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Tinódi halálára
emlékeztek
462 éve, 1556. január 30-án 
hunyt el Tinódi Lantos Sebes-
tyén. Az énekmondóról Sárvá-
ron évtizedek óta megemlékez-
nek. A hagyományokhoz híven 
idén is több helyszínen: három 
napon át, négy rendezvényen 
idézték meg Tinódi alakját.

A megemlékezések január 28-
án a sári templomban kezdőd-
tek. A nagymisén részt vettek a 
Tinódi gimnázium diákságának 
képviselői, illetve az iskola ének-
kara is. Az ünnepség keretében a 
templom falán található emlék-
táblánál koszorút helyeztek el a 
város vezetői, az egyházközség és 
a középiskola nevében.

A múltidézés január 30-án a 
Nádasdy-várban folytatódott. A 
díszteremben Kátai Zoltán ének-
mondó és Takács Zoltán Bálint 
történész mutatta be Tinódi 
Lantos Sebestyén életét és mun-
kásságát, valamint Magyarország 
történetének egy nehéz korszakát.

Folytatás a 10. oldalon

Sárváron a Paks II. mozgó kiállítása
Sárvárra érkezett néhány napra országjáró kiállításán az a mobil 

látogatóközpont, amely a Paks II. projektet és az atomenergiát 
mutatja be. A mozgó kiállításon az érdeklődők interaktív táblá-
kon ismerkedhettek meg az atomenergiával, a Pakson üzemelő 
négy, illetve a tervezett két új blokk legfontosabb jellemzőivel. 
Tájékozódhattak a Paks II. beruházás jelentőségéről, gazdasági 
és környezeti hatásairól. Emellett kisfilmek segítségével megis-
merhették többek között a 3. generációs tervezett blokktípust, és 
virtuális sétát tehettek egy atomerőműben.

Ellopták a sárvári kutyamentők pénzét   
Adománygyűjtő dobozból loptak – számolt be a Sárvár és Keme-

nesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány munkatársa közösségi olda-
lukon. Egy állatorvosi rendelő várójába kihelyezett adománygyűjtő 
dobozt feszítettek fel ismeretlenek, és emelték ki szinte az összes 
papírpénzt onnan. Megdöbbenve vették ezt tudomásul az alapít-
vány munkatársai, hiszen erre a helyre cicások és kutyások járnak. 
A poszt után elkezdtek az adományok érkezni az alapítványhoz. 
Sajnos az éhes szájak nem lettek kevesebben, ezért továbbra is 
várják a száraz táp adományokat és a pénztámogatást is.

Hungarikum Díjat kapott a magyar huszár

Hungarikum lett a magyar huszár – A két kezdeményező, Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum 
igazgatója és Pál János, a Magyar Huszár és Lovashagyományőrző Társaság elnöke V. Németh Zsolt vidék-
fejlesztésért felelős államtitkárral, a Hungarikum Bizottság tagjával (Fotó:Takács–Reichardt Gabriella)
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A magyar kultúra napján, ja-
nuár 22-én ünnepélyes keretek 
közt adták át az Országház 
Vadász termében a Hungari-
kum Díjakat. A magyar huszár 
részben sárvári közbenjárásra, 
Takács Zoltán Bálint, a Nádas-
dy Ferenc Múzeum igazgató-
jának javaslatára került be a 
hungarikumok közé, így ő volt 
a díj egyik átvevője.

A Magyar Országgyűlés 2012-
ben fogadta el a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról 
szóló törvényt, melynek célja, 
hogy összegyűjtse és ráirányítsa 
a figyelmet a nemzet kiemelkedő 
teljesítményeire. A törvény ér-
telmében mindenkinek jogában 
áll kezdeményezni, hogy egy 
általa fontosnak ítélt kulturális 
örökség, magyarságra jellemző 

egyedi tulajdonság értéktárba 
kerüljön. 

A magyar huszár, bár sajátos 
nemzeti karakterünk, 2017-ig 
nem szerepelt a hungarikumok 
listájában. A legmagyarabb fegy-
vernem felvételét Takács Zoltán 
Bálint és Pál János, a Magyar 
Huszár és Lovashagyományőrző 
Társaság elnöke kezdeményezte.

Folytatás az 5. oldalon
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Beváltotta a termelők tudásköz-
pontjaként létrehozott Sárvári 
Agrárgazdasági Szolgáltató 
Központ a hozzá fűzött remé-
nyeket. Ezt a növekvő termés-
átlagok is jelzik – mondta Dr. 
Pusztavámi Márton, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara újravá-
lasztott megyei elnöke. 

Lezajlott a tisztújítás a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara 
Vas megyei szervezeténél. A 

küldöttgyűlés ismét Dr. Puszta-
vámi Mártont, az eddigi elnököt 
választotta meg újabb öt évre. 
A választáson nagyon erős fel-
hatalmazást kaptak arra, hogy 
folytassák azt a munkát, amelyet 
öt évvel ezelőtt elkezdtek. Az 
országban Vas megyében volt a 
legmagasabb a részvételi arány, 
a szavazásra jogosultak csaknem 
25 százaléka élt a lehetőséggel 
– monda el Dr. Pusztavámi 
Márton.

A repce és a búza mellé szeretnék 
az egyre fontosabb szója növény ter-
mesztését is intenzívebbé tenni. A 
megyei kamara az új ciklusban na-
gyobb figyelmet kíván fordítani az 

állattenyésztésre is. Dr. Pusztavámi 
Márton arra biztatja a gazdálkodó-
kat, hogy továbbra is vegyék igénybe 
munkájuk során az agrárgazdasági 
szolgáltató központot, mert jó 
eredményeket csak versenyképes 
tudással és a legkorszerűbb techno-
lógiával lehet biztosítani.

Az intenzív termeléshez műtrá-
gyázás, meszezés, és természetesen 
jól megválasztott vetőmag kell. A 
vasi eredmények igazolják, ez lehet 
a hazai növénytermesztés egyik 

kitörési pontja. Az agrárszolgáltató 
központon keresztül tavaly 500 
tonna világszínvonalú, kedvező árú 
vetőmagot, 600 tonna műtrágyát, 
és nyolcszáz tonna meszet értéke-
sítettek a megyében, ahol a talajok 
kilencven százaléka savas jellegű – 
tette hozzá Dr. Pusztavámi Márton.

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.

Sárváron az önkormányzati 
intézményrendszer átszervezé-
sének része volt a Városgazdál-
kodás Sárvár megszüntetése. 
Január 1-jétől az Intézmények 
Gazdálkodását Ellátó Szervezet 
látja el a város tulajdonában 
maradt költségvetési intézmé-
nyek gazdálkodását. A városi 
piac működtetése a Sárvári 
Sportfólió Kft.-hez került, és 
harmadik lépésként átalakult 
a Sárvár Távhő Kft. is.

A Városgazdálkodás Sárvár 
által ellátott városüzemeltetési 
feladatok január 1-jétől kerül-
tek átadásra a Sárvár Távhő 
Kft. részére. A cég a kibővített 
feladatkörére tekintettel Sárvári 
Városgondnokság Nonprofit 
Kft. néven végzi tevékenységét, 
ügyvezető igazgatója Pintér 
László lett.

– Nagy változást jelent ne-
künk, hogy 2018. január 1-jétől 
a Sárvári Városgondnokság 
Nonprofit Kft. tovább végzi a 
távhőszolgáltatást és a Városgaz-

dálkodás Sárvártól pedig átvette 
az intézmények fenntartásán kí-
vüli tevékenységet. Így a temetők 
gondozását, a játszóterek kezelé-
sét, az önkormányzati tulajdonú 

bérlakások és egyéb helyiségek 
kezelését is mi végezzük, ezen 
kívül a közfoglalkoztatottak 
alkalmazása, a város rendben 
tartása is hozzánk tartozik – 
mondta el Pintér László, a Sár-
vári Városgondnokság Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, aki 
hozzátette, hogy jelenleg 19 fő 

dolgozik a cégnél, ezen felül 
pedig 12 fő közfoglalkoztatott.

A Sárvári Városgondnokság 
Nonprofit Kft. átvette a Város-
gazdálkodás Sárvártól azokat 

a munkatársakat, akik a bérla-
kások kezelésével foglalkoztak. 
Pintér László így bízik abban, 
hogy mivel nincs személyi vál-
tozás, ezért az ügyintézés a közel 
200 bérlakás esetében továbbra 
is zökkenőmentesen folyik majd.

Idén a hőközpontok felújítása 
lesz a távhőszolgáltatás területén 

a legfőbb feladatuk, az automa-
tikák és szivattyúk cseréjével, 
felújításával nagyobb lesz az 
üzembiztonság. Pintér László 
kiemelte azt is, hogy tavaly le-
zajlott egy hosszabb vezetékcsere 
a várparkban, ami nagyon jól 
működik.

A temetők és játszóterek kar-
bantartása esetén próbálják az 
eddig megszokott színvonalat 
megtartani, ha lehetséges emel-
ni, hiszen jól tudják, hogy ezek 
a város minden polgárát érintik, 
és fontos számukra.

A Sárvári Városgondnokság 
Nonprofit Kft.-nél egyablakos 
ügyfélszolgálatot alakítottak ki, 
amely mind az ügyfelek, mind 
a társaság számára előnyös. Ha-
tékony ügyintézést tesz lehetővé 
a távhőszolgáltatás, valamint a 
lakás- és helyiséggazdálkodás 
szempontjából is. Az ügyfél-
szolgálati iroda a Sárvár Távhő 
helyén, a Széchenyi utca 2. szám 
alatt található, ahova akár szemé-
lyesen, akár telefonon fordulhat-
nak az ügyfelek. -fr-

Egy cégnél a távhőszolgáltatás és a városüzemeltetés

Régi-új kamarai elnök régi-új tervekkel

Pintér László ügyvezető igazgató bízik abban, hogy tevékenységük a jövőben 
is a lakosság megelégedésére szolgál

Dr. Pusztavámi Márton lett újabb öt évre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Vas megyei elnöke
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Több beszámolót is meghall-
gattak a képviselők, vélemé-
nyezték az általános iskolai 
körzethatárokat, és megbízták 
a Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatóját is a januári képvi-
selő-testületi ülésen. Kondora 
István polgármester az ülést 
követően tartotta évindító saj-
tótájékoztatóját.

