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Közös munkával erősödik Sárvár

Választási infók
a városi weblapon

Április 8-án lesz az országgyűlési választás. Az ezzel kapcsolatos
aktuális információk már felkerültek Sárvár város honlapjára,
a sarvarvaros.hu-ra.

Kondora István polgármester a Nádasdy-vár dísztermében, mögötte a Sárvári Vonósok

Immár hagyomány, hogy
a Nádasdy-vár dísztermében
a sárvári intézmények, hivatalok, cégek és civil szervezetek vezetői előtt értékeli
Kondora István polgármester az elmúlt év eredményeit. A számadatok és az
egyéni teljesítmények is azt
bizonyítják, hogy sikeres volt
Sárvár tavalyi éve is.

A Sárvári Vonósok gyülekező
zenéjét követően az est háziasszonya, dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző köszöntötte a polgármesteri évértékelő résztvevőit.
Mint mondta, eredményeink és
sikereink azt bizonyítják, hogy
érdemes volt dolgoznunk az elmúlt évben is. Az évértékelőn – az
ötéves jubileumukat a közelmúltban ünneplő – Sárvári Vonósok

Sárvár városvezetői találkoztak

A Mosoly Asztaltársaság szervezésében Sárvár várossá avatásának 50 éves jubileuma alkalmából egykori és jelenlegi városvezetők találkoztak. Így Kiss Sándor nyugalmazott tanácselnök,
Szabó Imre egykori tanácselnök, nyugalmazott polgármester,
Dr. Dénes Tibor nyugalmazott polgármester és Kondora István
polgármester ültek egy asztalhoz, hogy felelevenítsék az elmúlt
50 év legemlékezetesebb pillanatait. Annál nagyobb csoda nincs,
hogy az elmúlt 50 évet négy városvezető tudja reprezentálni –
mondta Kondora István polgármester.

működtek közre, és Szabó Anna,
a Gárdonyi iskola 7. osztályos tanulója szavalta el Kányádi Sándor
egy versét.
A vendégeket Ágh Péter országgyűlési képviselő Bethlen
István miniszterelnök szavaival
köszöntötte: „A világon semmi
sem megy magától. Ezt csak azok
hiszik, akik még soha semmit nem
alkottak.” Folytatás a 3. oldalon

Az Önkormányzat menüpont
alatt található az Országgyűlési választás 2018 menüpont a
sarvarvaros.hu-n. A szavazással
kapcsolatos részletes információk, a Vas megye 02-es számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda elérhetősége, a választókerületi
választási bizottság elérhetősége,
üléseinek meghívói, döntései, a
Vas 02-es választókerület települései, a választási ügyintézéshez
szükséges kérelmek is elérhetőek
a honlapon.
A sárvári képviselő-testület
megválasztotta a Vas 02-es választókerület választási bizottságát. Az elnök dr. Tóth Eszter
sárvári ügyvéd, a tagok Benkőné
dr. Bagoly Teréz és dr. Tóth László lettek.

Tartalomból:

Új ügyfélszolgálat ..................... 2.
Testületi ülés ............................. 4.
Állampolgári eskü ................... 6.
Farsang-zárás ......................... 11.

Farsangi népszokások és Spirit

A Nádasdy-vár Folyosó Galériájában nyílt meg Békefi Antal
hobbifotós Farsangi népszokások című tárlata, amely március
25-ig tekinthető meg. Az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Galeria Arcisban Szőcs Géza, soproni grafikusművész Spirit
című tárlata látogatható február 27-ig. Szőcs Géza már korábban
csoportos kiállításon bemutatkozott Sárváron. A Spirit nevet
viselő tárlat az alkotó munkásságának elmúlt 15 évét dolgozza
fel. – Ezek a falak és boltívek erőt és szellemet sugároznak, innét
a tárlat elnevezése – mondta a grafikusművész.

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

2

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

HÍRLAP

www.sarvarvaros.hu

Tovább épül a csapadékvíz-elvezetési rendszer városunkban
Újabb utcákban folytatódik a
csapadékvíz-elvezetés megoldása a városban, az önkormányzat
100 millió forint támogatást
nyert csapadékcsatorna építésére, melyhez 50 millió forint
saját forrást biztosított.
A Szegedi Kőrös Gáspár utcától északi irányba, a Balassi, a
Kisfaludy és a Vörösmarty utcák
északi szakaszain épül ki a csapadékcsatorna az európai uniós
forrásnak köszönhetően. Több
mint egy kilométeren fedett, 1,6
kilométer hosszan pedig felszíni
elfolyók kerültek kialakításra.
Emellett a Kertvárosban egy csapadékvíz elvezetésére alkalmas
gerincvezetéket is lefektetnek a
beruházás részeként.
– Az északi városrész három
utcájában folyó beruházások
beleillenek abba a néhány éve
elfogadott csapadékvíz-elveze-

tési koncepcióba, amely alapján
a meghatározott beavatkozási
pontokon átalakítjuk a rendszert.
Ezt lassan, erőnkhöz mérten és a
pályázatoktól függően valósítjuk

ott fedett elvezetést valósítunk
meg. Jó ütemben haladnak a kivitelezési munkálatok – mondta
a beruházásról Máhr Tivadar,
Sárvár alpolgármestere.

Zajlik a csapadékcsatorna kivitelezése a Balassi Bálint utcában

meg. A mostani szakasz utcáinál
a tervezés időszakában nyílt
elvezetéssel számoltunk, de a
kondíciók úgy alakultak, hogy
ahol lehetőség van rá és a nyitott
árok már nagyon mély lenne,

– A munkálatok másik helyszíne a Tinódi Lantos Sebestyén és a Magyari István utca
környéke a Kertvárosban, ahol
nem feltétlenül a legrosszabb a
helyzet az esővíz szempontjából.

Azonban itt egy olyan gerincvezeték épül, amelyre majd
rácsatlakozhatnak a többi utcák
a városrész másik, déli feléről. Ez
a most épülő gyűjtővezeték végül
rácsatlakozik a tavaly lefektetett
Sársziget utcai vezetékre. Az a
terület majd akkor lesz teljes, ha
az év során megkapja az új teljes
felületi zárást – tette hozzá az
alpolgármester.
A kivitelezés befejezési időpontja április hónap. Ezután
viszont a beruházások sorát az
elnyert nagyobb épületfejlesztések veszik át. Hiszen, mint
elhangzott ez az év valóban az
alkotás éve lesz a kettős jubileumát ünneplő településen. Több
középület felújítása már zajlik
és újak is épülnek. Azonban a
város 50 éves jubileumi évében a
nagy projektek mellett továbbra
is fontos figyelmet kap az itt élők
problémáinak a megoldása.

Új ügyfélszolgálata lett a hulladékszállítási cégnek
A Sárváron hulladékszállítást végző regionális szolgáltató, az STKH
Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
új ügyfélszolgálatot és telephelyet
kapott a Szatmár utcában.
– A kormány területi integrációt és egységes szolgáltatást írt
elő a hulladékkezelés területén.
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az STKH Sopron
és Térsége Nonprofit Kft.-t jelölte
ki Vas megye 216 településének
hulladékkezelésére – mondta a
szolgáltató új sárvári irodájának

megnyitóján Kosztka László
ügyvezető igazgató.
Az ügyfélszolgálat mellett irodák, étkező, és minden igényt
kielégítő szociális blokk is kialakításra került a cég dolgozói számára. Minden segítséget megkaptak
a várostól, hogy jó körülmények
közé kerülhessen a kirendeltség,
aminek kialakításáért sokat tett
Szijártó László területi képviselő
és Varga Jenő önkormányzati
képviselő, akiknek köszönetet
mondott az ügyvezető.
– A város tavaly októberben adta
át a szolgáltatást, és azóta kifogás

nem érkezett az új szolgáltatóval
kapcsolatban – szólt a megnyitón
Kondora István polgármester. Aki
beszámolt arról, hogy egy napra
maga is kukásnak állt, hogy meg-

kosság körében. A szolgáltató
arra törekszik, hogy ahol lehet,
kiváltják a szigeteket a házhoz
menő, zsákos gyűjtéssel. Sárvár
jelenleg még része a Zöldudvar

A cég és a város vezetői az új ügyfélszolgálati irodában
Kertvárosban
épülő 60 lakásos
Sárvár, Hunyadi utcában
5+8 lakásos
társasházban
– a Sárvár-Ház Kft.
társasházban
által
üzemeltetett fix havi bérleti
a lakások
és az
díjas
konstrukcióval
–
üzletek
értékesítése
lakások értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

ismerkedjen a hulladékszállítás
munkájának nehézségeivel. Embert próbáló feladat, amiért megbecsülés illeti őket – tette hozzá.
A sárvári ügyfélszolgálat is
tükrözi a cég zöld filozófiáját. Az
ülőkék újrahasznosított gyűjtőedényből készültek. Elhangzott,
hogy a szelektív gyűjtés érdekében rendszeresen tudatformáló
kampányokat folytatnak a la-

programnak, ahová a háztartásban felhalmozódott, szétválogatott hulladékot lehet elvinni.
A most átadott sárvári ügyfélszolgálati iroda a Szatmár utca 45.
szám alatt található. A személyes
ügyfélszolgálat nyitvatartása kedden 10–17, csütörtökön 8–14 óra
között. A telefonos ügyfélszolgálat
8–14 óra között hétköznapokon a
95/200-240-es számon érhető el.
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Közös munkával erősödik Sárvár
Megtartotta évértékelőjét Kondora István polgármester a Nádasdy-várban
Folytatás az 1. oldalról
Sárvár polgármesterének évértékelőjén Ágh Péter, térségünk
országgyűlési képviselője leszögezte, hogy mi, itt Sárváron jól
tudjuk Bethlen István szavainak
igazságát. „Mindenért meg kellett
küzdenünk, de a város vezetésének
köszönhetően egyre több mindent
tudtunk közösen megoldani. A
most értékelt esztendő, 2017 döntései is ezt mutatják. Ugyanakkor
a mai alkalom lehetőséget biztosít
számomra arra is, hogy a ciklus
vége felé közeledve kifejezzem
hálámat polgármester úrnak és
önöknek is, hogy az alkotó szövetség tagja lehettem. Megtiszteltetés
volt együtt dolgozni Sárvárért, az
ötvenéves városért. Az elkövetkező
időszak lehet, hogy politikailag
izgalmas lesz, azonban tisztelettel
arra biztatom Önöket, hogy a jövőben se az legyen a legfontosabb,
hogy mi az, ami szétválaszt, hanem
mi az, ami összeköt. Hiszem,
ezek közé tartozik az, hogy azt
szeretnénk, ha Sárvár érdekében
a jövőben is alkotó szövetség
működne. Igyekezzünk méltóak
lenni ehhez a célhoz, hogy a várost hatékonyan szolgálhassuk.
Vas megye egyik legnagyobb és
legsikeresebb városának további

