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Változásokat hoz az új év a fúvósoknak

Tóth Dániel érkezik a színpadra Szélesi Attila karnagy és Papp Diana mellé, a második részben felcsendülő 
slágereket koncert-fúvószenekari kísérettel a két tehetséges, fiatal énekes adta elő
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Vastapssal, állva ünnepelte 
a közönség a Sárvári Kon-
certfúvószenekart 46. újévi 
koncertjén január 5-én. Az 
előadás végén jelentette be 
Szélesi Attila karnagy, hogy 
ez volt az utolsó újévi koncert 
a Tinódi gimnázium sport-
csarnokában. Jövőre már az új 
multifunkcionális sportcsar-
nokba várják a közönséget az 
újévi koncertre. 

Sárvár város fúvószenekará
nak újévi koncertjén 1974 óta 
46. alkalommal csendültek fel a 
dallamok az újév köszöntésére. 
Az esten Szélesi Attila, a Ma
gyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség 2018. évi Nívódíjával 
kitüntetett karmestere, a zene
kar művészeti vezetője 15. al
kalommal dirigálta az együttest. 

A műsort Philip Sparke an
gol zeneszerző Concert Pre

lude című művével nyitották 
meg, majd Georg Friedrich 
Händel Tűzijátékszvit néven 
ismert művének nyitánya, a 
barokk korszak napjainkban 
is egyik legnépszerűbb zene
műve csendült fel a koncer
ten, amelynek első részében 
komolyzenei művek hang
zottak el. 

Folytatás a 11. oldalon
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Elkészült 
a báli menetrend
A vízkereszttől hamvazószer-
dáig, a húsvét előtti 40. napig 
tartó farsang a bálok és vidám 
összejövetelek időszaka. 

A báli szezont január 12én Vas 
megye és Szombathely város közös 
bálja nyitja az Agora Művelődési és 
Sportházban. A sárvári szezonnyitó 
bált, a 12. Sárvári Városi Bált január 
19én rendezik a Park Inn Hotel
ben. Köszöntőt mond Kondora 
István polgármester, sztárfellépő 
A Két Zsivány. A rendezvény bevé
tele ezúttal is jótékony célt szolgál. 
Január 26án a Sárvár és Vidéke 
Méhész Egyesület, valamint az 
evangélikusok tartják meg báli ren
dezvényüket. Február 2án a Sárvá
ri Református Egyházközség bálja 
lesz a Vadkert Major Étteremben, 
február 9én báloznak a Sárvári 
Környezetvédő és Természetbarát 
Egyesület, a Senior Néptánckör, 
valamint a Stop and Go Tánccso
port tagjai. Március 2án a Nádasdy 
Iskola csarnokában tartandó Ke
resztény Jótékonysági Bállal zárul 
a 2019es sárvári farsangi szezon.

Év ember díjátadó évértékelővel
A Sárvári Televízió Óévbúcsúztató műsorában hirdették ki az 

Év Sárvári Embere szavazás eredményét, a díjakat Kondora István 
polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester adták át. Mintegy 
3 ezer szavazat érkezett a jelöltekre, így szoros eredmények szü
lettek. Az Év Sárvári Embere 2018ban Tomsics Balázs, a Sárvári 
Hagyományőrző és Íjász Egyesület alelnöke lett. Az Év Sárvári 
Közössége díjat 2018ban a Kanona Band nyerte el.  Az Év Sárvári 
Ígérete kategória győztese Horváth Réka, a Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 8. a osztályos tanulója lett.  Folytatás a 3. oldalon

Változás a kommunális gyűjtésben    
A kommunális hulladékszállítást végző Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
tájékoztatása szerint már a városban is működik a kukás edény 
mellé kihelyezhető zsákos elszállítás lehetősége. A sárvári ügy
félszolgálati irodában, a Szatmár utca 45ben keddenként és 
csütörtökönként vásárolható meg a plusz hulladék elszállításához 
a kommunális zsák, darabonként 780 forintos áron.  A zsákokat 
normál gyűjtési napon az edény mellé kihelyezve szállítják el, 
külön bejelentés nélkül.
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Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő decemberben a Parla-
mentben felszólalás keretében 
köszöntötte azokat a közössé-
geket, melyek választókerüle-
tében évfordulót ünnepeltek 
2018-ban. 

Szó volt több település mel
lett Sárvárról is. Az Ország
házban Ágh Péter felhívta a 
figyelmet arra, hogy Sárváron 
a Barabás György Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola 
fennállásának 50. évfordulója, 
a polgárőr egyesület biztonsá
got szolgáló 25 éve és a Sárvári 
Oratórikus Kórus öt sikeres 
esztendeje előtt hajthatunk 
fejet. A képviselő így fogalma
zott: „Hálásak vagyunk vala
mennyi évfordulót ünneplő 
szervezetnek, intézménynek, 
településnek, hogy munká
jukkal, tevékenységükkel Vas 
megye építéséhez járultak hoz
zá. Köszönet érte, hiszen pél
dát adnak mindannyiunknak, 
hogy miként kell Vas megyét 

építeni, miként kell jó és ma
radandó dolgokat alkotni. 
Továbbra is a kormányzattal 
együttműködve azon leszünk, 
hogy az ő példájuk alapján az 

elkövetkezendő időszakban 
is olyan nyomot hagyjunk 
magunk után, amely méltó az 
emlékezésre, és méltó módon 
tudjuk általuk tovább építeni 
Vas megyét.”

Sárvár fenntartható közleke-
désfejlesztési tervéről tartottak 
szakmai egyeztetést a Város-
házán Máhr Tivadar alpolgár-
mester vezetésével. 