Az ülés Czigány István városi 
főépítész beszámolójával kez-
dődött, aki 2017. évi főépítészi 
tevékenységéről adott tájékoz-
tatást. A tavalyi évben készült 
el Sárvár településképi arculati 
kézikönyve és erre alapozva a 
településképi rendelet is. 2017-
ben több társasház és kereske-
delmi egység építése valósult 
meg, megújult a Sylvester János 
utca és a Hild park. – A város 
fejlődése pozitív irányt és hazai 
összehasonlításban kimagasló 
eredményeket mutat, és a ter-
vezett fejlesztések is ezeket az 
eredményeket erősítik majd – 
összegezte beszámolóját a városi 
főépítész. A Kolping Támogató 
Szolgálat tavalyi munkájáról 
Rábáné Varga Anita szolgá-
latvezető számolt be. Majd 

egyhangú döntéssel választotta 
a testület Takács Zoltánt a 
Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatójává öt évre. – Az idei 
év a jubileumok éve lesz, 
nemcsak a várossá ava-
tás 50 éves évfordulóját, 
de a felújított vár átadá-
sának 40. évfordulóját 
is ünnepeljük. A sárvári 
vár nemcsak a város köz-
pontja, hanem egy örök-
ség, amelyet ránk bíztak, 
amelyet ápolnunk kell, 
és amelyet tovább kell 
adnunk – mondta Ta-
kács Zoltán.

Jóváhagyták a Simon–
Júdás napi országos ki-
rakodóvásárról szóló be-
számolót, amelyet azzal 
egészített ki Kondora Ist-
ván polgármester, hogy 
a vásár kiváló szervezése 
öregbíti városunk hír-
nevét. Döntöttek arról 
is a képviselők, hogy a 
pályázati támogatásból 
megvalósuló Zene Háza működ-
tetője a Sárvári Sportfólió Kft. 
lesz majd. Máhr Tivadar alpol-
gármester előterjesztésére ha-
tározott arról is a testület, hogy 

konzorciumi megállapodást 
köt a megyei önkormányzattal 
a Sárvári Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola épületenergetikai 

korszerűsítésére nyert 102 millió 
forintos pályázat megvalósításá-
ra. Több ingatlan értékesítéséről 
is határoztak a képviselők, majd 
véleményezték a Nádasdy és a 
Gárdonyi általános iskolák fel-
vételi körzethatárait. 

Az ülés után tartott sajtótájé-
koztatót Kondora István polgár-
mester, aki a Nádasdy-várban 
működő művelődési központ 
és múzeum összevonását, és 
Takács Zoltán Bálint igazgatói 
kinevezését értékelte.

– 1978-ban – amikor én fiatal 
pályakezdő voltam a Nádas-
dy-várban – már megfogalma-
zódott egy ötlet, sőt született 
egy tanulmány is, amelyet a 
minisztériumig is eljuttattunk, 
hogy szeretnénk, ha együtt 

üzemelnének a művelődési köz-
pont, a könyvtár, a múzeum és 
a házasságkötő iroda. Ez akkor 
nem sikerült, most negyven év 
távlatából nyílt erre lehetőség. 
Az elmúlt évtizedekben több 
olyan lépés volt, amely ezt elő-
készítette, hiszen a házasságkö-
tő iroda a művelődési központ-
hoz került, aztán ez utóbbi és 
a könyvtár egy intézmény lett. 
A Nádasdy Kulturális Központ 
kialakításával egy szerves fejlő-
dés után, egy teljesen logikus 
művelődési egységet tudtunk 
létrehozni. Nem a pénz volt a 
döntő, de persze örülünk, ha 
járulékos haszonként gazda-
ságosabban működtethető az 
új intézmény. Az elsődleges 
célja az volt, hogy egy egységes 
kulturális képet tudjunk kiala-
kítani a városunkról, úgyhogy a 
korábbi intézményi erősségeket 
megtartva egy új innovációt, 
egy új imázst is ki lehessen 
alakítani. Azt gondolom, hogy 
Takács Zoltán alkalmas arra, 
hogy ezt a munkát megszer-
vezze. Persze jó néhány hónap 
átmeneti időszak kell arra, hogy 
összecsiszolódjanak a progra-
mok, a dolgozók, és a különféle 
filozófiák is egymáshoz simul-
janak. Alapvetően tehát én ezt 
várom ettől az összevonástól, 
és azt is, hogy amennyiben erre 
lehetőség van, egyfajta belső 
megújulást is tudjon produkálni 
az intézmény. Hiszen ott 8-10 
felsőfokú végzettségű ember és 
mögöttük középfokú végzett-
ségű szakemberek vannak, akik 
azt az új imázst, új lendületet, 
amit fel kellene, hogy vegyen 
most az intézmény, azt meg 
fogják tudni oldani Takács 
Zoltán vezetésével – mondta el 
Kondora István.  -fr-

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2018. február 21-én (szerdán) 

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Februári ülés
A sárvári képviselő-testület február 15-én, csütörtökön 16 
órai kezdettel tartja következő ülését, ahol a fő napirendi 
pont az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelet elfogadása lesz.

Módosítják a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletet, jóváhagyják Sárvár Város Önkormányzatának 
2019-2021. évi középtávú tervét. Módosítják a gyermekek 
napközbeni ellátásért és a gyermekétkeztetésért fizetendő 
térítési díjakról szóló valamint a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendeleteket. Beszámolót hallgatnak meg a 
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ és a Sárvári 
Cseperedő Bölcsőde 2017. évi munkájáról is. 

Lakossági fórum
Varga Jenő egyéni választókerületi képviselő, Kondora 

István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester Sárvár 
hegyközségi lakói részére lakossági fórumot tartanak.

A fórum időpontja: 2018. február 13. (kedd) 17.00 óra
A fórum helyszíne: Mediterrán Panzió
Sárvár Hegyközség, Ostffyasszonyfai u. 6.
A fórumra várják az érdeklődő állampolgárokat.

Kinevezték a Nádasdy Kulturális Központ új igazgatóját
Megtartotta idei első soros ülését a sárvári képviselő-testület

Kondora István polgármester új imázst és 
új lendületet vár a Nádasdy Kulturális Köz-
ponttól
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Máhr Tivadar alpolgármester, 
Kampel Oszkár, a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbe-
szerzési Bizottság elnöke, 
valamint Varga Károly, az 1-es 
számú egyéni választókerület 
önkormányzati képviselője 
tartott sajtótájékoztatót a Fi-
desz Frakció képviseletében.

Kampel Oszkár bizottsági 
elnök a januári testületi ülés 
napirendjei közül a városi 
főépítész beszámolóját érté-
kelte. – Köszönettel tudomásul 
vettük a városi főépítész mun-
káját, láthattuk, hogy az elmúlt 
évtizedekben folyamatos volt 
a város fejlődése. Az arculati 
kézikönyv és a településkép 
védelméről szóló rendelet is a 
város további egységes fejlő-
dését garantálja. Bízom abban, 
hogy a magánbefektetőkkel 
együttműködve és pályázatain-
kat megvalósítva tovább szépül 
a város – mondta el Kampel 
Oszkár.

Máhr Tivadar  a lpolgár-
mester az általános iskolai 
körzethatárok véleményezése 

kapcsán szólt Sárvár oktatási 
intézményeinek helyzetéről. 
– Az elmúlt évek folyamatos 
fejlesztéseinek köszönhetően 
valamennyi sárvári iskola meg-
újult, így a sárvári iskolásoknak 

bármelyik intézményt jó szív-
vel ajánlom. Most a Gárdonyi 
iskola esetében örülhetünk 
annak, hogy a megyei önkor-
mányzattal együttműködve az 
intézmény épületenergetikai 
korszerűsítésére 102 millió 
forintot fordíthatunk a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 

Program keretében elnyert 
pályázatból.  

Máhr Tivadar fel is sorolt né-
hány fejlesztést: több lépésben 
újult meg a Nádasdy iskola, ta-
valy fejezték be a tornacsarnok 

szociális blokkjának felújítását, 
a művészeti iskolában tavaly 
egy több mint 10 millió forintos 
fűtéskorszerűsítést hajtott végre 
az önkormányzat, elkezdődött 
a gimnázium tetőszerkezeté-
nek megújítása, a katolikus 
iskolában pedig idén épül új 
tornacsarnok és szaktantermek. 

Varga Károly önkormányzati 
képviselő az 1-es körzetet érin-
tő idei fejlesztéseket ismertette 
a januári testületi ülést követő 
sajtótájékoztatón. – A Magyari 
István utcának, illetve az ettől 
északra fekvő utcáknak egy 
beruházással megoldódik a 
csapadékvíz-elvezetése, to-
vábbá kitisztíttattuk a Szaput 
árok irányába a csapadékcsa-
tornákat. Idén megépülnek 
pályázati támogatásból a városi 
kerékpárutak is – sorolta Varga 
Károly képviselő.  

– Az egyik a Szombathelyi 
utcától befelé menő kerék-
párút lesz, és így a Katalin 
utcaiak is megnyugodhatnak, 
hogy biztonságosan át tudnak 
majd kelni a vasúti átjárón, 
illetve a kirándulni vágyók 
hosszan használhatnak majd 
kerékpárutat. A rábasömjéni 
kerékpárút elkészültével pedig, 
még szorosabban bekerülnek a 
város vérkeringésébe a sömjé-
niek, és biztonságosabb is lesz 
a két város közötti közlekedés 
– hangsúlyozta a képviselő.

Fonyó

Folytatódnak a felújítások Sárváron

A januári testületi ülés után 
sajtótájékoztatót tartottak 
az MSZP–Híd a Jövőnkért 
Egyesület önkormányzati kép-
viselői. 

Szabó Lajos, az MSZP–Híd 
a Jövőnkért Egyesület önkor-
mányzati képviselője minden-
kinek boldog, békés, sikeres 
újesztendőt kívánt az évnyitó 
sajtótájékoztatón. Egy decem-
beri telekértékesítésről és a 
januári ülésen elhatározott 
önkormányzati ingatlanérté-
kesítésről szólt, ez utóbbit jó 
példaként említve. 