összeállítással elevenítette fel
Kondora István polgármester,
majd megtartotta hagyományos
évértékelő beszédét. Sárváron 15
ezer 91 fő élt 2017-ben, annak
ellenére gyarapodott a város la-

Máhr Tivadar alpolgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora
István polgármester és dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző az évértékelőn

kossága, hogy 140-en születtek,
és 221-en haltak meg.
– A gazdaság teljesítménye
nagyon egységes volt, az 1,9%os munkanélküliségi mutató
szinte teljes foglalkoztatottságot
jelent. A megyei TOP 100-ba 12

A Sárvári Vonósok – előttük Sárvár 2018. évi bora: Mészáros Róbert Hegyközségben termelt Rizling Cuvee-je

építéséhez mindenkire szükség
van, polgármester úrra, önökre,
akik itt ülnek és a város minden
lakójára. Alkossunk szövetséget a
jövőben is, hiszen közös munkánk
révén tovább tud erősödni Sárvár!”
– mondta Ágh Péter
A 2017-es év eredményeit,
egyéni teljesítményeit egy fotó

helyet érte el – sorolta az adatokat
a polgármester.
Kondora István szólt arról is,
hogy a közbiztonság minden
szelete rendben van a városban.
Az oktatási intézmények állami

sárvári vállalkozás került be, a
vendégéjszakák száma 534 ezer
volt, 756 ezer látogatója volt a
Sárvárfürdőnek, a Sárvári TDM
virtuális térben végzett marketingtevékenységét ezüstéremmel
jutalmazták, a szállásaink népszerűsége a Trivago internetes
szavazásán pedig a harmadik

fenntartásba kerültek, és több
intézményt, céget átszervezett az
önkormányzat, de az átalakulás
zökkenőmentes volt.
Sárvár nemzetközi kapcsolatai
tovább erősödtek, ehhez az alapot
a négy testvérváros adja. Uherské
Hradiště 700 éves jubileumát ünnepelte, Steinheimben új polgármestert választottak, szinérváraljai
delegáció járt Sárváron, és a Gárdonyi iskolások viszonozták ezt a
látogatást, fejlődtek a szlovén–magyar diákkapcsolatok is a Tinódi
gimnázium diákjai révén. A civil
szervezetek és a történelmi egyházak is fontos szerepet játszottak
a város életében. Beszélt a polgármester a reformáció 500 éves
jubileuma kapcsán a protestáns
egyházak rendezvényeiről, így
Sylvester János Újtestamentumának hazatéréséről, a nemzetközi
reformációi kamion látogatásáról,
Szigeti István művének ősbemutatójáról, kiemelte továbbá Wimmer
Roland atya ezüstmiséjét is, ame-

Fogadóóra

lyek tovább erősítették a város lelki
közösségeit.
Sárvár anyagi gyarapodása is
folytatódott 2017-ben, megújult a gimnázium és a Szatmár
utcai óvoda tetőszerkezete, a
Nádasdy iskola tornacsarnokának vizesblokkja, a folyamatban
lévő pályázati beruházások közül
elkészült a Hild park, a járási
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztályának,
valamint Népegészségügyi Osztályának helyet adott épületeket
is korszerűsítették, és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara is városunkban hozott létre egy szolgáltató központot.
Az egyéni eredmények is hozzájárultak a város sikeréhez, számos
fiatal nevét sorolhatta fel most is a
polgármester: Horváth Emma és
Szabó Botond, a Nádasdy iskola
diákjai lettek a Kerékpáros Iskola
Kupa országos bajnokai; Takács
Levente megnyerte a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaversenyt;
Farkas Johanna, az ország legjobb
női serdülő kézilabdázója lett;
Rövid Petra, a Petrushka brand
kitalálója bekerült a Forbes magazin 30 legígéretesebb magyar
divattervezője közé; Horváth
Beáta és Horváth Zsófia, a Tinódi
gimnázium diákjai megnyerték
az Utazás és Turizmus országos
versenyt.
A Nádasdy Ferenc Múzeum
kezdeményezésére Hungarikum
lett a magyar huszár. A múzeumban lévő bajor kincsek ügyében
pedig újra felvette a városvezetés
a kapcsolatot a királyi családdal,
de a magyar és a német értékelés
között egyelőre elég jelentős távolság van.
Kondora István polgármester
végezetül bemutatta Sárvár 2018.
évi borát, amely egy helyi őstermelő, Mészáros Róbert Hegyközségben termelt Rizling Cuvee-je lett,
és reményét fejezte ki, hogy egy
alkotó év vette kezdetét 2018-ban.
-fr-

Kondora István polgármester 2018. február 27-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.
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A tervek szerint gazdálkodott tavaly az önkormányzat
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Az előzetes tervek szerint
gazdálkodott tavaly az önkormányzat, és számos beruházást el tudott indítani részben
önerőből, részben pályázati
támogatásból – mondta el
Kondora István polgármester a februári testületi ülést
követő sajtótájékoztatón. Elfogadták az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről
szóló rendeletet is február
15-én 10 milliárdos – rekord
nagyságú – főösszeggel.

...a jövő kapuja...

nyílászárók cseréje már meg is
történt a pályázati támogatásnak köszönhetően.
A testületi ülésen egyhangú
döntéssel fogadták el az önkor-

Gondja van a jelenlegi biztosításával?
Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne?
Az ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN!
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

Az ülésen számolt be Hámoriné Németh Edit, a Sárvári
Gondozási és Gyermekjóléti
Központ vezetője az intézmény
tavalyi tevékenységéről, majd
hozzátette, hogy év végére már
egy teljesen felújított és bővített épületbe térhetnek vissza
a Nádasdy utcába ideiglenes
helyükről. Varga Istvánné, a
Sárvári Cseperedő Bölcsőde
vezetője beszámolójában szintén elmondta, hogy az intézményükben felújítás zajlik, és a

kiemelte, hogy alappillére az
országos törvény és a Területfejlesztési Operatív Program
keretében elnyert pályázatok.
A projektek megvalósítása pár-

Tavaly a tervezettnél magasabbak lettek az adóbevételeink, így a lekötött
tartalékunkhoz nem is kellett nyúlni – mondta Kondora István polgármester

Biztosítás-közvetítő rutinunk, kapcsolatrendszerünk
garancia rá, hogy Önnek: Ne kelljen időrabló
ügyintézésselBiztosítás
bajlódnia! Biztosítás
Problémás esetekben is
hipp-hopp!
hipp-hopp!
gyors, hatékony megoldást találjon!

ITT AZ IDŐ!
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mányzat 2018. évi költségvetését 10 milliárd forintos főös�szeggel, amellyel kapcsolatban
Kondora István polgármester

VEGYE FEL VELÜNK
A KAPCSOLATOT MOST!

Nem bonyolítjuk,
iNtÉzzÜK!
m bonyolítjuk,
iNtÉzzÜK!

örű biztosítóTeljes
váltás
körű ügyintézése,
biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés,
biztosítás-közvetítés,
skezelés, ügyintézés,
szerződéskezelés,
káresemény
ügyintézés, esetén
káresemény
közreműködés...
esetén közreműködés...

Gondja van abiztosításával?
jelenlegi biztosításával?
Gondja van a jelenlegi
Keresi a legkedvezőbbet?
szeretne?
esi a legkedvezőbbet?
Váltani Váltani
szeretne?
Az ÖSSZESAJÁNLATA
BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA
EGY HELYEN!
SZES BIZTOSÍTÓ
EGY HELYEN!
Válasszaszolgáltatásainkat!
díjmentes szolgáltatásainkat!
álassza díjmentes

Biztosítás-közvetítő
rutinunk, kapcsolatrendszerünk
ítás-közvetítő
rutinunk, kapcsolatrendszerünk
garancia
rá, hogy
Neidőrabló
kelljen időrabló
rancia rá, hogy
Önnek:
Ne Önnek:
kelljen
ügyintézéssel
bajlódnia! Problémás
esetekben
ntézéssel bajlódnia!
Problémás
esetekben
is is
gyors,
hatékony megoldást
találjon!
gyors, hatékony
megoldást
találjon!

VEGYE FEL
VEGYE
VELÜNK
FEL VELÜNK

AZ IDŐ!
ITT AZ
IDŐ! A KAPCSOLATOT
A KAPCSOLATOT
MOST!
MOST!