– A nemzetközi tapasztala
tokat hasznosítva Sárváron is 
kiemelt szerepet kap a fenntart
ható, környezetbarát városi köz
lekedési lehetőségek bevezetése 
és elterjesztése – mondta Máhr 
Tivadar. A nemzetközi projekt
ben a Duna menti országok 
különböző városai vannak jelen 
partnerként. A Sárvárra vonat
kozó megbeszélésen rész vettek 
a térségben működő közlekedési 
cégek, az önkormányzatok és 

a járás vezetői. – Az elkészült 
stratégia alapját az adja, hogy a 
fenntartható közlekedés kielégít
se Sárvár és a környező települé
seken élő lakosok, a települések 
között ingázók és a térségben 
elhelyezkedő vállalatok közle
kedési igényeit – mondta Lados 
Mihály, a projektben részt vevő 
Pannon Business Network kép
viseletében. Az Interreg Duna 
Transznacionális Program és a 
Magyar Állam társfinanszírozá
sával megvalósuló projekt kere
tében 12 városi térség – közte a 
sárvári – fenntartható közleke
dési tervét a Bécsi Egyetem Köz
lekedésszervezési Intézetének 
szakmai irányításával készítik el.

Tisztújító közgyűlést tartott 
a tavaly 25 éves fennállását 
ünneplő Sárvári Polgárőr Egye-
sület. A tagság ismét bizalmat 
szavazott Kovács Ferenc elnök-
nek. Alapszabályt is módosítot-
tak, így három elnökhelyettest 
választhattak az eddigi kettő 
helyett.

Sárvár Város Polgárőr Egye
sületének decemberi tisztújító 
közgyűlésén részt vett Kondora 
István, Sárvár polgármestere és 
Molnár István rendőr alezredes 
is. A közgyűlést Kovács Ferenc 
elnök nyitotta meg. Beszédében 
értékelte a 2018as évet, melyet 
sikeresnek nevezett. A tavalyi 
évben ünnepelte az egyesület, 
fennállásának 25. évfordulóját, 
melyet a Vas Megyei Polgárőr 

Nap megszervezésével tett em
lékezetessé. Tudták emelni a 
járőrszolgálatot, 800 900 órával 
többet teljesítettek, mint koráb
ban. Új tagokkal bővültek, így 

már 57 fő a taglétszám. Minden 
rendezvényt biztosítottak a vá
rosban, ehhez a járműellátott
ságuk is megvan, és egységes 
formaruhájuk is készült. 

Kondora István polgármester 
is szót kért. Méltatta a polgárőr
séget, hiszen nagy szerepe van 
abban, hogy Sárváron orszá
gosan is példaértékű a közbiz
tonság. 

A beszédek után a jelenlévő 
polgárőrök ismét bizalmat sza
vaztak Kovács Ferenc elnöknek. 
Alapszabálymódosítást követő
en három elnökségi tagot is vá
lasztottak: Varga Miklós szakmai 
elnökhelyettes, Csempesz Gyula 
és Varga Károly elnökhelyettesek 
lettek. Csempesz Gábort titkár
nak választották, vezetőségi ta
gok lettek SzűcsBakonyi János, 
Czeglédi Gábor, Horváth Gyula 
és Németné Cseh Margit. Vala
mint megszavazták a pénzügyi, 
a felügyelő és az etikai bizottság 
tagjait is.

Régi-új elnök a polgárőrök élén

Sárvári közösségek 
köszöntése 
a Parlamentben

Szakmai egyeztetés 
a közlekedésről

Ezek a jubiláló közösségek Vas 
megye építéséhez járultak hozzá – 
mondta Ágh Péter

Sárváron is kiemelt szerepet kap a fenntartható, környezetbarát városi 
közlekedési lehetőségek bevezetése és elterjesztése – mondta Máhr Tivadar

Csempesz Gábor, Kovács Ferenc, Kondora István és Molnár István  
a tisztújí táson 
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Folytatás az 1. oldalról
Az Év Sárvári Embere szavazás 

díjátadása után, az óévbúcsúz
tató műsorban értékelte Sárvár 
jubileumi évét Kondora István 
polgármester, hiszen 
várossá avatásának 50., 
középkori városi kivált
ságlevelének 690. év
fordulóját ünnepeltük 
2018ban.

– Több mint 50 hi
vatalos program és 
azon kívül számtalan, 
a műsorfolyamba be
vett program zajlott le 
a jubileumi évben. Egy 
csokorba tartoztak a 
szabadtéri sportren
dezvények, a 12/24 órás 
futóverseny, a Fut a 
Sárvár, gurul a Sárvár!, 
a Nagy sportágválasztó 
nap, az íjászok verse
nye. A városi rendez
vények közül a nyári időszakban 
a hagyományos programok is a 
jubileumhoz kapcsolódtak, így a 
mazsorett fesztivál, a fúvós sör
fesztivál, a Nádasdy Történelmi 
Fesztivál, a folklórfesztivál és 
a szüret. A polgárőrök, a ka
tasztrófavédelem és a vadászok 
is Sárváron tartották megyei 
ünnepségeiket, hogy részesei 
legyenek a város jubileumának. 
Az augusztus 20i várossá ava
tási évfordulóhoz kapcsolódó 
négynapos rendezvénysorozattal 
érték el csúcspontjukat a prog
ramok. Egyrészt volt hivatalos 
ünnepség: ünnepi közgyűlés, 
látogatást tett nálunk Kövér 

László házelnök, itt voltak a 
testvérvárosok és a környező 
települések képviselői. Másrészt 
koncertek, kirakodóvásár, bor
udvar várták a város lakóit és 

a vendégeket, amelyek közül 
nekem az Abbashow jelentette 
a rendezvények csúcspontját. 
A sárvári amatőrök és civilek 
nagyon kitettek magukért ezzel a 
produkcióval – mondta Kondora 
István polgármester.    