– A mostani önkormányzati 
ülésen több ingatlan értékesíté-
séről is döntött az önkormány-
zat, és mindenhol – a decemberi 
igényeinknek megfelelően – ver-
senyeztetéssel kerülnek eladásra 
ezek az ingatlanok. Reméljük, 
hogy ez lesz az általános, hi-
szen polgármester úr bizottsági 
ülésen kifejtette, hogy nagyon 

jelentős ingatlanértékesítésekre 
lesz szükség ahhoz, hogy az ön-
kormányzat a pályázatokhoz az 
önkormányzati önrészt elő tudja 

teremteni. Mi minden olyan ér-
tékesítést a jövőben is támogatni 
fogunk, ahol az értékesítendő 
vagyonrészre az önkormány-
zatnak nincs szüksége és meg-
felelő módon versenyeztetve, 

mindenki által hozzáférhető 
módon kerülnek eladásra, és 
szakítunk azzal a gyakorlattal, 
amely decemberben megfigyel-

hető volt – mondta Szabó Lajos 
önkormányzati képviselő.

Németh Zsolt önkormányzati 
képviselő a városi főépítész 
beszámolójával, a településképi 
arculati kézikönyvvel, illetve a 

településkép védelméről szóló 
rendelettel kapcsolatban fogal-
mazta meg véleményét.

– Sajnos egyre inkább előjön 
a központosítás, és még inkább 
előjönnek azok az elemek, ame-
lyek arról szólnak, hogy a lobbi 
erőnek a hiánya valós problé-
ma Sárváron is. A főépítész úr 
által elmondottakból az derül 
ki, hogy a városlakók részére 
semmilyen pozitívum nincs, 
csak szabályozás van, csak köz-
pontosítás van, és olyan ren-
deleti elemek vannak, amelyek 
megszigorítják a későbbiekben 
bárkinek az engedélykérést, 
vagy a jövőbeni építkezését, a 
házának a felújítását – mondta 
el Németh Zsolt. 

Az önkormányzati képviselő 
hozzátette, hogy várja a Ná-
dasdy-vár rekonstrukciójára 
benyújtott pályázat sikeres elbí-
rálását is, és a város idegenfor-
galmi fejlesztését célzó pályázat 
megvalósítása is fontos lenne.

Az ingatlanértékesítésekről és a fejlesztésekről szóltak

Varga Károly, Máhr Tivadar és Kampel Oszkár a sajtótájékoztatón

Németh Zsolt és Szabó Lajos a sajtótájékoztatón
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Folytatás az 1. oldalról
A Hungarikum Bizottság-

hoz 2017-ben fordult a sárvári 
Nádasdy Ferenc Múzeum igaz-
gatója és a Magyar Huszár és 
Lovashagyományőrző Társaság 
elnöke, hogy vegyék fel a hunga-
rikumok közé a magyar huszárt. 
Az ötlet azonban már korábban, 
a sárvári huszármúzeum 2015. 
júliusi megújítása során megfo-
galmazódott.

A benyújtott javaslat indok-
lása szerint a huszár olyan lovas 
katona, amely évszázadokon át 
fejlődve a 18. századra kifeje-
zetten magyar sajátosságokra 
alapozódott könnyűlovassá 
vált. Így ismerte meg a világ, s 
ezekkel a sajátosságokkal vette 
át, és minden esetben magyar 
mintára szervezve építette be 
saját haderejébe. Eközben a 
huszár a magyar nemzeti ka-
rakter részévé válva sokkal 
több lett, mint egy speciálisan 
magyar katonatípus, szervesen 
beépülve a közgondolkodásba 
a hétköznapok részévé vált, 
sajátos magyar szimbólum lett.

A javaslatot a bizottság több 
fordulóban tárgyalva elfogadta 
és a törvényes eljárásnak meg-
felelően a magyar huszárt előbb 
felvette a kiemelkedő nemzeti 
értékek közé, majd 2017 júni-

usában a csúcsteljesítményeket 
jelentő Hungarikumok Gyűjte-
ményébe iktatta.

Pál János egyesületi elnök 
és Takács Zoltán Bálint múze-
umigazgató január 22-én ve-
hették át a Hungarikum Díjat, 

mely hivatalosan is igazolja, 
hogy a törvény értelmében a 
magyar huszár hungarikum 
lett. A díjakat Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, a 
Hungarikum Bizottság elnöke és 

Lezsák Sándor, az országgyűlés 
elnöke, a Hungarikum Bizottság 
tagja adta át. Fazekas Sándor 
hangsúlyozta: a nemzeti érté-
kek a magyar kultúra ékkövei, 
melyek összekötik a nemzetet, 
bárhol is éljünk a világban. 

A sárvári múzeum 1983 óta 
őrzi és mutatja be a huszárok 
emlékeit, rajtuk keresztül törté-
netüket, küzdelmeiket, minden-
napi életüket. A Nádasdy Ferenc 
Múzeum változatos programjai-
val, a Huszármúzeum létrehozá-
sával és gondozásával, valamint 
a kiállítás, illetve a huszárgyűj-
temény online megjelentetésével 
Magyarországon egyedülálló 
módon őrzi és közvetíti a magyar 
huszárság értékeit az érdeklő-
dők számára. A Hungarikum 
Díj nemcsak elismerést nyújt, 
hanem kötelezi is a múzeumot 
a megkezdett munka magas 
színvonalon történő folytatására 
– mutatott rá az igazgató.

Ennek egyik lépéseként a mú-
zeum munkatársai hamarosan 
befejezik annak a komplett prog-
ramnak a kidolgozását, melynek 
segítségével nemcsak a kiállí-
táson és a honlapon keresztül 
ismerhetik meg az érdeklődők a 
huszárokat, hanem testközelből 
is megtapasztalhatják, milyen 
volt a huszárélet.

Czupor Szilvia

Hungarikum Díjat kapott a magyar huszár

A díjat Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság elnö-
ke és Lezsák Sándor, az országgyűlés elnöke, a Hungarikum Bizottság tagja adta 
át Pál Jánosnak és Takács Zoltán Bálintnak (Fotó: Takács–Reichardt Gabriella)

A Magyar Kultúra Napját a 
Ma'mint'Ti Színjátszó Cso-
port előadásával ünnepelte 
Vasvár. A meghívás azért sem 
volt véletlen, mert a magyar 
színháztörténet egyik jeles 
darabja, Molnár Ferenc: Az 
ibolya című egyfelvonásosa 
adja a produkció gerincét. 

Tavaly nyáron, a sárvári 
várban rendezett nyári, sza-
badtéri színházi sorozatban két 
estén át is telt házat vonzott az 
előadás. A darab már szinte 
kívánkozott a szabadtér után a 
kőszínházba is, akkora energi-
ák voltak, vannak benne máig 
színészi produkciók, rendezői 
teljesítmény, jelmez, díszlet és 
technika terén. Vasvár döntött 
januárban úgy, hogy meghívja 
a színfalak közé az előadást. 
Nem csak Molnár Ferenc miatt, 
hanem a sárvári Ma'mint'Ti 
Színjátszó Csoport profizmu-

sa miatt is. „Mert minden, 
minden csak komédia…” című 
zenés-táncos estjükkel a ’30-as, 
’40-es évek kávéházi hangulatát 
idézték meg a Hegyhát köz-

pontjában is korabeli dalokkal, 
filmslágerekkel, sanzonokkal. 
Ezzel foglalták rendhagyó 
módon keretbe Molnár Ferenc: 

Az Ibolya című egyfelvonásos 
vígjátékát. 

Schimmer Roberta társu-
lata nagyot alakított ismét a 
szó szoros értelmében. Ennek 

bizonyítékaként a vasvári előa-
dást, ahogy korábban a két 
sárvárit, a közönség vastapssal 
jutalmazta. A vasvári kőszínház, 

azaz a Nagy Gáspár Kulturális 
Központ, mint játszó tér igazi 
inspiráló közegnek bizonyult a 
sárváriak számára. Remélhető-
en ez a helyszín a továbbiakban 
is fogadóhelye és akár bölcsője 
lesz, lehet további Ma'mint'Ti-s 
előadásoknak, produkcióknak.

Vasvár és Sárvár kulturális 
kapcsolata az utóbbi időben 
egyébként is egyre sokrétűbbé 
válik. A Hegyhát központja 
sok éve állandó fogadóhelye a 
sárvári folklórnapokra érkező 
csoportoknak. A közelmúltban 
két alkotó, Pajor András, AFIAP 
diplomás fotóművész és Kondor 
János festőművész a Castrum 
Galérián állította ki munkáit. 
A tervek között szerepel, hogy 
a sárvári színjátszók meghívást 
kapnak az Impro Fesztivál re-
gionális döntőjére, a Nemzet-
közi Színjátszó Fesztiválra és 
a Hegyháti Napok szabadtéri 
programjaira is.

A sárvári Ma'mint'Ti esete a vasvári kőszínházzal
Folytatódik a Sárvár és Vasvár közötti kulturális kapcsolat

Sárvári színjátszók a vasvári művelődési ház színpadán (Fotó: Auer Gábor)
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Emelkedő vendégszámok, 
meghosszabbodott főszezon, 
növekvő szállodai szobaka-
pacitás-kihasználtság. Sárvár 
hozta a korábbi évek tenden-
ciáit, tavaly is vonzó deszti-
náció volt a turisták számára.

A város 2017-es turisztikai 
évét az önkormányzat, a Sárvár 
Tourist & TDM Nonprofit Kft. 
és a Sárvári Turisztikai Egye-
sület közös sajtótájékoztató 
keretében értékelte. 

A kirajzolódó statisztikáról 
elsőként Máhr Tivadar, Sárvár 
alpolgármestere számolt be. – A 
kereskedelmi vendégéjszakák 
száma eléri a 450 ezret, a vég-
leges adatokra azonban még 
várnunk kell – mondta az alpol-
gármester. A becslések szerint a 
Sárváron eltöltött vendégéjsza-
kák száma összesen meghalad-
hatja akár az 500 ezret is. 

Máhr Tivadar rámutatott, az 
eredmények több tényezőnek 
is betudhatóak. – A növekvő 
számokhoz Sárvár turisztikai 
zászlóshajója, a fürdő is nagy-
mértékben hozzájárult – szö-
gezte le. A Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő jó évet zárt, 
700 ezer vendéget fogadtak 
2017-ben. 