0 Sárvár, Humyadi
9600
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vendéglő udvarában
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520 30
230 267
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5927,
+36 30
+36
267 30
5927,
631
+363807
30 631 3807
E-mail: sarvar@insura.hu
E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosításátotthonából
weboldalunkon is
otthonából
is megkötheti!
tosítását weboldalunkon
megkötheti!
www.szabokrisztian.insura.hu
| www.allrisks.hu
www.szabokrisztian.insura.hu
| www.allrisks.hu
www.szabokrisztian.insura.hu
| www.biztositas-sarvar.hu

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában

huzamosan halad, hiszen a Zene
Háza kivételével október 31-ig
mindegyiknek fizikailag is meg
kell valósulnia. A pénzügyi
fedezetről szólva leszögezte: az
önkormányzatnak 1,3 milliárd
forint lekötött tartaléka van,
az idei adóbevételeit szeretné
a beruházások megvalósítására
aktivizálni.
Képviselői kérdésre arról
adott tájékoztatást dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző, hogy
2017. január 1-jei bérükhöz képest egy év alatt mintegy 30%os béremelésben részesültek a
Sárvári Önkormányzati Hivatal
dolgozói, ami azt jelzi, hogy a
városvezetés számára fontos a
dolgozók megbecsülése.
A gyermekek napközbeni
ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat
2,5%-kal módosította a testület.
Döntöttek továbbá a képviselők a szociális ellátás díjairól
is, az étkezésért 660 forintot
kell fizetni március 1-jétől, az
Idősek klubjában továbbra is
térítésmentesen tartózkodhatnak az idősek. Határozott arról
is a képviselő-testület, hogy a
Sárvári Csicsergő Óvodában a
közétkeztetési feladatokat 2018.
március 19-től a város területén
működő – a többi nevelési,
oktatási és szociális intézmény

www.sarvarvaros.hu

közétkeztetését is ellátó – Elamen Zrt.-n keresztül biztosítja.
Módosították az önkormányzat 2017. évi költségvetését is az
ülésen, amelyet polgármesteri
sajtótájékoztatóján értékelt Kondora István.
– A tavalyi évben a tervek
szerint tudtuk a költségvetést
végrehajtani, plusz kiadásként
elsősorban azoknál a programoknál mozgósítottunk tartalékot, amelyek pályázatokhoz
köthetőek. A TOP pályázatai
a megvalósulás állapotába jutottak már, sőt a Hild parkot
be is fejeztük. A tervezettnél
magasabbak lettek az adóbevételeink, még az idegenforgalmi
adó is, így a lekötött tartalékunkhoz nem is kellett nyúlni.
Tavaly vis maior helyzeteket is
meg kellett oldanunk, például
a csapadékvíz-elvezetés ügyében, vagy állami pályázathoz
kapcsolódó, de önkormányzati
feladatot jelentő munkálatokat.
Így a Batthyány, a Sársziget és
a Szombathelyi utcák előzetes
alépítményeinek megépítése,
előkészítése is a tartalékokból
valósult meg, mert ebben az
évben a közútkezelő mintegy
500 millió forintos beruházást
hajt végre ezekben az utcákban, a vasúti átjárótól a fürdő
előtti lámpasorig felújítják az
útburkolatot. A csapadékvíz-elvezetés esetében mindhárom fő
rendszerünknél jelentős beavatkozások voltak, és ez nagyjából
100 millió forint összegű soron
kívüli kiadást jelentett nekünk,
de ez volt a feltétele annak, hogy
a pályázati támogatással épülő
vízelvezetők a Gárdonyi utcától
északra célszerűen tudjanak
működni. Ugyanez érvényes a
keleti oldalon is, ahol a Sársziget
utcában egy nagyon jelentős
problémát sikerült megoldanunk – mondta Kondora István.
A tavalyi évben a lakossági
igényeket figyelembe véve mintegy 130 millió forintot költött
útfelújításra az önkormányzat.
Ez az idei évről előre hozott 60
milliós összeggel egészült ki ős�szel, így – pályázati támogatást
is felhasználva – újulhatott meg
az Akácfa utca.
-fr-
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Beruházásaink mindannyiunk hasznára válnak
Az alkotás éve lesz 2018 –
mondta Máhr Tivadar alpolgármester. A városvezető Dr.
Szabó Gyula és Kampel Oszkár
bizottsági elnökökkel együtt
tartott sajtótájékoztatót.

Egyhangú döntéssel fogadták
el a sárvári önkormányzat idei
költségvetését a Fidesz Frakció
tagjai a februári testületi ülésen.
– A költségvetés főösszege idén
rekord nagyságú, meghaladja a
10 milliárd forintot. Az általa
biztosított lehetőségek révén
az alkotás éve lesz a 2018. év.
Az idei esztendőben rengeteg
fejlesztés lesz a Területi Operatív Program keretében. Már
megvalósult a Hild park, de a
gondozási központ és a bölcsőde
felújítása, az északi városrészen
a csapadékcsatorna kiépítése is
már elkezdődött, indul a Zene
Háza építése, a kerékpárutak fejlesztése is. Ez valóban az alkotás
éve lesz, ezért arra biztatok mindenkit, hogy kísérje figyelemmel
ezeket a beruházásokat, amelyek
mindannyiunk hasznára és érté-

kére fognak válni, ha megvalósulnak – mondta Máhr Tivadar
alpolgármester.
Dr. Szabó Gyula, a Humánerőforrás Bizottság elnöke az idei

szociális ellátásra biztos alapokat
ad, és bizonyos részei felülről
nyitottak, ha például elfogy az
első lakáshoz jutók támogatása,
akkor ki tudjuk egészíteni a ke-

Dr. Szabó Gyula, Máhr Tivadar és Kampel Oszkár a sajtótájékoztatón

költségvetés szociális kiadásokra
fordítható tételéről szólt. – A
szociális kiadásokra járó összeg
a megelőző évek tapasztalataira
épül, és mindazokat a tételeket
– települési, fűtés, első lakáshoz
jutók támogatása – tartalmazza,
amelyeket az előző években is. A

retet. A lényeg, hogy a városban
még nem volt olyan, és nem is
lesz, hogy a rendkívüli helyzete
miatt rászoruló ne kapjon támogatást – hangsúlyozta az elnök.
Kampel Oszkár, a Gazdasági,
Városfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság elnöke leszögezte: mind

a város biztonságos működtetése,
mind a hosszú távú fejlesztése
biztosított a 10 milliárd forintos
költségvetés által. – A város
működésének alapját az adóbevételeink adják, ezért az iparfejlesztéshez biztosítjuk a szükséges
feltételeket, a telkeket, az engedélyeket, és a turizmus fejlesztését is
minden, rendelkezésünkre álló
eszközzel támogatjuk – mondta
az elnök. A pályázatos és sajáterős
beruházásaink mellett nagyon
fontos, hogy az elmúlt 20 évben
még nem került annyi aszfalt
leterítésre, mint annál a főutcai
útfelújításnál, ami a sári sorompótól a fürdőig fog megvalósulni.
Ehhez két erő kellett, az egyik a
városnak a lobbiereje, amivel ezt
elértük a kormányzatnál, a másik
pedig az önerő, amivel biztosítottuk a közművek hozzáigazítását
a beruházáshoz. Ezt hozzá kell
számítanunk az idei kátyúzási
és útfelújítási kerethez, és akkor
nem 40 milliós összeget kapunk,
hanem több százmillió forintos
értéket – zárta a tájékoztatót
Kampel Oszkár.

A Jobbik a költségvetésről

Közétkeztetés, béremelés a téma

Eiweck Péter, a Jobbik önkormányzati képviselője
sajtóközleményt juttatott
e l s z e r k e s z tő s é g ü n kb e,
amelyben az önkormányzat idei költségvetését értékelte.

Németh Zsolt, az MSZP–Híd a
Jövőnkért Egyesület önkormányzati képviselője tartott sajtótájékoztatót. A sárvári közétkeztetésről, a köztisztviselői bérekről és a
rezsicsökkentésről szólt.

„A város 2018. évi rekord
nagyságú, fejlesztésorientált
költségvetése átgondolt, a tervszámok megalapozottak. A
költségvetés főösszegét a pályázatokon elnyert összegek
növelik meg. Örömteli, hogy a
fejlesztések, beruházások úgy
valósulnak meg, hogy közben
Sárvár működése stabil és biztonságos.
Üdvözítő, hogy az önkormányzat továbbra sem vezet
be új adót, nem tervez hitelfelvételt, figyel a sárváriaknak
fontos szociális ellátásokra,
a sport- és civil szervezetek
támogatására.
Az idei évtől fokozottabban kell figyelni a tartalékok
képzésére, annak érdekében,

hogy a település folyamatosan fejlődhessen akkor is,
amikor nem lesznek elérhetőek az EU-s pályázatok. (A
2018. évi költségvetés nem
tartalmaz általános tartalé-

Eiweck Péter támogatta a költségvetést

kot). A város kintlévőségeit
továbbra is szigorúan be kell
hajtani.
Ezek alapján elmondhatom,
hogy támogatom az idei költségvetést” – olvasható Eiweck
Péter közleményében.