A város jubileumi ünnep
ségének szervezésében és le
bonyolításában a sárvári civil 
szervezeteken keresztül több 
százan vettek részt. Az összefo
gás által erősebbek lettek a helyi 
közösségek.

– Az elmúlt nyolc évben min
dig nagyon intenzíven dolgo
zott együtt az önkormányzat a 
civil szervezetekkel. A civilek 

egymással is nagyon jól tudtak 
együttműködni, ennek egyik 
példája az Abbashow, de ilyen a 
májusfaliget felállítása is – húzta 
alá a városvezető.    

2018ban számos olyan ön
kormányzati beruházás indult 
el, illetve valósult meg, amelyek 
a következő évtizedekre, akár 
évszázadokra meghatározzák a 
város arculatát.

– Az idei építkezések fizikai 
értelemben nagyon szerencsésen 
alakultak, és a város arculatát 
valóban hosszú távra, 50, 100 
vagy 150 évre meghatározzák. 
Ha hármat kiemelek ezekből, 
akkor egyik a Hild park, a má
sik a Zene Háza, ez utóbbi egy 
olyan beruházásunk, amely egy 
polgári létben élő városnak mi
nőségi közösségi helyet fog adni.  
A harmadik jelentős beruházás a 
multifunkcionális sportcsarnok 
a sok egyéb apró mellette. Ezt a 
fizikai részt gyakran emleget
jük, de abból a szempontból 

is jelentős, hogy a sárvári élet 
minőségét ezek az építkezések 
nagyon erősen meghatározzák. 
Mert a Hild téren egy olyan 
találkozási pontot sikerült kiala

kítanunk a Posta térrel, 
amely a megyében, de 
országosan is kiemel
kedő minőséget jelent – 
hangsúlyozta Kondora 
István, majd hozzátet
te: ezt a soksok ren
dezvényt, beruházást 
nem kell felülmúlnunk 
2019ben, hiszen ez egy 
kicsit olyan, mint a hul
lámvasút, hogy vannak 
csúcspontok és lefelé 
ívelő szakaszok. Bár 
azt is kiemelte, hogy 
a programok, beru
házások jó része még 
2019 első háromnegyed 
évében is feladatot ad 
majd. – Amikor pedig 

az európai uniós pályázati ciklus 
véget ér, akkor elkezdődik az új 
programok megfogalmazása, 
majd elindítása, az elmúlt, nagy
jából húsz évet nézve ez egy ál
landóan forgó feladatsor – szólt 
a polgármester.

Az óévbúcsúztató végén 
mondta el újévi köszöntőjét a 
város lakóinak Kondora István: 
„A jövő mindig titkokkal van 
tele. A titkok megfejtése közös 
feladatunk, méghozzá úgy, hogy 
napról napra, együtt, össze
fogva végezzük a mindennapi 
munkánkat, és akkor a titokbók 
valóság lesz, amely mindannyi
unk örömére tud megvalósulni. 
Én azt kívánom mindenkinek, 
hogy ezekből a titkokból a lehető 
legtöbbet tudjon megfejteni, és 
közkinccsé tenni!” -fr- 

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2019. január 22-én (kedden) 

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az IGESZ Sárvár irodája 
2019. január 15-től a Sárvár, Széchenyi u. 13. szám 
alatt (Szent László Plébánia udvari épületében) várja 
Ügyfeleit.  Az irodát a Nádasdy utca felől, az ÁNTSZ 

parkolóján keresztül közelíthetik meg.
Pénztári órák:

Hétfőtől csütörtökig: 8.00-12.00, 13.00-15.00 óráig
Pénteken: 8.00-12.00 óráig.

Az új irodában is készséggel állunk 
Ügyfeleink rendelkezésére!

IGESZ Sárvár

Év Sárvári Embere díjátadó évértékelővel
Beruházásokkal és programokkal tele jubileumi év áll mögöttünk

Az Év Sárvári Embere szavazás díjazottjai a város vezetőivel – Novák Szabolcs, Kéthelyi Tamás, 
Kondora István, Horváth Réka, Tomsics Balázs és Máhr Tivadar az óévbúcsúztató műsorban
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A város egyik legismertebb pe-
dagógusát köszöntötték a sárvá-
ri gimnázium évzáró műsorán, 
ahol dr. Szabó Endre átvette 
gyémántdiplomáját. 

A Tinódi gimnázium díszter
mében tartott karácsonyi ünnepi 
rendezvény résztvevőit Hevér 
Mihályné igazgató köszöntötte 
azzal, hogy az iskola 1951es lét
rejötte óta a falakon lévő osztály
tablókon jelentős tanáregyénisé
gek arcképei láthatóak. Közülük 
az egyik dr. Szabó Endre, akit 
külön köszöntött abból az alka
lomból, hogy az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemtől megkapta 
a gyémánt oklevelet diplomaszer
zésének 60. évfordulójára.

Az oklevelet Kondora István 
polgármester adta át az Ikerváron 
született és pedagógusi pályáját 

is ott kezdő Szabó Endrének, aki 
1965ben, Medvegy Antal, akkori 
igazgató hívására jött a sárvári 
gimnáziumba tanítani, és 35 év 
alatt generációkat nevelt fel. 1982
ben bölcsészetből doktorátust 
szerzett, mindemellett a Regös 
együttessel a népzene elkötelezett 
előadója is lett.

A gyémántdiploma átvétele sok 
élményét is előhozta a kitüntetett
nek. Szabó Bandi bácsi úgy fo
galmazott: annak idején nagyon 
sokat fociztunk együtt, azonban 
mostanra sajnos már igen keve
sen maradtunk a pályán. Büszke 
arra, hogy az egykor tanított ver
seket ma is mind idézni tudja, és 
jól emlékszik a diákokra is, akik 
megtanulták, és szépen mondták 
el azokat a költeményeket. 