Az alpolgármester hangsú-
lyozta, a vendégelégedettség 
a városban végbemenő infra-
strukturális beruházásoknak, 
a biztonságnak, és nem utolsó 
sorban a vendégváró miliőnek 
is köszönhető.

Az infrastrukturális beruhá-
zások kapcsán elmondta, a cél, 
hogy a fürdőt és a történelmi 
városközpontot összekössék 
egymással. Ennek a folyamat-
nak volt fontos állomása a 

tavaly elkészült Hild park is. 
Máhr Tivadar előrevetítette, 
hogy újabb fejlesztési tervek 
vannak az önkormányzat tar-
solyában, melyektől a növekvő 
tendencia folytatását remélik. 

Sárváron a nyári hónapok-
ban közel maximális a szo-
bakapacitás-kihasználtság. A 
szolgáltatók figyelme így már 
sokkal inkább arra összponto-
sul, hogy a várost a főszezonon 
kívül is vonzóvá tegyék a turis-
ták számára. A cél eléréséhez a 
2017-es esztendő jó kezdetnek 
bizonyult, erről Kiss István, a 

Sárvári Turisztikai Egyesület 
elnöke beszélt. – Ez talán az 
első év, amikor sikerült meg-
hosszabbítanunk a főszezont: 
szeptemberben, októberben és 
novemberben is több látogató 

jutott a szobakiadóknak – 
emelte ki az elnök, hozzátéve, 
az elmúlt évekhez képest a ka-
rácsony és a szilveszter is több 
látogatót vonzott.

Kiss István hangsúlyozta, a 
2017. évi eredmények a sárvá-
ri TDM szervezet marketing 
munkájának is köszönhetőek. A 
Sárvár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. mozgalmas és elismerések-
ben bővelkedő évet tudhat maga 
mögött, erről Haller Ferenc, a 
szervezet ügyve-
zető igazgatója 
számolt be. 

2017-ben több fizikai beru-
házás is megvalósult a tour-
inform irodában, a szervezet 
online kampányaival pedig 
felkeltette nemcsak a turis-
ták, de a szakma figyelmét is. 
2017-ben többször is díjazták 
online kampányaikat. Mindez 
arra ösztönzi őket, hogy a 
jövőben még nagyobb hang-
súlyt fektessenek az online 
marketingre. Ennek első lépé-
seként megújult blogoldaluk, 
az eletreszolo.hu – Úgy szeret-
nénk hasznos tartalmat adni a 
wellness iránt érdeklődőknek, 
hogy közben megmutatjuk: 
Sárvár ma már sokkal több 
egy egyszerű gyógyfürdős 
településnél. Aki ide érkezik, 
valóban sokféle élménnyel 
gazdagodhat – tájékoztatott 
az igazgató.

A TDM újabb fejlesztési 
forrásokra tett szert a tavalyi 
évben. Egyik jelentős beruhá-
zásuk az e-bikekok beszerzése 
volt. Haller Ferenc hozzátette, 
jelenleg több pályázatuk is fut, 
így a fejlesztések idén is foly-
tatódnak.

Az igazgató zárásul kiemelte, 
a TDM a jövőben is szoros 
együttműködésre törekszik az 
önkormányzattal, a helyi szol-
gáltatókkal, valamint a helyi 
civil szervezetekkel a város 
népszerűsítése érdekében.

Czupor Szilvia

A köztársasági elnök április 8-ára tűzte 
ki az országgyűlési képviselők általános 
választását. A Nemzeti Választási Bizott-
ság lapzártánkig 63 jelölő szervezetet vett 
nyilvántartásba. Több jelölőszervezet már 
megnevezte jelöltjeit, köztük a Vas 2-es 
körzetben indulókat is.

A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és 
a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje-
ként a sárvári körzetben ismét Ágh Péter 
méretteti meg magát, aki jelenleg a térség 
országgyűlési képviselője. 

A Jobbik jelöltje – a négy évvel ezelőt-
tihez hasonlóan – Rába Kálmán lesz, ő a 
Vas Megyei Közgyűlésnek és a Kőszegi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 
is tagja. 

Az MSZP is bemutatta Vas megyei 
jelöltjeit. Sárvár térségében nem a listán 
eredetileg szereplő Szabó Lajos, hanem Dr. 
Horváth Attila indul, aki jelenleg a szom-
bathelyi közgyűlésben az Éljen-Szom-
bathely–MSZP–DK–Együtt képviselője. 
Horváth Attila a nyugat.hu-nak elmondta, 
hogy Fehér László celldömölki és Szabó 
József répcelaki polgármesterek kifejezett 
kérésére vállalta a jelöltséget. 

Az LMP jelöltje a sárvári országgyűlési 
egyéni választókerületben György István, a 
Momentum Mozgalom Kovács Attilát, az 
Együtt pedig Herege Ildikót szeretné indítani.

Gyűlnek a jelöltek a Vas 2-ben is

Kiemelkedően teljesített a sárvári turizmus 2017-ben

Évértékelő sajtótájékoztató a tourinform irodában – Holpert Krisztina, Varga 
Judit, Haller Ferenc, Máhr Tivadar és Kiss István
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A Nádasdy-vár termeiben tar-
totta a Luther-rózsa Alapítvány 
a XXII. hagyományos Sárvári 
Evangélikus Farsangi Bált. A 
város egyik legrégebbi bálja 
több mint másfél évszázadra 
nyúlik vissza.

A legújabb kutatások szerint 
a sárvári evangélikus bálok ha-
gyománya egészen 1852-ig nyú-
lik vissza. Ezt a hagyományt 
elevenítette fel immár 22 éve a 
gyülekezet. Az érkező vendégeket 
a Nádasdy Ferenc Bandérium dí-
szőrsége fogadta, majd a Sárvári 
Néptáckör adott rövid műsort és 
az est folyamán többször fellépett 
a Stop&Go Tánccsoport.

A bál vendégeit Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere köszön-
tötte azzal, hogy bár véget ért a 

reformáció 500 éves jubileuma, 
azonban Sárvár számára min-

dig is kiemelten fontos a város 
múltjához és jelenéhez is kötődő 
egyházközségekkel való szoros 

kapcsolat. A bál díszvendége 
Magister Fónyad Pál nyugal-

mazott lelkész volt, aki a bál és 
a tánc bibliai hivatkozásairól 
beszélt megnyitójában. A tudo-
mányos munkásságáról is ismert 
Fónyad Pál sárvári gyökerekkel 
is rendelkezik.

A mangalica kolbásszal töltött 
oldalasból és a Nádasdy módra 
készült cordon blue-ből álló 
vacsoráról és az ital kínálatról 
Vass László sárvári vendéglős, 
a Nádasdy Étterem tulajdonosa 
gondoskodott. A vacsora után a 
répcelaki Spontán Együttes zené-
jére táncolhattak a bálozók. Az 
éjféli tombolasorsolás számtalan 
jó szívvel felajánlott ajándékának 
kisorsolása után hajnalig tartott a 
sárvári evangélikus bál.

A civilek bálján a Sárvári Kör-
nyezetvédő és Természetbarát 
Egyesület, a Senior Néptánc 
Egyesület és a Stop and Go 
Táncklub tagjai báloztak együtt 
a Platán Étteremben.

A vendégeket Kampel Osz-
kár, a Gazdasági, Városfejlesz-
tési és Közbeszerzési Bizottság 
elnöke köszöntötte, és nyitotta 
meg a bált. Bokorné Csonka 

Judit, a környezetvédő egye-
sület elnöke elmondta, hogy 
báljaik mindig jótékony célt 
szolgáltak, többször támogat-
ták már a sárvári mentőál-
lomást. 2016-ban a Kolping 
Támogató Szolgálat, tavaly 
pedig a sárvári kórház kapta a 
bál bevételét. Az idei, hetedik 
bál bevétele a három szervező 
civil szervezet tevékenységét 
segíti majd.

A Sárvár és Vidéke Méhész 
Egyesület sikeres bált szerve-
zett. Több mint százan voltak 
a rendezvényen, amelyen a 
Mézkirálynő is részt vett.

A bevételt jótékonysági cé-
lokra ajánlotta fel a civil szer-
vezet. Idén a fogyatékkal élő 
gyermekeket oktató, nevelő 
Rum-Kastély EGYMI számára 
gyűjtöttek pénzt, több mint 
200 ezer forintot- tudtuk meg 
az egyesület elnökétől, Makrai 
Attilától. Az egyesület meghí-
vására érkezett az eseményre 
Balla Nóra, a Mézkirálynő cím 
birtokosa is. Gondolták volna, 
hogy a mézkirálynő választásá-
nál nem szempont a szépség? A 
szakmai tudás, az elhivatottság 
számít. Ezt mesélte a fiatal lány 
a rendezvényen. Balla Nóránál 

ezek meglétéről győződött meg 
a zsűri, ezért ítélték oda számára 
a címet tavaly augusztusban 
Jászberényben. A szépség mel-
lette adott volt, ráadásként. Egy 
tudásteszt kitöltése,  majd a 
nagyközönség előtti bemutat-

kozás után kellett zsűri előtt is 
bizonyítaniuk "mézbeli" tudá-
sukat a jelölteknek. A királynői 
koronát végül ő kapta meg. A 
cím kötelezettséggel jár: egy éven 
át kell a méhészeket képviselnie 
gazdasági eseményeken, prog-

ramokon. Feladata a magyar 
termelői méz népszerűsítése, az 
emberek tudatos mézfogyasz-
tásának ösztönzése. Így jutott 
el Sárvárra is. A bál délelőttjén 
szakmai előadást tartott a Ná-
dasdy Kulturális Központban, a 
mulatságon pedig az est fényét 
emelte. Balla Nóra már több 
mint negyven eseményen járt 
és legalább 2 ezer kisgyermekkel 
találkozott. Rendszeresen látogat 
ugyanis óvodákba, iskolákba. A 
kicsiknek interaktív előadásokat, 
a nagyobbaknak prezentációkat 
tart a méhek életéről, a méz jó-
tékony hatásairól. 

