valakit 
elcsípni. Ez ősszel nem sike-
rült, reméljük, hogy a bajnok-

ság második felében összejön 
egy-két bravúr. Szeretnénk az 
alapszakasz végén is a legjobb 
négy között zárni – mondta el 
Pál Balázs. 

A sárvári kosarasok Vasalja 
elleni mérkőzése lapzártánk után 
ért véget.

Négy közé vágynak
a kosarasok

A S.A.K.K. csapata

Helytálltak Gyirmóton
Hiába a kétosztálynyi különb-
ség, partiban volt magasabban 
jegyzett ellenfelével városunk 
focicsapata.

Január 3-án megkezdte a felké-
szülést a tavaszi szezonra a Sárvár 
FC labdarúgócsapata. Kovács 

László fiai lejátszották első edző-
mérkőzésüket is a múlt hétvégén, 
az NB II-es Gyirmót FC Győr 
vendégeként szenvedtek 2–0-ás 
vereséget. A Vas megyei I. osztály 
listavezetője február 24-én kezdi 
meg a tavaszi szezont, első tétmecs-
cse Lukácsházán lesz a csapatnak.

A Sárvár FC további tervezett edzőmérkőzései:
2018. 01. 27. 11:00: Nagykanizsa SE (MB I.)–Sárvár FC
2018. 01. 31. 19:00: Sárvár FC–Fertőszentmiklós SE (MB I.) [Celldömölkön]
2018. 02. 03. 11:00: Hévíz SK (MB I.)–Sárvár FC
2018. 02. 07.: Sárvár FC–Nyúl FC (MB I.) [Celldömölkön] 
2018. 02. 10. 11:00: Perutz Pápa (NB III.)–Sárvár FC
2018. 02. 14. 16:30: FC Ajka (NB III.)–Sárvár FC
2018. 02. 17. v. 18: Andráshida SE (NB III.)–Sárvár FC

A Sárvári Sakk Klub SE idei 
első mérkőzésén a listavezető, 
bajnokesélyes Bányász SK Ajka 
vendége lesz.

Jól kezdte az NB II-es bajnok-
ságot a Sárvári Sakk Klub SE, 
amely a Széchenyi csoport első 
két fordulójában két győzelmet 
aratott hazai pályán. Előbb 7,5–
4,5 arányban verte az Arborétum 
Herényt, majd 6,5–5,5 arányban 
a Haladás VSE-t. A folytatás 
azonban nem sikerült ilyen 
jóra, két vereség következett: 
7,5–4,5 arányban Zalaegersze-
gen, majd legutóbb, december 
végén 5,5–6,5 arányban odahaza, 
tartalékos felállásban a sereghaj-
tó Veszprémtől.

– Amikor az egyetemistáknak 
vizsgaidőszak van, a szokottnál 
gyengébb felállásban tudunk 
szerepelni, így volt ez a Veszprém 
ellen is – tudtuk meg Havasi 

Józseftől, a sakkcsapat elnökétől. 
– Sajnos volt két olyan partink, 
köztük az enyém is, amit nyert 
állásból elveszítettünk. Szoros volt 
a küzdelem, papírforma szerint 
nekünk kellett volna nyernünk, de 
mint minden sportban, a sakkban 
is történhetnek meglepetések.

A következő fordulóban, ja-
nuár 28-án, vasárnap délelőtt 
a listavezető Bányász SK Ajka 
otthonában ülnek asztalhoz 
Gergácz Balázsék.

– Az első két táblán két nagy-
mesterük van, egészen a kilen-
cedik tábláig FIDE-mesterek 
szerepelnek náluk, miközben mi 
teljesen amatőrök vagyunk. Nem 
kell szépíteni a dolgot, nagyon 
ki fogunk kapni tőlük. Nekünk 
nem az Ajka a fő riválisunk, ezt 
a meccset is le kell játszani, meg-
próbáljuk a legtöbbet kihozni 
belőle – latolgatta az esélyeket 
Havasi József.

Fel van adva a lecke 
a sakkozóknak

Földi Anna távozott, két beál-
lós érkezhet az NB II-ben sze-
replő Sárvári Kinizsi SE-hez.