Az ünnepség során, beszélgetés 
közben tanárkollégái is gratulál

tak, felidézve a város
szerte köztiszteletnek 
örvendő tanáregyéni
séggel katedrán kívüli 
közös élményeiket is. 
Dr. Szabó Endre pálya
futására visszagondolva 
úgy véli, minden közép
iskolai tanárnak érde
mes lenne először általá
nos iskolások tanításával 
kezdeni a pályáját, mert 
hasznos szakmai tudás 
szerezhető vele. – Úgy 
tanítottam az általános 
iskolában is mintha 
gimnázium volna, mert 
onnan ugyan nem ta
nult tovább mindenki, 
ám a tájékozottság szá
mukra is fontos – tette 
hozzá a gyémántdiplo
más sárvári pedagógus.

Decemberben tartotta a Vas 
Megyei Közgyűlés a Vas Me-
gye Családbarát Munkahelye 
Díjak, valamint a Vas Megye 
Családbarát Munkahelyi Ve-
zetője Díj átadó ünnepségét a 
Megyeházán.

Vas Megye Családbarát Mun
kahelye Díjat vehetett át a MAM 
– Hungária Kft. és a Vulkán 
Gyógy és Élményfürdő Kft. is.

Vas Megye Családbarát Mun
kahelyi Vezetője Díjban a sárvári 
Taravis Kft. HRvezetője, László 
Ervin részesült. 

A Taravis Baromfi és Élel
miszeripari Kft. jelenleg 600 

munkavállalónak nyújt hosz
szú távú, biztos munkahelyet, 

megélhetést. A feldolgozáshoz 
szükséges munkaerő, köszön

hetően az atipikus és családbarát 
szemléletnek, folyamatosan 
rendelkezésre áll, így munkaerő
hiány nem gátolja a folyamatos 
termelést, valamint a jelentős 
beruházásokat és a fejlesztéseket. 

A családosoknak nyújtott szá
mos támogatás eredményeként a 
termelési folyamatok átalakításá
val, kibővítésével hatékonyabbá 
vált a termelés a korábban al
kalmazott tipikus munkaren
dekhez képest. Az eredmények, 
a jó gyakorlatok átemelése és a 
megyében való népszerűsítése 
László Ervin HRvezető szakmai 
koordinációja, munkája nélkül 
nem valósulhatott volna meg.

A kórházi dolgozókat 
köszöntötte karácsonykor 
a polgármester

A kórház dolgozói, Kondora István polgármester és Dr. Drácz Lajos főorvos

Karácsony alkalmából a sár-
vári Szent László Kórházba 
látogatott Kondora István pol-
gármester. 

A város első embere az osz
tályokat bejárva köszönetet 
mondott az ünnep idején is 
dolgozó nővérek és orvosok 

áldozatos munkájáért. Kondora 
István nem először gyakorol 
hasonló gesztust. – Ilyenkor 
szimbolikusan a város minden 
polgára nevében megköszönöm 
azt a fáradhatatlan munkát, 
amit az intézmény alkalmazottai 
ilyenkor is végeznek – mondta a 
látogatás céljáról a polgármester.

Gyémántdiplomát kapott dr. Szabó Endre

Dr. Szabó Endre büszke arra, hogy az egykor 
tanított ver seket ma is mind idézni tudja

Családbarát HR-vezető a Taravisban

László Ervin, a Taravis Kft. HR-vezetője dr. Kondora Bálinttal, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnökével
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Eredményes évet zárt a Sárvár-
fürdő. Elkészült a Sárkányvár, 
felújították a külső gyógyme-
dencét és a VitalMed Hotel 
recepcióját is. Szakmai kapcso-
latrendszerét is bővítette idén 
a gyógyfürdő. Az új évben a 
vendégeknek még több kényel-
met és sportos programokat 
tervez Vojtkó Tibor, a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője.  

A Sárvári Gyógy és Wellness
fürdő az év minden évszakában 
nyújtja kimagasló szolgáltatá
sait, így nincs kitéve az időjárás 
szeszélyeinek. – A Sárvárfürdő 
másfél évtizedes működésének 
egyik legjobb évét zárja – szólt a 
2018as szezonról Vojtkó Tibor 
fürdőigazgató. A 780 ezer körüli 
éves látogatószám az egyik legjobb 
esztendőt vetíti előre a gyógyfürdő 
megnyitása óta. Az akkor elkez
dett munkát folytatjuk tovább tö
retlenül – tette hozzá az igazgató.

Az év legnagyobb beruházása 
a Sárkányvár második ütemének 

a kivitelezése volt. A hetven
millió forintos beruházás során 
átépítették a gyermekzónában 

található kalózhajós élménye
lemet, új vártornyok épültek, és 
interaktív elemek is elhelyezésre 
kerültek. Így a sikeres ágyúlövé
seket is számolja a vár és egy fotó 
is készül, amely azonnal meg
osztható a közösségi oldalakon. 

– A cél az volt, hogy a fürdőbe 
látogató családoknak, a gyer
mekeknek újabb játékélményt 

nyújtsunk tovább erősítve a für
dő családbarát jellegét – mondta 
el Vojtkó Tibor.

Befejeződött a VitalMed Hotel 
két éven át tartó teljes felújítása, 
a munkálatokat az új fogadószint 
és a recepció kialakítása zárta. 

Emellett folytatódott a medencék 
esztétikai korszerűsítése látvá
nyosabb burkolati elemek alkal
mazásával. Annak érdekében, 
hogy a látogatószám továbbra 
is kedvezően alakuljon, a fürdő
komplexum 2019ben is számos 
újdonsággal várja a vendégeket. 
A strandolókat idén még több 
programmal szólítanák meg, az 
aktív pihenés terén újabb szol
gáltatásokkal várva a vendégeket. 
A kényelmet pedig jelentősen 
növelni fogja a fürdő az árnyékos 
felületek nagyságának bővítésé
vel, árnyékolók felszerelésével.