Németh Zsolt önkormányzati
képviselő hiányolta a Sárvári Csicsergő Óvoda közétkeztetésének
átszervezésével kapcsolatban a
szülők érdemi meghallgatását. –
Problémaként kell megélni, hogy
ma egy ötcsillagos városban nem
tudjuk törvényesen működtetni
a konyhák egy részét. Valahol ez
mégiscsak a lobbierő kérdését
veti fel, hiszen ha az önkormányzat pályázott, akkor a városvezetésnek kellett volna tennie a
sikerért – mondta Németh Zsolt.
Az MSZP–Híd egyesület önkormányzati képviselője elmondta még: a város költségvetéséből
nagyobb összeget kellene béremelésre fordítani. Németh Zsolt
szerint generális probléma a közalkalmazottak és a köztisztviselők
bérezése. A sárvári önkormány-

zat az elmúlt egy évben a 2017.
januári bérükhöz képest mintegy
30%-kal emelte a köztisztviselők

Németh Zsolt szerint generális probléma a közalkalmazottak és a köztisztviselők bérezése

bérét, ennek ellenére úgy érzi,
hogy az önkormányzat nem teszi
meg a szükséges intézkedéseket.
Végezetül a képviselő arról
is szólt, hogy a rezsicsökkentés
sokszor elhangzik a kormányzat
részéről, és bizonyos élelmiszerek áfája is csökkent, ennek
tükrében nem tartja indokoltnak
az önkormányzati áremeléseket.
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Sárváron tettek állampolgársági esküt
Kondora István polgármester
előtt tett állampolgársági esküt
10 új honfitársunk. A köztársasági elnök az állampolgárság
megadásáról szóló döntését a
kérelmező lakóhelye szerinti
polgármesternek küldi meg.

nosítási okiratukat, személyazonosító igazolványukat. A sárvári
városházán Kondora István polgármester mondta elő az esküt, és
látta el aláírásával az okleveleket.
Sárvár lakossága jelenleg több
mint 15 ezer fő, a város gazdál-

Az esküt tevők többsége már
több éve a városban vagy a környező települések valamelyikén
élő határon túli, főképp erdélyi
származású magyar.
Az eskü napjával válnak magyar állampolgárrá a honosítást
kérelmezők. Az esküt követően
az állampolgárok átveszik ho-

Kondora István polgármester az újonnan honosított honfitársainkkal

kodó szervezetei küzdenek a
munkaerőhiánnyal. A most esküt
tevők közül többen a munkalehetőségek miatt költöztek ide, sokan
dolgoznak a város multinacionális
cégeinél. Az eskütételi ceremónián résztvevők Szovátáról, Sepsi-

www.sarvarvaros.hu

szentgyörgyről, Csíkszeredáról
és Marosvásárhelyről érkeztek,
és kérelmezték az anyaországi
állampolgárságot. Sárvár mellett
többek között Nagysimonyiban
és Zsédenyben élnek. Az eskütétel
utáni beszélgetésen szinte mindenki jelezte, hogy itt szeretnének
új gyökeret ereszteni. Új honfitársaink egyike arról számolt be,
hogy az eskütétel napján született
meg itt a gyermeke.
Sárváron egyre gyakoribb alkalom az állampolgári eskütétel,
havonta egy-egy esetben kerül
rá sor – mondta Kondora István
polgármester.

Önnek szól a SÁRVÁR RÁDIÓ!
VI. Sárvári Vadkert Major Terepfutó Verseny
2018. február 25.

Káldi Természetjáró és Tájékozódási Futó Sportegyesület
Versenyközpont: Sárvár Vadkert Major, Sárvár, Vadkert krt. 2.
GPS koordináták: É:47.2439864392, K:16.9457137585

Reklámjai a legjobb helyen...
Hirdetni akar?
Bennünket keressen!

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

Köszönet az 1%-ért!
A Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete tisztelettel megköszöni a 2016. évi SZJA 1% felajánlást mindenkinek. Kérjük,
hogy továbbra is támogassák egyesületünket a 2017. év SZJA
1%-val! Adószámunk: 19245412-1-18
Köszönettel: 
Sáray Péterné
A Sárvári Nagycsaládosok elnöke

Sárvár,
Berzsenyi
utcában
Sárvár, Hunyadi
utcában
belvárosi,
zöldövezeti sorházak
5+8 lakásos
II.társasházban
ütemének kivitelezése és
értékesítése
elkezdődött.
a lakások
és az
2
Aüzletek
64 és 82 m
-es
értékesítése
lakások
vásárlásához
elkezdődött!
CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
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A fogyatékkal élőket segítik Sárváron és térségében
Sárvár szociális hálója sűrűn
szövött. A szociális ellátórendszer szerves része a Sárvári
Kolping Támogató Szolgálat.
Az intézmény munkájáról
januári ülésén hallgatott meg
beszámolót a képviselőtestület.
A szervezet speciális alapellátást biztosít: sérült, fogyatékkal
élő, tartósan beteg, súlyosan
fogyatékos személyeknek segítenek. A betegséget, a sérültség
fokát papírokkal kell alátámasztania a szervezethez fordulóknak. Fogyatékos támogatásról
szóló, vakok személyi járadékát
megállapító illetve emelt összegű
családi pótlékot igazoló dokumentumok ezek. Ez az egyedüli
belépési feltétel az ellátotti körbe.
– Az előbb említett alapdokumentumok mellé kell a háziorvostól is egy igazolás arról, hogy
az illető milyen betegségben
szenved. Az irodában a felvételi
dokumentumok kitöltésében
már mi segítünk. Sem korosztályban, sem fogyatékossági

típusban nincs megkötés nálunk.
Minden rászorulót ellátunk –
mondta Rábáné Varga Anita
szolgálatvezető.
A szolgálat segítségét múlt
évben 32-en kérték. Többségük a

kapcsolatos információkhoz is
hozzájuthatnak a szolgálatnál.
Ezt a segítséget térítésmentesen
kérhetik a munkatársaktól. A
szervezet ezenkívül személyi
segítség nyújtásával áll a rászo-

Rábáné Varga Anita szerint idén is sok feladat vár rájuk a szociális ellátás
terén, de képzett, felkészült munkatársi gárdájukkal hasonlóan a múlt évihez,
idén is igyekeznek minden elvárásnak megfelelni majd

szociális szervezet szállítási szolgáltatását igényelte. A fogyatékkal élők a számukra fontos segélyezéssel, egészségügyi ellátással

rultak mellé. Ez utóbbi szolgáltatásra van még kapacitásuk. Két
gondozónő nyújt ennek keretében háztartáson belüli segítséget,

illetve lakáson belüli vagy kívüli
mobilizációt. Hogy ez mit jelent?
– Takarítást, bevásárláshoz
vagy orvoshoz kísérést. A cél,
hogy aki otthon így el tudja látni
magát, annak ne kelljen intézetbe mennie. Cél a családtagok
tehermentesítése is – tette hozzá
az intézményvezető.
A Sárvári Kolping Támogató
Szolgálat legfiatalabb ellátottja két
éves, a legidősebb 91 éves volt, aki
sajnos múlt évben elhunyt. A személyi segítségnyújtást kérelmezőt
a rászorultság megállapítása után
azonnal fel tudják venni ellátotti
körükbe. A szállítási igények
bejelentése esetében azonban
várólistára kerülnek az új jelentkezők, mert csak egy gépkocsi áll
a szolgálat rendelkezésére most.
Rábáné Varga Anita szerint idén
is sok feladat vár rájuk a szociális
ellátás terén, de képzett, felkészült munkatársi gárdájukkal
hasonlóan a múlt évihez, idén is
igyekeznek minden elvárásnak
megfelelni majd.
Pogács Mónika

Nincs
De szeretnél tanulni?
TE időd
IS nyelvtanfolyamra
LEHETSZjárni?
NYELVZSENI!
Tanulj teTe
isisGaál
Velünk
könnyebb
a nyelvtanulás…
EGY
MÓDSZER,
HÁROM Gaál
LÁNYOttó
– HARMINCKÉT
NYELVVIZSGA!
Válaszd
a 27Ottó
éve módszerével!
működő
Kreatív
Nyelvtanulási
Módszerét!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó
Gaál Ottó nagysikerű
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajtankönyveinek bemutatója!
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres noka Magyarországon Három dolog, amiért
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla- érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
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Csomagár: 55.970 Ft helyett

most 27.990 Ft

www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés: Hudi Tibor, 06-30/318-49-53
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Plébánia
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Szent Miklós
Plébánia

A Szent László Pléb

Szent Miklós Plébáni

● Farsangszombaton (idén február
10-én) keresztény jótékonysági bálban
mulattunk. Jézusi mottónk: „Jó ember jó
kincséből jót hoz elő.” A vendégek és a
támogatók szolidáris szeretetét hálásan
köszönjük a katolikus iskola alapítványa és
a gyógyszersegélyben részesülők nevében
is. Isten fizesse meg!
● Március 4-én 10 órakor Szent József
közbenjárásával a katolikus iskola diákságának közreműködésével az édesapákért
imádkozunk.
● Böjti szerda és péntek estéken 17.30kor fájdalmas szentolvasóra, ill. keresztúti
elmélkedésre hívunk. A hegyi kálvárián
böjti vasárnapokon 15.00-kor kezdődik
a stációjárás. Az idei keresztutakon való
részvétel segítse készületünket Brenner
János május 1-i boldoggá avatására! A
boldoggá avatásra egyéni regisztráció a
www.brennerjanos.hu internetes oldalon.
● Katolikus keresztények böjti péntekeken hústalan napot tartanak az értünk megfeszült Úr Jézus engesztelésére. Ugyanakkor
a böjti mérsékeltebb étkezéskor megtakarított tartós élelmiszerrel nyújtsunk testvéri
segítséget – a Karitász által – a szükséget
szenvedőknek. A böjti fegyelem erősítse a
családi összetartást!
● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011;
Szent László Katolikus Általános Iskola
Alapítványa: 18885785–1–18

● Február 24-én, szombaton Szent
Mátyás apostolt ünnepli egyházunk.
● Nagyböjt 2. vasárnapján, február
25-én, a szentmiséken a katolikus iskolák
javára lesz országos perselygyűjtés. Nagylelkűen támogassuk a katolikus oktatás és
nevelés ügyét.
● A bérmálkozók lelki felkészülése
március 3-án, szombaton délelőtt 9.30
órakor folytatódik a plébánia közösségi
termében.
● A gyermekeket szeretettel hívjuk kézműves foglalkozásra a plébániára március
3-án délelőtt 10.30 órára.
● Nagyböjti vasárnapokon délután
15.30 órakor Csényében a stációs kápolnáknál keresztutat imádkozunk. Akik tehetik
Sárvárról is buzgón jöjjenek el.
● Nagyböjt minden péntekén este 17.30
órakor a keresztutat a Sári templomban
imádkozzuk. Felnőtt híveket és a hittanuló
gyermekeket is szeretettel várom!
● Március 2-án, elsőpénteken 16.30
órától lesz gyónási lehetőség. Minden
hétköznap este 17.30 és 17.45 között lehet
gyónni a Sári templomban.
● Szerdánként az esti szentmise után
18.45 órakor felnőtt katekézisre várom az
érdeklődőket.
● Csütörtökönként a Rózsafüzér Társulat vezetésével este 17.30 órakor a világosság
titkai rózsafüzért imádkozzuk a szolgáló
papságért és új papi hivatásokért.