Balla Nóra jövőjét sem tudja 
elképzelni méhek és méz nélkül. 
Rendezvényszervezőként dol-
gozna, de mellette a méz marke-
tingjéért is folyamatosan tenne. 

Pogács Mónika

Több mint két évtizede báloznak az evangélikusok

Civilek bálja a Platában

Kampel Oszkár bizottsági elnök nyitotta meg a civil bált, mellette a három 
szervező civil szervezet képviselői

Sárváron bálozott a Mézkirálynő  

A bál vendégeit Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere köszöntötte

A méhészbált Makrai Attila elnök nyitotta meg, mellette (balról) Balla Nóra 
Mézkirálynő (Fotó: Makrai Tamás)
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A Szent László 

● Február 13-án, húshagyókedden 
a katolikus iskola karneváljával véget ér 
a farsang. A megáldott hamuval február 
14-én, hamvazószerdán és 18-án, böjt első 
vasárnapján a megtérés jeleként minden 
szentmisén hamvazunk.

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

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

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

● Tavaly Magyarországon a nyilatkozat-
tevő adózók kétharmad része katolikusnak 
vallotta magát a NAV felé. Kérjük adóbeval-
lást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék 
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munka-
helyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos 
egyházi kiadásokat támogatják. A helyi 
egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5 

azaz fél %-a, amelyet 9 és 12 óra között lehet 
rendezni a plébánián. A 2x1%-ról rendelkező 
nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 
0011; Szent László Katolikus Általános Iskola 
Alapítványa: 18885785–1–18.

Szent Miklós 

 
● Február 10-én, szombaton délelőtt 

9.30 órakor folytatódik a bérmálkozók lelki 
készülete a plébánia közösségi termében.

● Február 11-én, vasárnap a betegek 
világnapja lesz. A szentmiséken imádko-
zunk a betegekért, orvosokért és ápolókért. 

● Február 14-én, hamvazószerdán 
elkezdődik a nagyböjt, a húsvétra való lelki 
felkészülés ideje. Ezen a napon délelőtt 10 
órakor és este 18 órakor lesznek hamvazko-
dó szentmisék templomunkban. A hittanos 
gyermekeket és szüleiket szépen kérem, 
hogy az esti szentmisén vegyenek részt, és 
a bűnbánat jeleként hamvazkodjanak meg.

● Nagyböjt péntekjein 17.30 órakor 
keresztutat imádkozunk. Az első közös 
alkalom február 16-án lesz.

● Gyermekek számára a következő 
kézműves foglalkozás február 17-én, 
szombaton délelőtt 10.30 órakor kezdődik. 
Szeretettel várjuk a gyermekeket.

● Február 17-én, szombaton este 18 óra-
kor gitáros előesti vasárnapi szentmise lesz.

● Nagyböjt 1. vasárnapján minden 
szentmisében a hamvazás szentelményé-
ben részesedhetnek a hívek. Bűnbánatunk 
őszinte jeleként minél többen járuljunk a 
hamvazáshoz.

● Február 18-án, vasárnap a 10 órás 
nagymisén †Jambrich Ignác esperes-kano-
nok plébános Úrért halálának évfordulóján 
lesz szentmise. Emlékezzünk meg a Sárvár 
Szent Miklós Plébániát 50 éven keresztül 
hűségesen vezető lelkipásztorról!

● Február 21-én, szerdán este 18.45 óra-
kor a felnőtt katekézist a plébánia közösségi 
termében Dr. Székely János püspök atya 
tartja. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

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

● A sárváriak szerető figyelmébe 
ajánlom plébániánk honlapját: www.
sarvarsari.hu

A Sárvári Evangé

● Gályarab lelkészek emléknapja: 
Február 11-én, vasárnap 10 órai kezdettel, 
az evangélikus templomban, a református 
egyházzal és a város vezetőivel együtt 
adunk hálát hitünk hőseinek kitartásáért és 
mártíromságáért. A templomból a vár ud-
varára vonulunk a gályarabok emléktáblája 
megkoszorúzására. 

● Nőegylet: Február 13-án, kedden 17 
órai kezdettel, a gyülekezeti teremben nő-
egyletünk farsangi összejövetelére kerül sor. 

● Énekkar: Február 15-én, csütörtökön 
18 órától tartja az új évad első próbáját a 
Kortárs Keresztyén Kórus, az evangélikus 
gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk új 
kórustagok jelentkezését. 

● Presbiteri gyűlés: Február 19-én, 
hétfőn 17 órától tartja zárszámadó és költ-
ségvetést készítő gyűlését az egyházközség 
vezető testülete. 

● Általános tisztújítás: Február 21-ig vár-
ja a jelölő bizottság az egyházközség tagjaitól 
a javaslatokat a következő 6 éves ciklusra 
presbiter- és tisztségviselő személyekre.

● SZJA 2x1%:  A személyi jövedelemadó 
bevallások idején szeretettel kérjük a testvé-
reket, hogy rendelkezzenek a kétszer 1%-ról:

– Az első 1%-ról a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház javára a 0035 technikai szám 
feltüntetésével lehet rendelkezni.

– A második 1%-kal helyben, gyüleke-
zetünk  Luther – rózsa Alapítványa támo-
gatható. Ennek adószáma: 18890246118

● Vasárnaponként 10 órától istentiszte-
letet és – ezzel egy időben – gyermek-isten-
tiszteletet tartunk.

● Február 11-én, vasárnap 10 órakor 
kezdődő istentiszteletünkön a gályarabsá-
got szenvedett protestáns prédikátorokra 
emlékezünk. Ez alkalommal az evangélikus 
templomban tartjuk istentiszteletünket a 
házigazda gyülekezettel közösen.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át a 
Sárvári Református Gyülekezetért Alapít-
ványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18. A Magyarországi Reformá-
tus Egyház Technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Szent László 
Plébánia
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A rendezvénnyel kapcsolatos további információt a 
+36 95 520-178-as telefonszámon 

vagy a tdm@sArvAr.hu e-mail címen kaphat.
A rendezvény ideje alatt a vendéglátó faházak és az árusító 

pavilonok üzemelnek, valamint ingyenes fánk kóstolásra lesz lehetőség.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Lufihajtogatás a farsangi program ideje alatt

2018. február 10.
15:00 – 16:00 Szamóca bábSzínház 

szórakoztató előadása

16:00 – 16:20 JelmezeS bemutató 
a legjobb és legötletesebb maskarások díjazásával

16:20 – 17:00 mutyi bohóc vidám műsora

17:00 – 18:30 Spektrum zenekar koncertje

18:30 - 22:00 retro party 
A jó hangulatról Dj Rebell gondoskodik

13:00 órakor Rómeó és Júlia diákkiállítás megnyitó a to-
ronyban. A kiállítás rendezői a Tinódi Gimnázium 9/b 
osztálya a Nádasdy Ferenc Múzeum védnöksége alatt.

16:00 órától Tavi Kata írónő író-olvasó találkozót tart a mú-
zeum dísztermében. A szerzőnő ifjúsági regénysoro-
zatának címe: Sulijegyzetek. A könyvek a helyszínen 
megvásárolhatóak.

17:00 órakor kerül sor a Tarisznyások Együttes koncertjére 
a Nádasdy-vár gyerekkönyvtárában.

18:00 órakor gyertyafényes tárlatvezetés nemcsak szerel-
meseknek. A tárlat témája: Neked találtak ki Engem!

A rendezvényekre a belépés ingyenes. 
Az esti tárlatvezetés díja 500 Ft/fő.

NAGY SZERELMES NAP
A Nádasdy Ferenc Múzeum és a sárvári könyvtár 

programajánlata 2018. február 14-én, Valentin-nap alkalmából.

Köszönet az 1%-ért!
A Pedagógus Női Kar Kulturális Egyesület köszönetet mond 

mindazoknak, akik a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogatták egyesületünket. A befolyt összeget új fellé-
pőruha varratására költöttük. Kérjük, hogy a 2017. évi adójuk 
1%-ának felajánlásával továbbra is támogassák egyesületünket! 
Adószámunk: 19244387-1-18.

Ruhaválogatás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 

2018. február 12-én és 13-án (hétfő, kedd) 8 órától ingyenes 
ruhaválogatást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Várkerület 17/A. 
(régi bölcsőde épülete). 

Érdeklődni: 95/326-011, 95/320-148. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Idén ünnepli a Galeria Arcis 
fennállásának a 40. évfor-
dulóját. A jubileumi év első 
kiállítója Szőcs Géza, soproni 
grafikusművész, akinek janu-
ár 27-én Spirit címmel nyílt 
tárlata.

Kondor János, a galéria ve-
zetője köszöntőjében úgy fo-
galmazott, hogy a sárvári ki-
állítótérben már megfordult a 
magyar kortárs grafika alko-
tóinak a legjava. Ezt a magas 
művészi színvonalat képviseli 
Szőcs Géza is. A kiállítást Cukor 
György író-költő nyitotta meg. 
Kiemelve, hogy a formák csak a 
gondolatok felszínét mutatják. 
A képek a szemlélőben új életre 

keltve mutatják az alkotó saját 
világát.

Szőcs Géza már csoportos 
kiállításon bemutatkozott Sárvá-
ron. A soproni művész számára 
vonzó helyszín a Nádasdy-vár 
kiállítóterme. A Spirit nevet 
viselő tárlat az alkotó munkás-
ságának elmúlt 15 évét dolgozza 
fel. – Ezek a falak és boltívek erőt 
és szellemet sugároznak, innét a 
tárlat elnevezése – mondta Szőcs 
Géza grafikusművész.

Szőcs Géza grafikusművész most 
megnyílt kiállításával a 40. évébe lé-
pett a sárvári várban működő Gale-
ria Arcis. Ez az egyik leghosszabb 
ideje folyamatosan működő vidéki 
kiállítóhely – mondta Kondor 
János, a galéria vezetője, aki húsz 

éve rendezi a kiállításokat, előtte 
két évtizedig Markó Péter a galéria 
létrehozója vezette a galériát.