A látványos fejlesztéseken túl 
a Sárvárfürdő a közelmúltban 
több szakmai együttműködési 
megállapodást kötött. A Zalaka
rosi Fürdővel aláírt hosszú távú 
szerződés a két fürdő műszaki, 
üzemeltetési, gazdasági és mar
ketingtevékenységét érinti. Az 
ELTE Savaria Egyetemi Központ
tal pedig egy leendő gyakorlati 
képzőhely kialakításáról állapo
dott meg a gyógyfürdő.

Tavaly közel nyolcszázezer vendég látogatott a fürdőbe

Az eredményekről és a tervek-
ről a magyar piac vezető szár-
nyastermék-márkáját gyártó 
céget több mint öt hónapja irá-
nyító új vezérigazgató, Muzsek 
András  és a Sága HR-vezetője, 
dr. Kántor Gyöngyi beszélt.

A Sága Foods Zrt. vezérigazga
tója, Muzsek András évértékelő 
interjújában úgy fogalmazott, 
hogy az eltelt hónapokban nagyon 
sok feladatot kellett megoldania, 
de a kollégái segítőkészek voltak, 
a sárváriak pedig befogadták őt. 

– Az első körben mindenkép
pen az értékesítésre fókuszáltam, 
a beszerzés jött után, illetve a 
termékfejlesztés. Ez az a három 
terület, amely az első száznapos 
tervemben szerepelt – mondta 
Muzsek András, aki hozzátette, 
minden boltban ott van a Sága, 
így mindenképpen kellenek új 
termékek a további növekedés
hez, és az exportra is nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni.

A vezérigazgató kiemelte, hogy 
2018ban volt bérfejlesztés a cég
nél, de 2019ben is terveznek to

vábbi béremelést a Ságánál. – Na
gyon nyitott a szervezet, nagyon 
befogadó, nekem az a dolgom, 
hogy a maximumot hozzam ki 
a dolgozókból, az utat mutassam 

nekik, de a munkát nekik kell 
elvégezniük. Azt a célt tűztük ki 
magunknak, hogy mindig egy 
lépéssel a piac előtt legyünk, 
szeretnénk, ha a sárváriaknak a 

munkahely szóról a Sága jutna az 
eszébe. Nagyon fontos nekünk a 
dolgozók megtartása is, vannak 
olyan kollégáink, akik 10, 15, 20, 
30 vagy 35 éve itt dolgoznak, őket 

szeretnénk megőrizni, a további 
jó munkaerőt pedig bevonzani – 
húzta alá a vezérigazgató.

A Sága dolgozói elkötelezettek 
a cég iránt, büszkék az értékeire, 

nincs nagy elvándorlás, és ez 
nagyon megkönnyíti a minden
napokat – erről már dr. Kántor 
Gyöngyi HRvezető beszélt, aki 
hozzátette, egy uniós pályázat 
segítségével a műszakvezetők és a 
csoportvezetők készségeit fejlesz
tik, számítógépes ismereteiket is 
bővítik a következő hónapokban. 

A társaság elkötelezett a társa
dalmi felelősségvállalás irányába 
is. – Nem titkolt törekvéseink, 
hogy megszólítsuk a sárváriakat, 
a gyerekeken keresztül eljussunk 
a helyi közösséghez, hiszen a 
munkavállalóink nagy része sár
vári, és itt nőtt fel. Az, hogy helyi 
szinten a Sága a mindennapokba 
beépüljön ez egy alapvető célunk. 
Tavaly a Sárvári Majálison, a Ná
dasdy Történelmi Fesztiválon is ott 
voltunk, és a Sárvári Advent egyik 
főtámogatója voltunk. Idén sokkal 
intenzívebben szeretnénk a város 
életébe bekapcsolódni, önkéntes 
munkákat szervezünk a város kü
lönböző területein, megnyitjuk a 
gyárat a dolgozók családtagjai előtt 
is – mondta el dr. Kántor Gyöngyi 
HRvezető. -fr-

Sikeres év áll a Sága Foods Zrt. mögött

Vojtkó Tibor igazgató azt ígéri, hogy 2019-ben is számos újdonsággal várják 
a vendégeket

A Nádasdy Ferenc Múzeum adventi rendezvényén Takács Zoltán Bálint 
igazgatóval együtt gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját 
Muzsek András, a Sága vezérigazgatója 



SÁRVÁRI         HÍRLAP6 www.sarvarvaros.hu

Az Év Sárvári Embere 2018-
ban Tomsics Balázs, a Sárvá-
ri Hagyományőrző és Íjász 
Egyesület alelnöke lett 1282 
szavazattal, aki számos hazai 
és nemzetközi íjászverseny do-
bogós helyezettje. A második 
Lakatos József festőművész, 
a harmadik helyezett pedig 
Szabó Krisztián, a Nádasdy 
Történelmi Hagyományőrző 
Egyesület elnöke lett. 

Tomsics Balázs első kiemelke
dő Európabajnoki szereplésén 
2015ben kiegyensúlyozott tel
jesítményt nyújtva bronzérmet 
szerzett. Azóta több kategóriá
ban ért el fontos eredményeket, 
a magyar válogatott keret tagja. 
A kölyökkori játékból komolyan 
íjászkodni felnőttként kezdett 
az Év Sárvári Embere.

– Szinte senki gyerekkorából 
nem marad ki, hogy íjat ké
szítsen valamiből. Esetemben 
ez hétnyolc évvel ezelőtt úgy 

folytatódott, hogy egy íjakat 
készítő sárvári íjász megkért, 
hogy lakkozzam le az elké
szült munkáit. A felkérést 
elfogadtam, és két hét alatt 
már nekem is volt íjam – 
meséli miként ragadt az íj 
a kezébe.