Hét győzelemmel, egy dön-
tetlennel és három vereséggel a 
harmadik helyről várja a tavaszi 
folytatást a Sárvári Kinizsi SE 
NB II-es női kézilabdacsapata. 
Rozmán Gergő együttese a hat 
hetesre tervezett felkészülés 
második heténél jár. A holtsze-
zonban annyi változás történt 
a játékoskeretben, hogy Földi 
Anna esküvőszervezési, mun-
kahelyi és iskolai elfoglaltságai 
miatt egyelőre szünetelteti a 
játékot. A vezetőség két be-

állóssal is tárgyalásban áll, 
szeretnék, ha a korábban már 
náluk játszó Pup Ramóna és 
Szondi Noémi újra sárvári mezt 
öltene magára.

– Az elején gyengébb, rá-
hangoló edzések voltak, aztán 
elkezdtük a fizikálisabb munkát 
is. A múlt hét már viszonylag 
erősebb volt, futás és erősítés 
szerepelt a programban, ezen 
a héten pedig már előkerült a 
labda is – mondta el lapunknak 
Rozmán Gergő vezetőedző.

A Kinizsi egyébként két hét-
tel a bajnokság kezdete előtt, 
február 3-án egy felkészülési 
tornát rendez.

Munkában a kézis lányok

Kézilabda kupa
„Sárvár 50” elnevezéssel öt NB II-es csapat részvételével február 
3-án, szombaton 14 órától felkészülési tornát rendez a Sárvári 
Kinizsi SE a Nádasdy iskola tornacsarnokában.

A résztvevő csapatok: Inárcs–Örkény, Hévíz, Szombathelyi KKA, 
Büki TK, Sárvárfürdő Kinizsi.

A Sárvárfürdő Kinizsi programja: 14:00 Sárvár-Inárcs, 16:00 
Sárvár–Hévíz.

A helyosztók 17:40-kor kezdődnek, a belépés ingyenes!  Minden 
szurkolót várnak!
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ÁLLÁSAJÁNLAT 

 
Legyen tagja az év ötcsillagos szállodájának választott sárvári 

Spirit Hotel Thermal Spa*****superior sikeres, dinamikusan  
fejlődő csapatának!

 
 
 
LONDINER · Elvárások: középfokú iskolai végzettség, német és 
angol alapfokú nyelvtudás

ÚSZÓMESTER · Elvárások: középfokú iskolai végzettség, uszoda-
mesteri végzettség

KARBANTARTÓ · Elvárások: csőszerelő végzettség / általános 
épület karbantartó munkában való jártasság

SZOBAFESTŐ · Elvárások: szakirányú végzettség (szobafestő 
és mázoló)

MOSÓ-VASALÓNŐ · Elvárások: szakmai tapasztalat, igényes 
munkavégzés/varrónői végzettség előny

BÁRFELSZOLGÁLÓ · Elvárások: szakmai tapasztalat, német és /
vagy angol nyelvtudás

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önélet-
rajzát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy 
jelentkezni lehet vagy jelentkezni lehet a 06/95 889-541-es  
telefonszámon.

Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny? 
Kihúzzuk a probléma gyökerét!

Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost 
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében, 

ahol szépészeti beavatkozásokkal, 
fogfehérítéssel, 

fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra 
a legszebb ékszere! 

Telefon: 06/ 30 /496-73-55
                               – Nincs több fogas kérdés!

Sárvár, Várkerület 29.

Megérkeztek 
a 2018-as 

KARIKAGYŰRŰ modellek!
Most minden karikagyűrűre és 

eljegyzési gyűrűre 

Sárvár
Batthyány u. 34/3.

 (volt Borudvar)

(Részletek az üzletben.) 
Akció: 2018.01.29-02.28

(Részletek az üzletben.) 
Az akció: 2018.01.29-02.28-ig érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.00, Sz: 8.30-12.00
www.ekszerszalon.com • wwww.zoe-ekszer.hu  

 www.facebook.com/ZoeEkszeruzlet
Tel.:  +36 30 974 6655

Minden arany ékszerre 
-20% kedvezmény

beszámítás 
esetén.

10% kedvezmény!

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

Költse el nálunk étkezési utalványát! 
Hideg- és meleg tálakra megrendelést felveszünk!

Ingyenes kiszállítás Sárváron!

Ne felejtse el, már most foglalja le helyét Nőnapra! 
Kedvezményes menük, élőzene… 

  ROMANTIKUS VALENTIN
 VACSORA ÉLŐZENÉVEL

2018. február 16-án, 
pénteken 20 órától

Mesés vacsora, remek zene! 
Hozza el a párját, érdemes! Zenél: CSUTA

Ha előre foglal asztalt, ajándékunk 
egy szerelmi bájital. 

(Min. 1.500 Ft/fő fogyasztás esetén)