A galéria havi váltásokban 
fogadja neves kortárs képzőmű-
vészek anyagát, de helyszínéül 
szolgál emlékkiállításoknak, 
népművészeti, iparművészeti 
vagy fotótárlatoknak is. A negy-
venéves születésnapját ünneplő 
Galeria Arcis csatlakozik az idén 
a várossá avatás 50. évfordulójá-
nak sárvári rendezvénysoroza-
tához. Augusztusban Hazatérő 
címmel Sárvárról elszármazott 
és itt élő alkotóművészek mű-
veiből lesz csoportos kiállítás, 
amelyre több korosztály művé-
szeinek az alkotásait is várják.

Az ünnepi év első tárlata, 
Szőcs Géza lendületes és kifi-
nomult grafikái február 27-éig 
láthatóak a Galeria Arcisban.

Megnyílt a Galeria Arcis jubileumi éve

Szőcs Géza tárlata munkásságának 
elmúlt 15 évét dolgozza fel
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Folytatás az 1. oldalról
Kátai Zoltán – tovább színesítve 

Takács Zoltán Bálint történész 
Tinódiról szóló előadását – Tinódi 
dallamaival idézte meg a 16. szá-
zad hangulatát a vár falai között.

Az énekmondó életéről kevés 
információ maradt fenn az utó-
kor számára. Perneszith György, 
a sárvári vár tiszttartója urának, 
Nádasdy Tamásnak 1556-ban 
megírt leveléből derült ki, hogy 
Tinódi Lantos Sebestyén életé-

nek utolsó állomása Sárvár volt. 
Az 1900-as évek elején előkerült 
levél arról tanúskodik, hogy a 
krónikást halála után a sári atyák 
hamvai mellé helyezték el.

Sárváron a levél hatására meg-
indult a Tinódi kultusz, és az 
1930-as években ásatásokat vé-
geztek a sári templom környékén. 
A leletanyag a Nádasdy Ferenc 
Múzeumba került. Kátai Zoltán 
énekmondó és Takács Zoltán 
Bálint történész közös előadásán 

az ásatás legérdekesebb leletei is 
bemutatásra kerültek. 

Kiderült, hogy a feltárás nem 
igazolta a feltételezést, miszerint 
Tinódi Sárváron lenne eltemetve. 

A leletek a régészek szerint egy 
későbbi korból, a 17. századból 
származhatnak. Némelyek szerint 
az ásatásokat nem is érdemes foly-
tatni. A korra jellemző szokás sze-
rint feltételezhető, hogy a krónikás 
holttestét csak ideiglenesen, jégre 
téve tartották a sári atyák hamvai 

mellett, majd egy későbbi idő-
pontban elszállíthatták Sárvárról.

Takács Zoltán Bálint hangsú-
lyozta, nem is az a fontos, hogy 
Tinódi sírját megtaláljuk, sokkal 

inkább az, hogy alakját és műveit 
megőrizzük az utókor számára.

A telt házas előadással a mú-
zeum az értékőrzés útján egy 
újabb lépést tett. Sír híján pedig 
Tinódi legendája tovább él vá-
rosunkban.

Czupor Szilvia

danubiushotels.hu/sarvar

Sunday Brunch
a danubius health Spa resort Sárvár
szálloda nádor éttermében

ZenéS Sunday Brunch 
farsangi ételekkel február 11-én 
12:00 és 14:00 óra között. 

Korlátlan étel és italfogyasztás  
4500 Ft + 10 % szervízdíj áron.
Korlátlan italfogyasztás a szálloda által megadott italokból.

Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes, 

4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk. 

asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

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

Nyitási akció 
Opening Discount ozettelax

Az akció 2018 április 10-ikéig érvényes. The promotion is valid until 10. April 2018

Pedicure MassageReflex zone 
massage

 Sárvár 9600 Rákóczi utca 37-39    +36 30 457 22 07                  rozett.relax@gmail.com

15 %
Kedvezmény 15 %

Discount

Az akció 2018 április 10-ig érvényes. The promotion is valid until 10. April 2018

Nyitási akció 
Opening Discount ozettelax

Az akció 2018 április 10-ikéig érvényes. The promotion is valid until 10. April 2018

Pedicure MassageReflex zone 
massage

 Sárvár 9600 Rákóczi utca 37-39    +36 30 457 22 07                  rozett.relax@gmail.com

15 %
Kedvezmény 15 %

Discount

Nyitási akció 
Opening Discount ozettelax

Az akció 2018 április 10-ikéig érvényes. The promotion is valid until 10. April 2018

Pedicure MassageReflex zone 
massage

 Sárvár 9600 Rákóczi utca 37-39    +36 30 457 22 07                  rozett.relax@gmail.com

15 %
Kedvezmény 15 %

Discount

Sárvár 9600 Rákóczi utca 37-39.  +36 30 457 22 07   rozett.relax@gmail.com

Tinódi nyomába eredtünk a múzeumban

Kátai Zoltán énekmondó és Takács Zoltán Bálint történész a 16. század 
hangulatát varázsolta a vár falai közé (Fotó: Takács–Reichardt Gabriella)
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Tinódi Lantos Sebestyén halá-
lának 462. évfordulója alkalmá-
ból Sárvár és a Nádasdy Kultu-
rális Központ vezetői, a Tinódi 
gimnázium diákjai és nevelői, 
valamint a Nádasdy Bandérium 
tagjai közösen tisztelegtek a 
várparkban a Tinódi reliefnél. 

Hevér Mihályné, a Tinódi 
Gimnázium és Szakképző Iskola 
igazgatója mondott ünnepi be-

szédet. Szólt arról, hogy Nádasdy 
Tamás pártfogoltját az újságírás 
hazai klasszikusának tekintjük. 
A török elleni honvédő harcok 
bemutatása volt munkássá-
gának meghatározó területe. 
Verseihez maga komponálta a 
zenét. Különösen a ritmushoz 
volt jó érzéke. Kiváló muzsikus 
volt, énekeit lantkísérettel adta 
elő. Amikor műveit kinyom-
tatta, közölte hozzá a kottákat 

is. Tinódi Sebestyén nevéhez 
kapcsolt lantos jelző az irodalmi 
minőségre utalt.

A megemlékezésen adták át 
Tinódi–Szeibert pályázat nyer-
tesének díját is. A pályázat idei 
témája a Sylvester János féle bib-
liafordításban fellelhető famet-
szetek grafikus átalakítása volt. 
A díjat Szentgyörgyvári Ivett 
11. B osztályos tanuló vehette át 
Kondora István polgármestertől. 

A várparkban a Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola igazga-
tója és növendékei működtek közre. 
A sárvári önkormányzat nevében 
Kondora István polgármester és 
Máhr Tivadar alpolgármester he-
lyezett el koszorút a Tinódi emlék-
műnél. A Nádasdy Kulturális Köz-
pont képviseletében pedig Takács 
Zoltán Bálint igazgató és Kondor 
János igazgatóhelyettes tisztelgett 
az énekmondó emléke előtt.

Tinódi megemlékezés a várparkban

Január 31-én, szerdán a Tinó-
di Sebestyén Gimnázium és 
Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskola tanárai és 
diákjai közösen emlékeztek 
meg névadójuk halálának év-
fordulójáról. Tinódi Lantos 
Sebestyén emléke előtt egész 
napos programsorozattal tisz-
telegtek. 

A hagyományokhoz hűen 
január 31-én reggel a 9. osztá-
lyos diákok gyülekeztek Tinódi 
Sebestyénnek a gimnázium 
bejáratánál álló szobra körül. 

Hevér Mihályné igazgatónő be-
szédében kiemelte, hogy Tinódi 
halálának 400. évfordulóján, 
1956-ban vette fel az iskola az 
énekmondó nevét, akire ma, 
halálának 462. évfordulóján is, 
büszke lehet az intézmény egész 
közössége. Az ünnepi beszéd 
után a 9. osztályosok elénekelték 
a Tinódi-indulót. Az évnyitón 
kapták meg a kilencedikesek az 
iskola jelvényét, a gólyaavatón 
viccesen Tinódis diákká fogad-
ták őket, a Tinódi ünnepségen 
pedig az iskolai induló megtanu-
lásával és eléneklésével végérvé-

nyesen befogadták őket a sárvári 
gimnázium közösségébe. Az 
ünnepi perceket Németh Mihály 
alkotásának megkoszorúzása 

zárta. Aztán kezdetét vette a 
Tinódi-nap programja, amely 
idén is tartalmas időtöltést 
kínált a diákoknak. Simonné 
Keszei Anita tanárnő, a prog-
ram szervezője elmondta, hogy 
Végvári Vándorlásokat terveztek 
az iskola termeiben, nyolc hely-
színen Tinódit és korát örökí-
tették meg. Volt divatbemutató, 
várostrom szimuláció a mászó 

falon, alkimistaként aranyat 
készíthettek, a Tinódi Étterem 
támogatásával pedig Nádasdy 
korabeli ételeket kóstolhattak 

a diákok, bemutatót is tartott a 
Nádasdy Bandérium 

A Tinód-nap helyszíneit vé-
gigjárva tényleg nagyon lelkesek 
voltak mindenhol a diákok. 
A rendezvény jó példája volt 
annak, hogy szórakoztatva, a 
fiatalok érdeklődési köréhez 
illeszkedő programokkal is lehet 
ismereteket, tudást közvetíteni, 
Tinódi hagyományát ápolni.

Időpont: 2018.02.19 Hétfő 
9.00-12.00

Helyszín: Városháza-Nagyterem
Sárvár, Várkerület 3.

Támogatott 
képzési 

lehetőségek

Munkaerőpiaci 
szolgáltatások, 

tanácsadás

Állásajánlatok 
közvetlenül a 

foglalkoztatóktól

Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Észak - Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés 
TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002

Időpont: 2018.02.19 Hétfő 
9.00-12.00

Helyszín: Városháza-Nagyterem
Sárvár, Várkerület 3.

Támogatott 
képzési 

lehetőségek

Munkaerőpiaci 
szolgáltatások, 

tanácsadás

Állásajánlatok 
közvetlenül a 

foglalkoztatóktól

Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Észak - Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés 
TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002

Forduljon az                   
ügyfélszolgálatához, ha
hátrányos megkülönböztetés éri!
Keresse fel Dr. Jójárt Ágnes
Vas megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/519-8838, jojart.agnes@t-email.hu
Sárvár Város Polgármesteri Hivatalában
(9600 Sárvár, Várkerület 2-3. 218-as szoba)
2018. 02.28. 12.00-16.00
további ügyfélfogadási időpontok és helyszínek:
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/vas-megye

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Végvári Vándorlások a Tinódi gimnáziumban

-fr-

Hevér Mihályné igazgatónő nyitotta meg a Tinódi-napot a gimnáziumban

A Tinódi Étterem támogatásával Nádasdy korabeli ételeket kóstolhattak a diákok
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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.