A húr első megfeszíté
sétől azonban hosszú út 
vezet a versenyző számára 
a látványos eredményekig. 
– Az íjászat szerelem, ami 
a mai napig tart. Először 
csak baráti összejövetelként 
lőttünk néhányat. Ez még 
egyáltalán nem jelentett 
igazi edzéseket. Az első 
versenyem után aztán jött a 
többi, a legelső Európabaj
noki szereplésem után, ahol 
kilencedik lettem, dőlt el 
lélekben, hogy erre komo
lyabban, egyre szisztemati
kusabban készülnöm kell – szólt 
az íjászszenvedély eredetéről 
Tomsics Balázs.  

A fizikai erőnlét mellett a jó 
lövéshez erős lelki felkészülés is 
szükséges, hisz legnagyobb részt 

ez a koncentráció a pontos célzás 
alapja. – Az erő húsz, a mentális 
felkészülés nyolcvan százalékot 

jelent. Az íjat meg kell tartani, 
és jó látás is szükséges, de a leg
fontosabb a fejben dől el, kizárva 
minden zavaró tényezőt, hogy a 
vesszőt az eltervezettek szerint 
lehessen kilőni – mondta el a 
versenyíjász. 

Az íjászversenyeken a cél
táblára lövésen túl, a terep és a 
távolsági íjászat mellett, az egyik 
népszerű szakág az állatformákra, 
térbeni figurákra történő lövé
szet, azaz a 3Ds íjászat. Tomsics 
Balázs ebben a kategóriában 
2017ben országos bajnok lett.

Tomsics Balázs nemcsak si
keres íjászversenyző, hanem a 
klub alelnökeként, oktatóedző
ként az utánpótlásnevelésre 
nagyon sok energiát fordít. A 
fiatalok közül tízen már maguk 
is versenyekre járnak, és kö
zülük többen az íjászszövetség 
vizsgáját is sikerrel teljesítették. 
Bízik abban, hogy Sárváron egy
re népszerűbb lesz a magyarok 
nyilainak mai sportja, az íjászat.

Az Év Sárvári Ígérete 2018-ban 
Horváth Réka, a Sárvári Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
8. a osztályos tanulója lett, aki 
1431 szavazatot kapott. A má-
sodik helyezett Molnár Anna 
Klára, a Sárvári Nádasdy Ta-
más Általános Iskola 8. a osz-
tályának diákja, a harmadik 
Kálmán Gábor, a Szent László 
Katolikus Általános Iskola 8. b 
osztályos tanulója lett.

Horváth Réka, a Gárdonyi 
iskola 8. a osztályába jár, példás 
szorgalmú és magatartású diák, 
akinek széles az érdeklődési 
köre is. – Minden tantárgyat 
nagyon szeretek, de a legjobban 
a történelmet, amelyből a tava
lyi évben is indultam versenyen, 
és megyei szinten nagyon jó he
lyezést értem el. Természettu
dományos Bólyaiversenyen is 
indultam a csapatommal, ahol 
megnyertük a területi döntőt, 
és részt vehettünk az országos 
megmérettetésen, amelyet a 
10. helyen zártunk – mondta 
el Réka, aki versmondó ver
senyeken is különdíjat, arany 

minősítést, országos bronz 
minősítést szerzett. 

A sok tanulás mellett a mű
vészetekre is van ideje. Hat éve 

fuvolázik, két éve furulyázik és 
tagja a Sárvári Koncertfúvósze
nekarnak, valamint a Ma’ mint’ 
Ti Színjátszó Csoportnak is.

Horváth Réka nagyon örült, 
hogy őt jelölte az iskolája az Év 
Sárvári Ígérete 2018 címre, de 

akkor már szavakba sem tudta 
önteni a boldogságát, amikor 
kiderült, hogy öt jelölt közül 
ő nyerte meg a szavazást. El

mondta még, hogy a családja, az 
édesanyja mindenben támogat
ja, sőt néha arra biztatják, hogy 
a soksok délutáni elfoglalt
ságból, hiszen minden délután 
legalább két különórája van, 
valamit adjon le. Nagyon sze

reti az iskoláját és az osztályát, 
amely összetartó, egymást segí
tő közösség, így kicsit fáj a szíve, 
hogy már a továbbtanuláson 
kell gondolkodnia. Gimnázi
umban szeretné a tanulmányait 
folytatni, és az angol nyelvvel 
szeretne foglalkozni.

A Sárvári Gárdonyi Géza Ál
talános Iskola igazgatója, Né
meth Ernő elmondta, hogy az 
intézményből immár negyedik 
alkalommal került ki az Év 
Sárvári Ígérete. – Három dolog 
jut eszembe: összefogás, kö
zösség és csapatszellem. Réka 
kiváló adottságai mellett, a ki
választásakor fontos szempont 
volt az is, hogy milyen szülői 
háttér van a gyerek mögött, a 
szülők is támogassák a jelölést, 
és segítsenek a szavazatok 
gyűjtésében – hangsúlyozta 
az igazgató.

A Gárdonyi iskolában osz
tályonként is gyűjtötték a gye
rekek a szavazócédulákat, csa
patban gondolkodtak, és ez az 
összefogás vezetett ahhoz, hogy 
Horváth Réka lett az Év Sárvári 
Ígérete 2018ban.