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

● Nagyböjt szent idején hétköznaponként legyünk buzgók a szentmiséken!
Akik tehetik, minél többször jöjjenek
áldozatos lélekkel! Nagy szükség van
az imáikra.
● Előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat a Sári templomban március
16–17–18-án lesz.

Evangélikus

SÁRVÁRI EVANGÉ
Egyházközség
● Egyházkerületi Nap: Február 25-én,
vasárnap emlékeznek meg gyülekezeteink,
a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület
(Püspökség) újra alakulásának 21. évfordulójára.
● Férfiegylet: Február 27-én, kedden 17
órától tartja rendszeres havi programját a
gyülekezet férfiegylete.
● Musical előadás: Március 3-án, szombaton 18 órai kezdettel Celldömölkön, a
Kemenesaljai Művelődési Központban adja
elő a Sárvári Oratórikus Kórus – amerikai
testvérgyülekezetünktől tanult – Feast of
Life magyar verzióját: Az élet Kenyere
címmel.
● Presbiterválasztás: Március 4-én,
vasárnap a 9.30 órai istentisztelethez
csatlakozó közgyűlésen a következő 6
évre megválasztja a gyülekezet az új
presbitériumot.
● Lelkészértekezlet: Március 6-án,
kedden 9 órától Bobán kerül sor a Vasi
Evangélikus Egyházmegye lelkészeinek
munkaértekezletére.

● Egyházmegyei közgyűlés: Március
9-én, pénteken 16 órától Sárváron tartja a
Vasi Evangélikus Egyházmegye általános
tisztújítást előkészítő gyűlését.
● Nők ÖkumenikusVilágimanapja: Előzetesen hirdetjük, hogy a Nők
Ökumenikus világimanapi programját
a Suriname-i keresztény asszonyok előkészítő munkája nyomán március 13-án,
kedden 17 órai kezdettel tartjuk gyülekezeti termünkben. Szeretettel várjuk a
város keresztény asszonytestvéreit erre
az alkalomra.
● Személyi jövedelemadó 2 x 1%: A
személyi jövedelemadó bevallások idején,
szeretettel kérjük a testvéreket, hogy rendelkezzenek a 2 x 1% továbbítása érdekében! Az első 1%-ról a Magyarországi 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.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Személyi jövedelemadónk 1%-át a
Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18. A Magyarországi
Református Egyház Technikai száma: 0066.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. Répcelak
Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. májusától pedig 100%-os
magyar tulajdonban, LISS Kft. néven gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon
készülékeket is. Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és a világpiacon egyaránt.

Az alábbi munkakörökben keresünk új kollégákat:

GÉPKEZELŐ – HÖLGYEK RÉSZÉRE IS!
Feladat:
• Gépek, berendezések üzemeltetése

Előnyök:
• Korábbi termelői területen szerzett tapasztalat
• Alapszintű számítógépes ismeretek

MECHANIKAI KARBANTARTÓ
(GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, GÉPJAVÍTÓ LAKATOS)
Feladatok:
• Gépbeállítások, Karbantartási feladatok ellátása

Elvárások:
• Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
– előny: elektromos karbantartói tapasztalat

Amit kínálunk:
 KLASSZIKUS 3 MŰSZAKOS MUNKAREND! - SZABAD HÉTVÉGE!
 40% MŰSZAKPÓTLÉK
 FIZETETT TÚLÓRÁZÁSI LEHETŐSÉG!
 MINIMUM HAVI NETTÓ 25.000 Ft BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS
 MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BUSZJÁRAT
(Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kemenessömjén-Ostffyasszonyfa-Csönge-Uraiújfalu-Nick útvonalon és
a Sárvár-Rábasömjén-Rábapaty-Jákfa-Zsédeny-Hegyfalu-Vasegerszeg-Vámoscsalád útvonalon)
 13. HAVI JUTTATÁS
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy
juttassa el önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
web: www.liss.hu e-mail: karrier@liss.hu
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Az élet kenyere
A Sárvári Oratórikus Kórus idén
márciusban, felújított formában
három előadást adva viszi színre
sikerdarabját: Az élet kenyere
című musicalt. Sárvár határain
túl Celldömölkön és Szombathelyen találkozhatnak a zenerajongók a Jézusról szóló darabbal.
Az előadás az amerikai Marty
Haugen: Feast of Life című zenés
darab magyar változata, amely
Jézus életét mutatja be Lukács
evangéliuma alapján. Magyar szövegét a Sárvári Oratórikus Kórus
karnagya, dr. Szalai Ferencné írta.
A zenemű a Megváltó életének
legfontosabb eseményeit mutatja
be 11 zenés tételben. Különleges
értéke a modern zenei megformáltsága, amely egyedülálló
Magyarországon. Marty Haugen
zenéje fiatalos, felcsendül benne
gospel, dzsessz, soul, blues, rock,
valamint héber és szláv dallamvilág, és eredeti gregorián motívum
is. A dalokat egy kisebb zenekar,
zongora, gitár, fuvola és dob kíséri.
Vidámság és örömzene hatja át az
egész művet, amelyet táncbetétek
is színesítenek. Az énekszólókra
és négyszólamú vegyes karra írt

zeneműben közel 80 énekes, 6
tagú zenekar és gyerekkórus lép
fel, igazi élményt nyújtva minden
korosztály számára.
A darabból CD-t és magyar
kiadású kottát is készített a kórus, lehetővé téve, hogy Lukács
evangéliumának ez a feldolgozása mások számára is elérhető és
előadható legyen.
Korosztálytól függetlenül igazi
élményt nyújt azok számára, akik
vonzódnak a keresztény értékrend iránt és értékes, ugyanakkor
könnyed, mai hangvételű zenés
műsorra vágynak.
Az előadásra 1.500 Ft és 3.000 Ft
értékben kaphatók jegyek Szombathelyen a Bartók Teremben,
Celldömölkön a Kemenesaljai
Művelődési Központban, és Sárváron a Lilaudvar Kávéházban
(Batthyány u. 41.), valamint interneten a http://sok.info.hu/jegy
weboldalon.
Előadások:
Celldömölk, Kemenesaljai Művelődési Központ: 2018.03.03.
(szombat) 18 óra.
Szombathely, Bartók Terem:
2018. 03. 24. (szombat) 19 óra, és
03. 25. (vasárnap) 15 óra.

Laktanya u. 2.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

SÖRÖK:
/db
Arany fácán
175 Ft
Krusovice
268 Ft
Löwenbrau
187 Ft
Gösser 2% citromos 225 Ft
Heineken
262 Ft
Soproni
206 Ft
Soproni 2% citromos 197 Ft
Steffl
194 Ft
Staropramen
250 Ft
Riesenbrau
151 Ft
Kőbányai
187 Ft
Dreher
233 Ft
Kozel
196 Ft
Soproni 0% citromos 197 Ft
Gösser 0% citromos 232 Ft
Gösser 0% PET palackos 235 Ft
HB
195 Ft
Rákóczi
150 Ft

350 Ft/l
536 Ft/l
374 Ft/l
450 Ft/l
524 Ft/l
412 Ft/l
394 Ft/l
388 Ft/l
500 Ft/l
302 Ft/l
374 Ft/l
466 Ft/l
392 Ft/l
394 Ft/l
464 Ft/l
470 Ft/l
390 Ft/l
300 Ft/l

Tinódi u. 32.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00
Vasárnap ZÁRVA

ÁSVÁNYVIZEK:
Natur Aqua 0,5 l
Aro Mizse 2 l
Szentkirályi 1,5 l

/db
130 Ft 260 Ft/l
85 Ft 42.5 Ft/l
110 Ft 82,5 Ft/l

ENEGIAITALOK:
Hell többféle 250 ml
Red bull 250 ml
Bomba többféle 250 ml
Burn többféle 250 ml

/db
180 Ft 720 Ft/l
390 Ft 1560 Ft/l
180 Ft 720 Ft/l
200 Ft 800 Ft/l

ÜDÍTŐK:
Pepsi 2,5 l
Nestea 1.5 l
Cappy ice fruit 1.5 l
Coca Cola 1,25 l
Coca Cola 1,75 l
Topjoy 0.25 l

/db
350 Ft
360 Ft
360 Ft
289 Ft
355 Ft
165 Ft

KÁVÉK:
/db
Wiener Extra 1 kg
1920 Ft
Wiener Extra 250 g
510 Ft
Eduscho Dupla 1 kg
1920 Ft
Eduscho Dupla 250 g
510 Ft
Tchibo Family 250 g
560 Ft
Douwe Egberts Omnia 250 g 830 Ft
BOROK:
/db
Varga Édes 0,75 l
700 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l
700 Ft
Varga Zweigelt 1,5 l
970 Ft
Juhász rozé 0,75 l
1150 Ft/db
Bikatory többféle 0,75 l
310 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l
960 Ft

140 Ft/l
240 Ft/l
240 Ft/l
231 Ft/l
202 Ft/l
660 Ft/l

1920 Ft/kg
2040 Ft/kg
1920 Ft/kg
2040 Ft/kg
2240 Ft/kg
3320 Ft/kg
933 Ft/l + üveg 100 Ft
933 Ft/l + üveg 100 Ft
646 Ft/l + üveg 130 Ft
1533 Ft/l
413 Ft/l + üveg 50 Ft
480 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