Az új Peugeot 308 modell vegyes fogyasztása: 3,6–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 94–120 g/km.

1Kifi nomult technológia
2A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Peugeot-márkakereskedőknél, illetve keresse fel a www.peugeot.hu 
honlapot. A fi nanszírozás forint alapú, fi x kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű, pénzügyi lízingkonstruk-
cióban történik, melyhez a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás 
társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A konstrukcióban a futamidő minimum 36 hónap, maximum 60 hónap lehet, míg 
a maximális fi nanszírozási összeg nem lehet több mint 3 millió forint. Az ajánlat más fi nanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás 
feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fi zetendő visszter-
hes vagyonszerzési illeték. A megadott 0% THM-érték tájékoztató jellegű. A teljes hiteldíj mutató (THM) kiszámítása a 83/2010. (III.25.) Korm. 
rendelet alapján történt. A THM meghatározása az aktuális szerződéskötési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével 
történt, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlat-
tételnek. A tájékoztatás szerinti fi nanszírozás 2018. január 5-től visszavonásig érvényes.
*Minden 2017. szeptember 4. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 308 személygépkocsi vá-
sárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az 
Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással 
megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket 
előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők 
igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények 
egyidejűleg teljesülnek.

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén.**

MOST FIX KAMATOZÁSÚ 
0% THM 
FINANSZÍROZÁSSAL!2

ÚJ PEUGEOT 308
AUGMENTED  TECHNOLOGY1

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT.
9700 SZOMBATHELY, VÁSÁRTÉR U. 3. • 20/665-6112
WWW.INICIAL.HU/PEUGEOT

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

0% 
ÁFA

Maximális hozzáértés - 
zéró ÁFA
Februárban elengedjük az ÁFA összegét szemüvegkeretekre 
és -lencsékre egyaránt

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Nagy újdonságokkal készül a Sága
Olyan fejlesztéseket tervez 2018-ban a Sága Foods Zrt., 
amelyeket valamennyi vásárlója észre fog venni az üzletek 
polcain. Sárvár legnagyobb élelmiszeripari cége 2018-ban 
várhatóan megújítja termékei csomagolását, és olyan 
újdonsággal is előrukkol, amilyen ma még nem kapható 
Magyarországon. Két éve egyedülállóan új termékkel, a 
Snacki & Go!-val lepte meg a vásárlókat, és ezzel nemcsak 
egy új termékkategóriát hozott létre Magyarországon, 
hanem a világ legnagyobb élelmiszeripari kiállításának 
az elismerését is elnyerte. Ezt a sikert akarja tovább vinni 
az idén a Sága, amely gőzerővel dolgozik az új termékei 
fejlesztésén.
A Sága folyamatosan keresi az új üzleti lehetőséget, nem fél 
a kísérletezéstől, de az eredményessége megtartása érde-
kében azt is vizsgálja, mi az, amit nem érdemes folytatnia. 
Ennek következtében 2017 végén befejezte működését a 
sárvári Sága Grill & Cafe. A cég eredetileg a saját termékei 
értékesítését célozta a belvárosi boltnyitással, de végül 
az értékesítés mást irányt vett, és egy népszerű kávézó 
lett belőle. Ez azonban nem a Sága profilja, ráadásul an-
nak ellenére sem vált nyereségessé, hogy az induláskori 
forgalmat sikerült megháromszorozni. A helyiség bérleti 
szerződése lejárt, és a cég ugyan remélte, hogy valaki 
tovább viszi a boltot, de nem volt rá érdemi jelentkező, 
ezért befejezte ezt a tevékenységet. 
 (x)
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. február 9. és 24. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 15-én és 22-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. február 5. 

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

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.

Hiába várták a fagyot a nád-
vágáshoz idén a sárvári horgá-
szok. Tavaszias időben tisztítják 
a partot és tervezik a szezont. Jó 
hír, hogy idén a város tavaiba az 
év hala, a balin is kerülhet. 

A téli hétvégeken a három-
száz fős egyesületi tagságból 
közösségi-társadalmi munkákon 
sokan részt vesznek, hiszen ezzel 
az éves tagdíj egy része meg-
váltható. Az egyesület a város 
horgásztavainak a kezelője, így 

nekik kell gondoskodniuk a 
környezet karbantartásáról és a 
haltelepítésről. A tavon a maguk 
urai lehetnek.

– Idén nem volt kegyes hoz-
zánk az időjárás, mert nem 
fagytak be a tavak. Így a partról 
kell vágni a nádat, a belógó 
száraz faágakat és a partvonalat 
tisztítani – sorolja a tennivalókat 
Tóth Lajos, a Sárvári Kinizsi 
Horgászegyesület elnöke. Mun-

ka közben a horgászok a halte-
lepítésekről is beszélnek. Ez évre 
legalább annyi halat szeretnénk 
a tóba tenni, mint tavaly. A több 
mint százmázsás tervezett telepí-
tésben őshonos magyar halként 
legnagyobbrészt a ponty szerepel 
majd. Tilos az amurok telepítése, 
de csuka és süllő mindenképp 
lesz, és megpróbálják az év halát, 
a balint is a tavakba hozni.

A horgászok életét egyre job-
ban megkeserítik a tavakban 
elszaporodott hódok, kártételük 

már veszélyezteti a vízrendszert. 
Mivel védettek, csak az áttelepí-
tés jöhet szóba – mondja Tóth 
Lajos elnök. Hozzátéve, hogy a 
horgászok a télen megteremtett 
rendet az egész év során meg-
tartják, a hulladékot a kihelye-
zett gyűjtőkbe teszik. A tavak 
környéke kedvelt turista kirán-
dulóhely, így már csak az ide ér-
kezőknek kellene megtanulniuk 
a szemetesek használatát.

Már a tavaszra 
készülnek a horgászok

A horgászegyesület tagsága tisztítja meg a városi tavak környékét

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Február 10., 17. és 24. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Február 9. (péntek) 19.00 Vendég: Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója
Február 16. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Testületi ülés
Február 15. (csütörtök) 16.00/élő
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Február 9. és 23. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin
Február 17. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10

A Sárvár FC öt felkészülési 
mérkőzést játszott lapzártán-
kig, az első mérkőzésen 2:0-s 
vereséget szenvedtek az NB 
II-es Gyirmót FC-től, de aztán 
zsinórban négy győzelmet 
arattak. 

A második felkészülési mér-
kőzésén 2–0-s győzelmet aratott 
a sárvári csapat a Csornai SE 
vendégeként. (gólszerzők: Pető 
B., Hoós P.) A harmadik meccs 
végeredménye: Nagykanizsa 
UFC–Sárvár FC 1–2 (gólszer-
zők: Koronczai, Szép). A Sárvár 

FC a Fertőszentmiklós SE-t 
5–1-re győzte le (gólszerzők: 
Pető, Koronczai 2x, Csákvári, 
Venczel). A legutóbbi felkészü-
lési mérkőzésen a ZTE FC-vel 
1–1-es döntetlent játszott a 
Sárvár. 

Keretváltozásokról is lehet 
olvasni a Sárvár FC Facebook 
oldalán. Az érkező játékosok: 
Hoós Patrik (Veszprém NB III) 
és Szép Dániel (Pápa NB III). A 
távozó játékosok Maráczi József 
és Horváth Dániel munkahelyi 
elfoglaltság miatt, Dancsecs 
Dániel pedig Ausztriába igazolt.

Öt mérkőzés négy győzelem
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SÖRÖK: /db
Arany fácán 175 Ft 350 Ft/l
Krusovice 268 Ft 536 Ft/l
Löwenbrau 187 Ft 374 Ft/l
Gösser 2% citromos 225 Ft 450 Ft/l  
Heineken 262 Ft 524 Ft/l
Soproni 171 Ft 342 Ft/l
Soproni 2% citromos 197 Ft 394 Ft/l
Steffl  194 Ft 388 Ft/l
Staropramen 250 Ft 500 Ft/l
Riesenbrau 151 Ft 302 Ft/l
Kőbányai 187 Ft 374 Ft/l
Dreher 233 Ft 466 Ft/l
Kozel 196 Ft 392 Ft/l
Soproni 0% citromos 197 Ft 394 Ft/l
Gösser 0% citromos 232 Ft 464 Ft/l
Gösser 0% PET palackos 235 Ft 470 Ft/l
HB 195 Ft 390 Ft/l
Rákóczi 150 Ft 300 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 32.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVA

BOROK: /db
Varga Édes 0,75 l   700 Ft    933 Ft/l + üveg 100 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l 700 Ft 933 Ft/l + üveg 100 Ft 
Varga Zweigelt 1,5 l 970 Ft  646 Ft/l + üveg 130 Ft
Juhász rozé 0,75 l  1150 Ft/db  1533 Ft/l
Bikatory többféle 0,75 l  310 Ft   413 Ft/l + üveg 50 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l  960 Ft  480 Ft/l

KÁVÉK: /db
Wiener Extra 1 kg  1920 Ft 1920 Ft/kg
Wiener Extra 250 g  510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg  1920 Ft 1920 Ft/kg
Eduscho Dupla 250 g  510 Ft 2040 Ft/kg
Tchibo Family 250 g  560 Ft 2240 Ft/kg
Douwe Egberts Omnia 250 g 830 Ft    3320 Ft/kg
 

ÁSVÁNYVIZEK: /db
Natur Aqua 0,5 l   130 Ft  260 Ft/l
Aro Mizse 2 l          85 Ft 42.5 Ft/l
Szentkirályi 1,5 l  110 Ft  82,5 Ft/l

ENEGIAITALOK: /db
Hell többféle 250 ml  180 Ft     720 Ft/l
Red bull 250 ml         390 Ft 1560 Ft/l
Bomba többféle 250 ml 180 Ft   720 Ft/l
Burn többféle 250 ml 200 Ft  800 Ft/l

ÜDÍTŐK: /db
Pepsi 2,5 l         350 Ft  140 Ft/l
Nestea 1.5 l               360 Ft 240 Ft/l
Cappy ice fruit 1.5 l    360 Ft    240 Ft/l
Coca Cola 1,25 l         289 Ft 231 Ft/l
Coca Cola 1,75 l         355 Ft 202 Ft/l
Topjoy 0.25 l               165 Ft    660 Ft/l

 

 
Rendező:  Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület  
 
Verseny célja: Egészséges életmód megszerettetése, a közös sportolás, a futás 

népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása amatőröknek és 
profiknak egyaránt. 