Az íjászat szerelem, ami a mai napig tart

Az összefogás segítette Rékát győzelemre

Horváth Réka Kondora István polgármestertől és Máhr Tivadar alpolgár-
mestertől vehette át a díját

Tomsics Balázs bízik abban, hogy Sár-
váron egyre népszerűbb lesz a magyarok 
nyilainak mai sportja, az íjászat
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Az Év Sárvári Közössége díjat 
2018-ban a Kanona Band nyerte 
el 1326 szavazattal, akik tavaly 
ünnepelték 20 éves fennállásu-
kat. A második helyezett a több 
mint 50 éves múltra visszatekin-
tő Sárvári Kinizsi Horgász Egye-
sület, a harmadik pedig Sárvár 
Város Polgárőr Egyesülete lett. 

A Kanona Band nagyszabású 
jubileumi koncerttel ünnepelte 
20 éves fennállását 2018ban 
a Nádasdyvár udvarán. A kö
zönség kedvenceivé váltak az 
eltelt évtizedekben, ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 
2018ban őket választották az Év 
Sárvári Közösségévé.

– Egy nagyon fiatalos, bohókás 
jelenettel alakult meg az együttes. 
A Sárvári Koncertfúvószenekarral 
egy külföldi szereplésről értünk 
haza, amikor is beültünk egy 
kocsmába, és elhatároztuk, hogy 
nyolckilenc fővel alapítunk egy 
zenekart, és egy könnyedebb zenei 
irányba mozdulunk el – emléke
zett vissza a kezdetekre Kéthelyi 

Tamás, a Kanona Band Zenei 
Egyesület elnöke. 

A tagságot tekintve az alapító 
tagok közül talán egy ember, aki 
most már nem zenél a Kanonával, 

és közben bővültek is, hiszen ma 
már 20 fővel is ki tudnak állni 
egyegy szereplés alkalmával, ha 
mindenki itthon van.

– A repertoárunk az elmúlt 
években annyira sokszínű lett, 
hogy nem is tudnék stílusirány
zatot mondani. Erős Dániel és 
Csikós György segítségével bővül 

a repertoárunk, akik könnyűze
nei darabokat hangszerelnek a 
zenekar számára – mondta még 
el Kéthelyi Tamás. 

A Kanona az elmúlt évek
ben szoros szakmai barátságot 
alakított ki a Sárvári Mazsorett 
Együttessel, a Sárvári Vonósokkal 
és Horváth Meggievel is. A ju
bileumi évben a hazai fellépések 
mellett külföldre is eljutottak a 
mazsoretekkel, így Horvátország
ban léptek fel közösen.

Húsz év után is sokan kérdezik 
a zenekar tagjaitól, hogy honnan 
is jött a nevük, a Kanona. Erre 
Novák Szabolcs , a Kanona Band 
alapító dobosa így emlékezik: 
először úgy indult, hogy nyolcan 
vagyunk a zenekarban, legyünk 
Kanok. Aztán, mivel nyolcan 
vagyunk, legyünk Oktett, de az 
furcsán hangzana, hogy Kanok
tett. Közben kilencre bővült a 
létszámunk, ezért legyünk Nona, 
így lettünk Kanona, és ez is ma
radt a nevünk.

 Az eltelt évtizedekben igazi 
baráti közösséggé kovácsolódtak. 
Hálásak a közönség szeretetéért, 
remélik, hogy a jövőben újabb és 
újabb koncertekkel mondhatnak 
köszönetet a támogatásért.  -fr-

Barátokból erős közösséggé kovácsolódtak

Kéthelyi Tamás, a Kanona Band Zenei Egyesület elnöke és Novák Szabolcs 
alapító tag, dobos vette át az Év Sárvári Közössége díjat

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és vevőspecifi kus termékek 
fejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.

Amit kérünk: 
• CNC esztergályos/marós/programozó végzettség
• Minimum 1-3 éves tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása
• Gyors, pontos, önálló munkavégzés
• Német nyelvismeret (előny)
• Műszaki végzettség
• A munkafolyamatra vonatkozó technológiák ismerete
• Munkakörben szerzett tapasztalat
• Forgácsolási ismeretek
• Műszaki rajzolvasási készség
• Megbízhatóság, önállóság, kreativitás

Amit kérünk:
• Raktári munkakörben szerzett tapasztalat
• Targonca kezelői vizsga
• Három műszakos munkarend vállalása
• Számítógépes alapismeretek
• Német nyelvismeret (előny)
• Csapatmunka

GÉPBEÁLLÍTÓ
munkakörbe.

RAKTÁROS
munkakörbe.

®

A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet

Legyen a munkatársunk!

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos 
önéletrajzát az alábbi címre: Provertha Zrt.  – 9600 Sárvár, 

Kemény István u. 5. • E-mail: h-hr@provertha.com 
Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509



SÁRVÁRI         HÍRLAP8 www.sarvarvaros.hu

Szent László és Szent Mi

● Január 12én, szombaton lesz 
a nagytemplom téli szentségimádási 
napja. 11 órakor ünnepi koncelebrációs 
szentmisére várjuk a Híveket, melyen 
az egész sárvári esperesi kerület papsá
ga részt vesz. Ezzel a szentségimádási 
nappal is készülünk a 2020ban Buda
pesten tartandó Eucharisztikus Világ 
Kongresszusra.

● Január 13án, vasárnap Urunk 
megkeresztelkedésének az ünnepe lesz.

● Január 15én, kedden a Szent 
László nagytemplomban az esti szent
mise után 18.30 órakor a Mária Rádió 
budapesti vezetése közönségtalálkozót 
tart. Erre az alkalomra szeretettel hív
juk a Sárváron élő Testvéreket, akik 
érdeklődnek a Mária Rádió működése 
és missziója iránt.

● Január 16án, szerdán a Szent 
László Plébánia Tanácsadó Testülete, 
január 17én, csütörtökön a Szent 
Miklós Plébánia Tanácsadó Testülete 
tartja évi rendes gyűlését.

● Január 18án, pénteken Ár
pádházi Szent Margit közbenjárásával 

imádkozunk a szentmisén Magyar 
Hazánkért.