Versekre hangolva – VERSÍRÓ PÁLYÁZAT
A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Humán Munkaközössége
és Diákönkormányzata költészet napi Versíró Pályázatot hirdet
Sárvár várossá válásának 50. évfordulója alkalmából. Így kívánunk
mi is csatlakozni a jubileumi évhez, közösen a város általános
iskoláival és szinérváraljai testvériskolánkkal. A verset írni szerető
diákokat és pedagógusokat szólítjuk meg pályázatunkkal!
A pályázatot alsó és felső tagozatos tanulóknak (3-4. o. és 5-8. o.) és
pedagógusoknak hirdetjük meg.
A költemények témája Sárvár 50. születésnapja, így köszöntő verseket,
vagy Sárvarhoz fűződő élmények, érzések versbe foglalását várjuk.
A versek beérkezési határideje: 2018. március 23. (péntek) személyesen
a Gárdonyi Iskola titkárságára.
A verseket jeligével ellátva kérjük leadni, a versíró neve egy a jeligével
ellátott lezárt borítékban legyen. Minden felmerülő kérdéssel Vörös
Krisztina tanárnőt kell keresni, telefonon: 06 30 533 2283 vagy
e-mailben: bajbora@freemail.hu
Eredményhirdetés időpontja: 2018. április 10. (kedd) 18:00
Eredményhirdetés helyszíne: Nádasdy-vár díszterme
Minden beérkező alkotást értékelünk ARANY, EZÜST, BRONZ tollas
Gárdonyi oklevéllel és tárgyjutalommal. A legjobb alkotások elhangzanak
hagyományos VERSEKRE HANGOLVA című költészet napi estünkön.
A zsűri tagjai: a humán munkaközösség pedagógusai, elnöke Rozmán
László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója.
A Versekre hangolva című költészet napi estet megnyitja Németh
Emő igazgató úr, köszöntőt mond és a díjakat átadja: Rozmán László
igazgató úr.
Szeretettel várjuk a verseket! Köszöntsük együtt városunkat!

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.
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Bálokkal, jelmezes forgataggal zárult a farsang
Idén új helyszín, a Vadkert
Major rendezvényterme adott
otthont a sárvári református
közösség báljának. Lezárult
ugyan a reformáció 500 éves
jubileuma, de az emlékév lendülete tovább tart.

városi összejövetelén több
mint 450 vendég vett részt. A
jótékonysági eseménnyel zárult
a 2018-as sárvári báli időszak.
Félezer lufi díszítette a Nádasdy iskola csarnokát a bál

A bált a Sárvári Néptánckör rövid műsora nyitotta a Herpenyő Zenekar
közreműködésével

A megnövekedett érdeklődés
miatt került nagyobb térben
megrendezésre a bál. Az egybegyűlteket Kondora István, Sárvár
polgármestere azzal köszöntötte,
hogy az idei év a modern kori
város 50. születésnapja. Így minden esemény ennek a jegyében
telik emlékezve az elődökre és
a mai Sárvárra is, amely megalapozza utódainknak a jövőjét.
Szentgyörgyi László, sárvári
református lelkész arról számolt
be, hogy idén a gyülekezet templomának a bővítésére készül,
így minden erőforrásukat oda
koncentrálják. A bált a Sárvári
Néptánckör rövid műsora nyitotta a Herpenyő Zenekar közreműködésével, majd a bálozók
nyitótánca következett. Aztán
a vacsora felszolgálása után a
Református Dalárda lépett fel.
Az est során a hangulathoz és
a tánchoz – az elmúlt évekhez
hasonlóan – a zenét a Spontán
Együttes szolgáltatta. Az önzetlen
adományokból tartott tombolasorsoláson a jegyekből az első rész
összeadódott az idei nagy tervhez,
a közösségi terem felépítéséhez.
* * *
24. alkalommal került megrendezésre a Keresztény Jótékonysági Bál a sárvári Szent László
Katolikus Általános Iskola
alapítványának szervezésében.
A farsangi szezon legnagyobb

alkalmából, amelyet Kondora
István polgármester, Orbán István kanonok és Dr. Drácz Lajos,

magánszemélyek adományai
révén. A fődíj egy 100.000 Ft-os
építkezési utalvány volt. A bál
bevételét az iskola alapítványa
és rászoruló betegek kapják.
A bálon köszönték meg dr.
Szalainé Horváth Judit másfél
évtizedes báli szervezői teendőit,
ugyanis átadta a bál stafétabotját, és elköszönt a háziasszonyi
szerepkörtől.
Az este folyamán a vállalkozó
kedvű fiatalok közül választották meg, valamennyi vendég
szavazata alapján a bál királyát
és királynőjét. Idén Könczöl
István és Berta Klaudia lett az
uralkodói pár, akiknek fejére
Kondora István polgármester
tette a megtisztelő koronát.
* * *
A báli időszak utolsó hétvégéjén került sor a város hivatalos
farsangi rendezvényére a Posta
téren. A néhány éve útjára
indult program egyre népsze-

Dr. Drácz Lajos, az iskolai alapítvány kuratóriumi elnöke, Kondora István
polgármester és Orbán István kanonok nyitotta meg a keresztény bált

az iskolai alapítvány kuratóriumi
elnöke nyitott meg. A megnyitóbeszédek után a szokásnak
megfelelően az estély fővendégeit, majd szüleiket kérték fel egy
táncra az első bálozó fiatalok. A
megnyitók után a Sárvár Városi
Mazsorett Együttes két csoportja
mutatta be táncos koreográfiáit,
majd a Stop and Go Táncegyüttes lépett fel.
A vacsorát a Várkapu és a
Nádasdy vendéglők biztosították, a zenéről pedig a hévízi
Horváth Tibor és Simai Zsanett
gondoskodott. A bálon 180 tombolatárgy talált gazdára Sárvár
vállalatai, vállalkozói, valamint

rűbb a fellépő művészek és a
mindig sok jelentkezőt vonzó
jelmezes farsangi felvonulás
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révén is. A hidegben a résztvevőknek farsangi fánkot is
osztottak.
Az időjárás fagyos volt, de a
hangulat nem Sárvár új rendezvényterén. Erről a színpadon
fellépő művészek gondoskodtak.
Elsőként a színpadon a Szamóca
Bábszínház idézte meg Jancsi és
Juliska modern kori történetét,
majd Mutyi bohóc és a Spektrum
Együttes lépett fel.
Közben került sor a jelmezversenyre és a felvonulásra. Idén a
Sárkány és a Pingvin irányította
a város Posta téri farsangját. A
két maskarába bújt szervező
terelte a harminc jelmezbe öltözött gyereket a zsűri elé. Sokan
lettek tűzoltók, jegyezte meg a
Sárkány, azaz Kiss István, a Sárvári Turisztikai Egyesület elnöke.
Aki tapasztalatairól úgy számolt
be, hogy a gyerekek és a szülők
is megszerették a rendezvényt.
Talán még hóembernek öltözhetett volna a pingvin helyett
Haller Ferenc, a Sárvári TDM
vezetője, ha az időjárásra akart
öltözetével utalni. Bár akadt, aki
madárijesztő, kalóz, vagy Charlie
Chaplin bőrébe bújt.
A látványos jelmezbe fektetett
munka idén is sikert hozott
Németh Rolandnak és családjának. Ugyanis tavalyelőtt, tavaly
és idén is ők nyerték meg a
jelmezversenyt, ezúttal hintába
öltöztetve kislányukat. Aki nem
nyert a jelmezes versenyben,
azért ő is egy-egy csokival vigasztalódhatott. És a fánk mellé
a pavilonokban a forralt bor is
jólesett elbúcsúztatni az idei
rövid farsangi időszakot.

Jelmezesek a Posta téren, középen a győztes, Erős Aisa a hintajelmezben
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Porcelánok nyomába eredtek a múzeumban
A rejtvényfejtők világnapján
tíz kicsi porcelán nyomába
eredhettek a látogatók a Nádasdy Ferenc Múzeumban.
A belépéshez szükséges jelszóhoz is már kellett néhány
kattintás, de az izgalmak még
csak ezután következtek. Egy
családi délutánt szerveztek
Poirot szellemében!
A Nádasdy Ferenc Múzeum
rejtvényfejtő délutánjának kitalálói saját meggyőződésükből
indultak ki.
– Legyen akármilyen izgalmas
egy kiállítás, valahogy mindig
valami kimarad – egy apró
részlet, egy sarok a festett bútor
felett, a karosszék mellett, a fehér

porcelánkályhával szemben vagy
éppen a csillár a mennyezeten.
A rejtvényfejtők világnapján az
ilyen apró részletekre hívtuk fel
a figyelmet, és a rejtvényfejtők-

nek el kellett indulniuk Agatha
Christie nyomán a 10 kicsi
porcelánt megkeresni – mondta
Molnár Andrea múzeumpedagógus.

Molnár Andrea múzeumpedagógus (j) az első két győztes családdal (Fotó:
Takács – Reichardt Gabriella)

Fortuna, Furfang és Logika
kisasszonyok, miközben kávéztak, verseket hallgattak, de
csak akkor adtak jó tanácsot a
rejtvényfejtőknek, ha sikeresek
voltak a rímfaragásban és a
rímet bajusz díszítette, mint
például: „Sose pihen a nyomozó,
Rejtélyeivel örömöt hozó, Arcán
mindig tökéletes a bajusz, Lábán
csak pihenéskor van mamusz.”
Ha tetszett a vers, pontosak voltak, ha egy kicsit megbicsaklott
a rím, bizony furfangot csempésztek az átadott információba.
A délután folyamán gyűltek
a porcelánok, hogy aztán végül
meglegyen mind a tíz porcelán,
és a kalandorok elnyerjék méltó
jutalmukat.