 
Versenyközpont: Sárvár Vadkert Major, Sárvár, Vadkert krt. 2 
 GPS koordináták: É:47.2439864392, K:16.9457137585 
 
Program:      9.00-10.00  Jelentkezés és helyszíni nevezés 
       10.10-10.20 Sportident használata és útvonal bemutatása  
       10.30-11.00 Bemelegítés, felkészülés 
                  11:00  21 km táv tömegrajtja 
       11:05  10 km táv tömegrajtja 
       11:10  5 km táv tömegrajtja 
       13:30  Eredményhirdetés 
 
Terep: Változatos, többségében murvás erdei utakkal és kevés aszfalttal, 

elhanyagolható szintkülönbséggel. 
  
 

 

 
 
  
Útvonal leírás:  21 km táv (8 mérési ponttal): Vadkert Major- Rába menti ártéri erdő- Rába 

töltésgát- Kiránduló erdő- Horgásztó - Vadkert körút - Csónakázó tó- 
Vadkert major körútja- Rába menti ártéri erdő- Rába töltésgát- Kiránduló 
erdő- Vadkert körút- Csónakázó tó- Vadkert major 

 10 km táv (4 mérési ponttal): Vadkert Major- Rába menti ártéri erdő- Rába 
töltésgát- Kiránduló erdő - Horgásztó - Vadkert körút - Csónakázó tó- 
Vadkert Major  

 5 km táv (3 mérési ponttal): Vadkert Major- Rába menti ártéri erdő- Rába 
töltésgát- Kiránduló erdő- Vadkert körút- Csónakázó tó - Vadkert Major 

  A útvonalak végig szalagozottak és útjelző táblákkal ellátott, amelyen 
ellenőrző pontok lesznek elhelyezve és üzemeltetve. A kijelölt útvonalról 
letérni tilos! 

 
 

 
 
 
 

Versenyszámok: Kategóriák: Rajt: Nevezési díj: 
21 km terepfutó 
verseny 

Női: -18, 19-39, 40-54, 55+ 
Férfi: -18, 19-39, 40-54, 55+ 

11:00 Előnevezés: 4000 Ft/fő 
Késői és helyszíni: 5000 Ft/fő 

9 km terepfutó 
verseny 

Női: -18, 19-39, 40-54, 55+ 
Férfi: -18, 19-39, 40-54, 55+ 

11:05 Előnevezés: 4000 Ft/fő 
Késői és helyszíni: 5000 Ft/fő 

5 km terepfutó 
verseny 

Női: -18, 19-39, 40-54, 55+ 
Férfi: -18, 19-39, 40-54, 55+ 

11:10 Előnevezés: 3000 Ft/fő 
Késői és helyszíni: 4000 Ft/fő 

Az előnevezési határidő: 2018.02.12, ezt követően késői vagy helyszíni nevezésnek számít! 
 
 
 
Nevezés:  Nevezési rendszerben a http://pannonsportksze.hu/index.php/nevezesek 

oldalon. 
 A nevezési rendszer kitöltése után visszaigazolást küld és 

automatikusan felír a nevezési listába, amelyet rögtön ellenőrizhetsz! 
   Az előnevezés csak akkor érvényes, ha a határidőig (Az előnevezési 

határidő: 2017.02.12) a nevezési díjad megérkezik a 72700291-30168648-
00000000 számlaszámunkra. Ellenkező esetben automatikusan helyszíni 
nevezési díjat kell megfizetni. 

 Utaláskor a „Közlemény” rovatában a következő adatokat kérjük megadni: a 
versenyző nevezési kódját, nevét és a versenyszámot (5 km,10 km,21 km). 
Lemondást 2018. február 12-ig fogadunk el, ekkor a befizetett összeg 80 %-
át visszautaljuk, vagy a nevezés átruházható előnevezési határidőig! 
 A nevezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy a sikeres tejesítése 
megfelelő fizikai és mentális felkészültséget, valamint tapasztalatot 
igényel. Bármely résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, 
könnyelműségéből származó baleseteket, a károkért a rendezők nem 
tartoznak felelőséggel! 
 

Nevezési díj tartalma: 
 - A verseny rendezését, lebonyolítását, pálya jelölést  
 - Rajtszámot 
 - Időmérést 
 - Frissítést a frissítő pontokon és a célban 
 - Egyedi öntött befutó érmet 
 - Egy tál meleg ételt 
 - 500 Ft kedvezményes belépő a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe 
   
Időmérés:  A versenyen a SPORTIDENT elektronikus érintésnélküli pontérintő 

rendszer időmérést használjuk. A Siac Air+ dugókát a versenykategóriákban 
kedvezményesen a nevezési díjban beépítve biztosítunk, amelynek 
elvesztése esetén 20 000 Ft pótdíj fizetendő.  

 
Jelentkezés:  Vasárnap délelőtt 9.00-tól-10.00-ig tehető meg kizárólag. Mindenkit 

megkérek a bemutató megtartása miatt időben jelentkezzen. 
 
Fizetés: Átutalással a KTT 72700291-30168648-00000000 bankszámlájára vagy 

készpénzzel a helyszínen számla ellenében. 
 
Díjazás: A versenykategóriák 1.-3. helyezettje éremdíjazásban részesül. 
 
Frissítés: Kb. 5 km-enként. 
 Egyéni frissítő leadható a jelentkezés folyamán! 
 
Egyéb: A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
  A versenyt rossz időjárási körülmények közt is megrendezzük. 
 Parkolás a Sárvári Vadkert Major és a Sárvári Gyógy- és Wellness fürdő 

parkolójában. 
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Verseny célja: Egészséges életmód megszerettetése, a közös sportolás, a futás 

népszerűsítése, versenyzési lehetőség biztosítása amatőröknek és 
profiknak egyaránt. 

 
Versenyközpont: Sárvár Vadkert Major, Sárvár, Vadkert krt. 2 
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Program:      9.00-10.00  Jelentkezés és helyszíni nevezés 
       10.10-10.20 Sportident használata és útvonal bemutatása  
       10.30-11.00 Bemelegítés, felkészülés 
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Terep: Változatos, többségében murvás erdei utakkal és kevés aszfalttal, 

elhanyagolható szintkülönbséggel. 
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Férfi: -18, 19-39, 40-54, 55+ 
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 Utaláskor a „Közlemény” rovatában a következő adatokat kérjük megadni: a 
versenyző nevezési kódját, nevét és a versenyszámot (5 km,10 km,21 km). 
Lemondást 2018. február 12-ig fogadunk el, ekkor a befizetett összeg 80 %-
át visszautaljuk, vagy a nevezés átruházható előnevezési határidőig! 
 A nevezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy a sikeres tejesítése 
megfelelő fizikai és mentális felkészültséget, valamint tapasztalatot 
igényel. Bármely résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, 
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Időmérés:  A versenyen a SPORTIDENT elektronikus érintésnélküli pontérintő 

rendszer időmérést használjuk. A Siac Air+ dugókát a versenykategóriákban 
kedvezményesen a nevezési díjban beépítve biztosítunk, amelynek 
elvesztése esetén 20 000 Ft pótdíj fizetendő.  

 
Jelentkezés:  Vasárnap délelőtt 9.00-tól-10.00-ig tehető meg kizárólag. Mindenkit 

megkérek a bemutató megtartása miatt időben jelentkezzen. 
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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.

Befektetési arany értékesítése
Régi pénzérmék felvásárlása      06-20/956-6999

MARADANDÓ ÉRTÉKEK.

 SÁRVÁR 
Batthyány u. 34/3. 

06-30/974-6655

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

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

Valentin-napi ajánlatunk!

Az akció 2018. 02. 28-ig tart.

Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk 

10% 
kedvezmény    

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

SZERELMES vallomást!
Gyönyörű ezüst ékszer kollekciók, 

egyedi vallomásokkal, 
díszdobozban már 6900 Ft-tól 

csak a ZOÉ Ékszerben!
Ezzel biztos SZíven találod Őt!

Részletek az üzletben!

  Amplitude Truform 1,5 SHV 
40.180 Ft helyett  28.000 Ft 

  Balansis  1,5 SHV 
61.320 Ft helyett  43.000 Ft 

  LifeStyle 3   1,5 SHV 
71.230 Ft helyett  50.000 Ft

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

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

Multifokális 
lencse akció!

 Amplitude Truform 1,5 SHV  
36.650 Ft helyett 25.000 Ft

 Balansis  1,5 SHV  
61.320 Ft helyett 43.000 Ft

 LifeStyle 3   1,5 SHV  
71.230 Ft helyett 50.000 Ft

-30%

Asztalfoglalás: 320-475,  06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00 Tel: 320-475
35. éve az Önök szolgálatában

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Valentin nap a Várkapu Vendéglőben.
2018. 02. 14-én, szerdán este ÉLŐ BÁRZENÉVEL,

köszöntő itallal várjuk az ünneplő párokat!

Nőnap a Várkapuban!
Kedvezményes menüajánlatokkal kedveskedünk 

a nőnapozni vágyóknak!

2017. 03. 08-án, 9-én és 10-énesténként élőzenével kedveskedünk! 
Zenél: Lackó és Nagy Gabi! A belépés díjtalan!

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

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) 
A VALENTIN ételek 02.14 -17-ig rendelhetőek!

2018. február 15-én ismét
TORKOS CSÜTÖRTÖK a Tinódiban!

Minden étel 50% kedvezménnyel (az italok 
normál áron) kapható. Foglalja le helyét előre! 

Kizárólag készpénzfi zetés esetén!