Nagy Szerelmes Nap a várban
Szerelmes kiállítással, romantikus könyvbemutatóval,
megzenésített versekkel és
gyertyafényes esti tárlatvezetéssel várta az érdeklődőket
Valentin-napon a Nádasdy Kulturális Központ. A romantikus
programokkal az intézmény
nemcsak a szerelmeseket szólította meg.
A Nagy Szerelmes Napon
programok színes kavalkádja fogadta a Nádasdy-várba
ellátogatókat. A Bálint-napi
rendezvénysorozat a Rómeó és
Júlia diákkiállítás megnyitójával vette kezdetét. Shakespeare
művének újragondolásával a
sárvári Tinódi gimnázium 9/b
osztályának tanulói, együttműködve a Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársaival, felépítették
a veronai szerelmesek történetét
szavakban és korban, tárgyakban
és színekben.
A Nag y Szerelmes Nap
sztár vendége Tavi Kata, a
Könyvmolyképző Kiadó vö-

A sárvári Tinódi gimnázium 9/b osztályának tanulói, együttműködve a
Nádasdy Ferenc Múzeum munkatársaival, felépítették a veronai szerelmesek
történetét (Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)

rös pöttyös könyvfolyamának
legfelkapottabb írója volt. A
romantikus ifjúsági sorozat,
a Sulijegyzetek szerzőjével a
díszteremben találkozhattak
az érdeklődők.
A Valentin-napi program a
gyermekkönyvtárban folytatódott. 17 órától a Tarisznyások
Együttes adott koncertet a látogatók számára. A zenés délután

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

egyben a Sylvester Könyvbarátok
Klubjának idei második összejövetele is volt.

A sárvári Bálint-nap egy különleges, gyertyafényes tárlatvezetéssel zárult. Takács Zoltán
Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatójának vezetésével az
érdeklődők betekinthettek a történelmi szerelmespárok világába.
Molnár Andrea múzeumpedagógus, a programok egyik szervezője elmondta, rendezvényükkel
minél szélesebb korosztályt meg
szerettek volna szólítani. Nem
titkolt céljuk pedig továbbra is
az, hogy a fiatalok figyelmét is
felkeltsék. Ennek jegyében folytatódik a Molytalanító Irodalmi
Kimozduló is, március 10-én
Bessenyei Gáborral, A jövő harcosai című ifjúsági kalandsorozat
szerzőjével ismerkedhetnek meg
a tizenévesek.
sii

9600 Sárvár, Petőfi S. u. 24.
Tel.: 06-30/309-34-51
Nyilvánt.szám: 00849-2008

Személygépkocsi-vezetői
tanfolyam
SÁRVÁRON a Katolikus Ált. Iskolában
2018. február 26-án 17 órakor
● Részletfizetési lehetőség
● Díjmentes EduKRESZ vizsgafelkészítő
● Diákoknak kedvezmények

További info: www.horvathautosiskola.wordpress.com
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A jövő harcosai Sárváron
a Nádasdy Ferenc Múzeumban
2018. március 10-én 17 órai kezdettel bemutatjuk Önöknek Bessenyei Gábort,
A jövő harcosai című ifjúsági kalandsorozat szerzőjét. A Nyíregyházáról Sárvárra látogató író harmadik kötete 2017 őszén jelent meg a Könyvmolyképző
Kiadó gondozásában.

A könyveit jó szívvel ajánljuk általános iskolásoknak, de akár felnőtteknek is. A görög
mitológia sosem volt szórakoztatóbb! Egy kis ízelítő a könyvsorozat első kötetéből:
Marcell, Erik és Adria meghökkentő dolgot lát: valaki lezuhan az égből. Ráadásul
túléli. Amikor az aszfaltba krátert ütő, füstölgő testet figyelik, még nem sejtik, hogy
hamarosan belekeverednek egy múltbéli összeesküvésbe és a rég elfeledett görög
istenek hatalmi viaskodásába…
Bessenyei Gábor író egy olyan világba kalauzolja el fiatal olvasóit, ahol a múlt és
jelen szorosabban
összekapcsolódik,
mint1,5
egy hétköznapi
Amplitude
Truform
SHV történelemkönyv lapjain.
A regények hősei bejárják az Olimposzt, személyesen találkoznak istenekkel, és azok
36.650 Ft helyett 25.000 Ft
ellenségeivel. Rendhagyó történelemóra és játék a Nádasdy Ferenc Múzeumban
1,5
VisszaBalansis
az iskolapadokba,
elő SHV
a fantáziát vagy a farbát: amelyik éppen kéznél van.
A világot folyton,
újra és újraFt
meghelyett
kell menteni.43.000
Miért ne tennénkFt
ezúttal Önökkel
61.320
együttLifeStyle
közösen?
3 1,5 SHV
A belépés díjtalan.

71.230 Ft helyett 50.000

Ft

Multifokális
lencse akció!
Amplitude Truform 1,5 SHV
40.180 Ft helyett 28.000
Balansis 1,5 SHV
61.320 Ft helyett
LifeStyle 3 1,5 SHV
71.230 Ft helyett

Ft

43.000 Ft
50.000 Ft

%
0
3
-
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A magyarok többsége az átlagnál
stresszesebbnek érzi magát
Az átlagnál stresszesebben éljük
a mindennapjainkat. A Sárvár
Tourist & TDM Nonprofit Kft.
által készített, közel tízezer válaszadóval végzett felmérés azt
mutatja, hogy a magyarok 53
százaléka stresszesebb az átlagnál. Ami a szakértők szerint és a
teszt kitöltőinek saját bevallása
szerint is összefüggésben áll a kevés minőségi alvással, a stresszes
munkahelyi légkörrel és azzal,
hogy alig jut idő saját magunkra.

adók valamivel több mint fele
érzi nehezen kivitelezhetőnek.
Ami abból is adódhat, hogy az
átlagnál többen, csaknem a megkérdezettek 60 százaléka (59,3
százalék) érzi úgy, hogy nincs
magára elegendő ideje.
Pedig – ahogy a Sárvári Gyógyés Wellnessfürdő reumatológus főorvosa, dr. Szerb János is
mondja –, a stresszel szemben
akkor vehetjük fel eredményesen
a harcot, ha képesek vagyunk
megtalálni a munka és a magánélet közti egyensúlyt. Ha ez
nem sikerül, a szervezet raktárai kimerülhetnek, ami szervi
problémákhoz vezethet. Ezért is
a kardiovaszkuláris betegségek
számítanak a leggyakoribb haláloknak Európában.
A szakértő ajánlása és a Sárvári
TDM felmérése során kapott adatok egyértelműen azt bizonyítják,
hogy a magyarok többségének
több kikapcsolódásra lenne szüksége. Vagyis a jelenleginél sokkal
tudatosabbnak kell lennünk, ha a
szabadidő eltöltését tervezzük.

Kiderült, hogy a stressz miatt
rosszul alvók aránya közelít a
60 százalékhoz (59,1 százalék).
Sokan tartják továbbá az átlagnál
megterhelőbbnek a mindennapi
munkát is. A válaszadók 55 százaléka vélekedik így. A kapott
eredményekből látszik az is, hogy
otthon már nem szívesen foglalkozunk a munkával. A kérdéseket
összeállítók arra is kíváncsiak
voltak, hogy egy fárasztó nap
után mennyire komplikált az
otthoni légkörben feltöltődni. A
hétköznapi feltöltődést a válasz-

AKCIÓS AJÁNLATOK AZ
OPEL SZOMBATHELYTŐL!
2+2 év garanciával!
MODELL

LISTAÁR

KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁR

3 750 000 Ft

751 000 Ft 2 999 000 Ft

Metál

4 323 000 Ft

733 000 Ft 3 590 000 Ft

Kék

4 460 000 Ft

461000 Ft

Piros

4 921 000 Ft

971 000 Ft 3 950 000 Ft

Metálfény 6 025 000 Ft

1 026 000 Ft 4 999 000 Ft

Metálfény 5 025 000 Ft

675 000 Ft 4 350 000 Ft

5 277 000 Ft

778 000 Ft 4 499 000 Ft

SZÍN

Corsa Selection 5a
Kék
1,2 B/70 LE, klímával
Corsa Enjoy 5a
1,4 B/90 LE
Crossland X Enjoy
1,2 B/81 LE
Astra J Sedan
1,6 B/115 LE
Astra K Enjoy 5a
1,4 T/125 LE
Astra K Selection 5a
1,4 B/100 LE
Mokka Selection
1,6 B/115 LE
Zaﬁra Premium
1,6D/136 LE

Ezüst

Metálfény 9 862 000 Ft 2 512 000 Ft

3 999 000 Ft

7 350 000 Ft

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, 2018. 02. 28-ig történő megrendelés
esetén. További feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Szombathely, Vásártér u. 3.
9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. • Tel.: 00 36 95/320 685
www.gyorvarioptika.hu

Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. • Tel.: 00 36 95/320 685
www.gyorvarioptika.hu
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2018. február 23. és március 10. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 24., március 3. és 10. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 23. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40,
hétfő–csütörtök 19.40

...a jövő kapuja...

www.sarvarvaros.hu
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Kezdődik a bajnokság
A Sárvár FC 48 ponttal veretlenül
áll a Vas megyei I. osztály tabellájának élén az őszi forduló után, és
február 24-én kezdi a labdarúgó
bajnokság tavaszi fordulóját.
Február 14-én az NB III-as
Ajka ellen játszottak még egy
felkészülési mérkőzést, Csákvári

góljával 1:0-ra győzött a Sárvár.
A tavaszi szezonban február
24-én a Schott Lukácsháza ellen
játssza az első mérkőzést idegenben, majd március 3-án 14.30tól hazai pályán a Jánosházát
fogadja a Sárvár FC. A tavaszi
szezonban is várnak minden
szurkolót a mérkőzésekre!

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Február 23. és március 9. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

SÁRVÁRI

HÍRLAP

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

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 19.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

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

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.

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

Érdeklődni a 06309376025-ös telefonszámon lehet.

Minden ami autó!

Rendelési idő: Péntek: 10:00-14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu

» 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 «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*
március 1-jén és 8-án,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Akciós téli gu
mik

már 11.000

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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Az év serdülő kézilabdázója: Farkas Johanna
Ikervárról indult, és az ország
egyik legjobbjává nőtte ki magát Farkas Johanna, a Győri
Audi ETO KC kézilabdázója.
A tizenhat éves irányítót a
Magyar Kézilabda Szövetség
megválasztotta a 2017-es év
legjobb női serdülő kézilabdázójának.
– Nagyon meglepődtem, és
egyáltalán nem számítottam rá,
hogy én leszek a legjobb – mondta szerényen az elismerésről
Farkas Johanna. – Megmondom
őszintén, hogy korábban nem
is tudtam, hogy létezik ilyen
díj. Felfoghatatlan élmény volt
számomra, amikor megláttam
a nevem Görbicz Anita és Nora
Mörk mellett.
A lökést édesanyja adta meg
Johannának, hiszen gyerekként
még ő maga sem gondolta volna,
hogy kézilabdázó lesz. – Eleinte
fociztam, de mivel az nem egy
túl nőies sportág, ezért váltot-

tam, és kipróbáltam a kézilabdát.
Kezdetben nem igazán fogott
meg, de aztán idővel jöttek az
érmek és a díjak, így megjött a
kedvem. Édesanyám és édesapám minden meccsemen ott
vannak, rengeteget köszönhetek nekik. Mindig elmondják,
hogy szerintük mi volt a hiba
a játékomban, és min kell még
javítanom, tehát olyan, mintha
a második edzőim lennének –
tudtuk meg a kézilabdázótól.
Pályafutását Ikerváron kezdte,
majd miután többször is járt
csapatával Győrben, felfigyeltek
rá, és 2013-ban a világ egyik, ha
nem a legjobb csapatának utánpótlásához került.
– Rengeteget fejlődtem, amióta odakerültem, nagyon magas
színvonalon játszik a csapatunk,
ez látszik az eredményeinken
is. Az edzőnk nagyon megértő,
bármi problémánk van, mindent meg tudunk vele beszélni,
de olykor szigorú is, ami persze

nem baj, mert egy edzőnek
fegyelmet is kell tudnia tartani
– hangsúlyozta Johanna.

Farkas Johannával a Sárvári Televízi
óban is készült egy beszélgetés, amely
megnézhető a televízió weboldalán

Középiskolába jár, emellett játszik a serdülő és ificsapatban is,
sőt két bajnokin már az NB I/B-s
felnőtt mezőnyben is kipróbál-

S.A.K.K.: Két győzelem, egy vereség
Befejezte az alapszakaszt a Vas
Megyei Kosárlabda Bajnokságban szereplő Sárvári Amatőr
Kosarasok Klubja, amely nyolc
győzelemmel és négy vereséggel
zárt a B-csoportban. Következik
a keresztbejátszás.

Arról már korábban írtunk,
hogy a S.A.K.K. oda-vissza hozta
a kötelezőket, miután a Büknél, a

Deck Bistrónál és a Répcelaknál
is jobbnak bizonyult hazai pályán
és idegenben is, ám az élbolyhoz
tartozó BC Oladtól, a Szombathelyei Egyetemi SE-től és a címvédő Autó Egyed HSE Vasaljától
kikapott ősszel. A sorsolás szerint a bajnokság második felére
maradtak a nehezebb meccsek,
melyek közül kettőn össze is jött
a revans. A Vasalját hazai pályán

Elkapták a fonalat a tekések
A kezdeti nehézségek után két
dobogóra hajtó együttest is simán legyőzött a Sárvári Kinizsi
Kékgolyó SE az NB II-ben.

Kár lenne tagadni, nem úgy
sikerült a 2017/18-as bajnokság
őszi szezonja az NB II. dél-nyugati csoportjában szereplő Sárvári
Kinizsi Kékgolyó SE csapatának,
ahogy azt eltervezte. Az előző
kiírás ezüstérmese – ez volt a klub
fennállásának legjobb eredménye
– beragadt a rajtnál, három győzelemmel, egy döntetlennel és hét
vereséggel, a tabella utolsó előtti
helyéről várta a januári folytatást.

Farkas Imre csapata rendezni tudta
sorait a télen, hiszen a listavezető
Halogytól ugyan még 5–3-ra
kikapott hazai pályán, de aztán
8–0-ra verte idegenben a dobogóra
pályázó Zalakarost, 7–1-re pedig
odahaza a Lovászi Bányász SK-t.
A csapat jelenleg tizenegy
ponttal már kilencedik a tizenkét
fős mezőnyben, a bajnokságból
még nyolc forduló van hátra,
a Kékgolyó SE – melynek célja
most már a középmezőnybe való
felzárkózás – a következő körben
az azonos mutatókkal rendelkező,
utolsó előtti helyen álló Kondorfa
SE vendége lesz.
Stari

52–50-re, a SZOESE-t pedig
még ennél is nagyobb csatában,
idegenben verték 48–47-re a fiúk.
Az egymás elleni eredmények
azonban a riválisoknak kedveztek. A záró fordulóban a BC Olad
Szombathelyen 55–29-re jobbnak
bizonyult városunk csapatánál.
Az alapszakaszban Németh
Péter volt a gárda legjobb dobója, 11 meccsen 135 pontig
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hatta magát, illetve válogatott
összetartásokra is hivatalos volt.
Vajon hogy fér meg egymással a
tanulás és az élsport?
– Nem egyszerű, ráadásul a
Kazinczy Ferenc Gimnázium
egy elég erős iskola. Eleinte féltem is tőle, hogy meg tudom-e
állni a helyemet, de egész jól
megy, félévkor négy darab négyesem volt, azért ez szerintem
nem olyan rossz. Az edzések
után egyből jön a tanulás. Van,
hogy elég későn fekszem le
emiatt, és másnap egy kicsit
fáradtabb vagyok, de ehhez már
hozzászoktam – mondta.
Farkas Johanna, aki saját korosztályában, a serdülőcsapattal
tizennégy forduló után hibátlan
mérleggel áll az élen (12 meccsen
76 gólt dobott), az ifibajnokságot
is vezetik, tizenhárom győzelem
mellett mindössze egy vereség a
mérlegük (12 meccsen 118 gólt
dobott).
Starcsevics Ádám

jutott (átlagban 12.27), őt követi
Lovász Kristóf, aki 12 bajnokin
104 ponttal terhelte meg az ellenfelek gyűrűjét (átlagban 8.66).
Utóbbi játékos szerezte a legtöbb
hárompontost is, szám szerint
tizenhetet. Németh értékesítette
a legtöbb büntetőt, hatvanból
negyvenkettőt (70%-os pontosság, 3.82-es meccsenkénti átlag).
SÁ

Túl vannak az év első
megmérettetésén a kung fusok
Majdnem egy tucatnyian tettek sikeres övvizsgát.
Január 26-án rendezte a Sárvári Kung Fu és Sanda Iskola
téli övvizsgáját, az egyesületet
tizenegy tag (Tóth Trisztán,
Győrfi Márk, Cordier Bálint,
Takács Dávid, Erős Csaba, Joó
Dorka, Horváth Hanna Kata,
Pintér Lili, Pintér Kitti, Karvalics László és Szabó Szilveszter
Márk) képviselte.
A háromórás vizsga mind
szellemileg, mind testileg meg-

viselte a résztvevőket, de végül
mindenki sikerrel vette az
akadályt. A vizsgán való részvételhez a tanulóknak teljesíteni
kellett a 80%-os edzéslátogatottságot és egy próbavizsgán is
bizonyítaniuk kellett rátermettségüket. A vizsga a következő
részekből állt: erőnlét, zuhanások-gördülések, dobásgyakorlatok, kéz- és láb alaptechnikák,
rövid formagyakorlatok, légző
gyakorlatok, formagyakorlatok
és önvédelem.
SÁ
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Sárvár
Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Megérkeztek
a 2018-as
KARIKAGYŰRŰ modellek!
Most minden karikagyűrűre és
eljegyzési gyűrűre

y!
n
é
m
z
e
v
10% ked

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

Minden arany ékszerre
-20% kedvezmény
beszámítás
esetén.
(Részletek az üzletben.)
Akció: 2018.01.29-02.28

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

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Ne feledkezzen meg a böjt idején,
naponta frissen készített
HALÉTELEINKRŐL!
Húsvétig várjuk állandóan
frissülő halválasztékunkkal,
hazai és nemzetközi vizekből,
melyekhez kiváló száraz fehér
borokat kortyolhat, kóstolhat!
Péntekenként húsmentes menüt
is biztosítunk Vendégeinknek!

Nőnap a Várkapuban!
Kedvezményes menüajánlatokkal várjuk
a nőnapozni, bulizni vágyókat!
2018. 03. 08-án, 9-én és 10-én esténként
élőzenével kedveskedünk!
Zenél: Lackó és Nagy Gabi!
A belépés díjtalan!
Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpressz: 12.00-22.00 Tel: 320-475

35. éve az Önök szolgálatában
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

Nemzetközi Nőnap
alkalmából sok boldogságot,
örömöt és sikert kíván
minden kedves Hölgynek
a Tinódi csapata!
Kedvezményes menük! Asztalfoglalást felveszünk!

Március 2–9-én Zenél: ARNIE
Március 3–7–10-én Zenél: CSUTA
Költse el nálunk étkezési utalványát!
Rendeljen hidegtálat vagy meleg ételt, ingyenesen
kiszállítjuk Sárváron

Éttermünkbe szakácsot és felszolgálót felveszünk,
hosszú távra és alkalmanként is!
Fiatalos, jó csapat, versenyképes munkabér!
Érd: +36309466689
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