● Január 19én, szombaton 10 
órakor a plébánia közösségi termében 
folytatódik a kézműves foglalkozás 
gyermekek számára kétheti rendsze
rességgel.

● Azok a Jegyespárok, akik 2019
ben szeretnének házasságot kötni, 
legkésőbb január 12én, szombaton 9 
órakor a nagytemplom sekrestye feletti 
hittantermében jelentkezzenek jegyes 
oktatásra.

● A 2019. évi egyházközségi 
hozzájárulást a szokásos módon, 
személyesen a Plébánián, vagy postai 
befizetési csekken, illetve átutalással 
lehet befizetni. Az Egyház közösségé
ben a közteherviselés legyen minden 
katolikus lelkiismeretbeli kötelessége! 
A hozzájárulás összege az évi fizetés 
vagy nyugdíj 0.5%a. Akik tehetik, 
március 15ig az első negyedévben 
rendezzék!   

● Szentmiserend: Szent László 
templomban szombaton előeste 18 
óra – vasárnap 7, 9 és 11 óra, valamint 
18 óra. Hétköznaponként 8 és 18 óra. 
Szent Miklós Sári templomban szom
baton előeste 17.30 óra, vasárnap 8 és 
10 óra. Hétköznaponként 17.30 óra. 

● A Szent László plébánia hivatalos 
órái: hétfő–kedd–szerda–csütörtök–
péntek 9 és 12 óra között, valamint 
16.30 és 17.30 óra között.

● A Szent Miklós plébánia hiva
talos órái: hétfő–szerda–csütörtök–
péntek 9 és 11 óra között, kedden és 
csütörtökön 16 és 17 óra között.

● Csütörtökönként a szentmise 
előtt mindkét templomban továbbra 
is imádkozzuk a rózsafüzért a szolgáló 
papságért és új papi hivatásokért.

● Kéthetente hétfőnként az esti 
szentmiséhez kapcsoltan a Szent Mó
nika közösség a kitett Oltáriszentség 
előtt imádkozik a gyermekekért és 
unokákért a Sári templomban.

● Kéthetente szerdánként 18.15 
órától a Sári plébánián, kéthetente 
csütörtökönként 18.45 órától a Szent 
László plébánián felnőtt katekézisre 
szeretettel várjuk az érdeklődőket.

● Előrejelzés: Január 27én, a va
sárnapi szentmiséken vehetik át az idei 
év elsőáldozóinak és bérmálkozóinak 
a szülei az elsőáldozási és bérmálási 
adatlapokat mindkét templomban. 

● A Szent Lászlótemplomban 
minden hónap első vasárnapján, szom
baton előeste 18 órakor és vasárnap 9 
órakor gitáros szentmise van. A Sári 
templomban kéthetente szombaton 
17.30 órakor.

● Tavaly Magyarországon a nyi
latkozattevő adózók kétharmad része 
katolikusnak vallotta magát a NAV 
felé. Kérjük az adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék meg 
hitvalló 1%os nyilatkozatukat mun

kahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az 
országos egyházi kiadásokat támogat
ják. A 2x1%ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; 
Szent László Katolikus Általános Iskola 
Alapítványa: 18885785–1–18.

● Január 12én, szombaton, Cell
dömölkön összevont lelkészi munka
közösségi ülést tart az egyházmegye 
lelkészi kara, melyre a vasi gyüleke
zetek felügyelői is meghívást kaptak.

● Január 13án, vasárnap, 9.30kor 
Családi istentiszteletet tartunk a sárvári 
templomban.

● Vasárnaponként 10 órától isten
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer
mekistentiszteletet tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a  Fiatal Felnőt
tek Köre.

● Csütörtökönként 17:30ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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Nagy sikerű, telt házas gálamű-
sort adott a Sárvári Mazsorett 
Együttes decemberben a Tinódi 
gimnázium sportcsarnokában. 
A több mint kétórás műsort vas-
tapssal jutalmazta a közönség.

A Sárvári Mazsorett Együttes 
hagyományos évzáró gálája elma
radhatatlan része a város adventi 
rendezvényeinek. A fellépés jó 
alkalmat kínál a 6 csoportnak, 
így a Gyöngyszem, a Csillag, a 
Csillagszem, a Rózsaszínpárduc, 
a Tündér és a Táncoló Talpak 
csoportoknak arra, hogy az év 
során Csikós Györgyné nívódí
jas művészeti vezető és Krajczár 
Zsanett csoportvezető segítségé
vel elsajátított új koreográfiákat, 
új elemeket bemutassák a kö
zönségnek. 

Röpködtek a mazsorett botok, 
csillogtak a pomponok, szólt 
az ütemes zene. Szebbnél szebb 
ruhákban, sokszor több csoport 
is egyszerre lépett a táncparkett
re. Talán a legnagyobb tapsot a 
legkisebbek kapták, akik az első 

bátortalan lépések után már 
mosolyogva táncolták végig a 
fellépésüket. 

– Minden évben nagy tapssal 
jutalmaz bennünket a közönség, 
de ekkora vastapsot még nem 
kaptunk. Két fontos eleme volt a 
gálának, egyrészt nagyon jól mu
tatott, hogy sokszor több csapat 
dolgozott egyszerre a színpadon, 
másrészt olyan zeneszámokat 
válogattam össze, amelyek mo

dern zenei átiratok fúvós zenére, 
és eredeti zenéket is használtam.  
A retro zenék, így a Mamma Mia, 

a Queen, a Karibtenger kalózai, 
a Dirty Dancing zenéi mind nagy 
sikert arattak – mondta Csikós 
Györgyné nívódíjas művészeti 
vezető.

Meglepetés volt az apukák 
fellépése, akik ez alkalommal 
vállalták, hogy a lányaik mellett 
ők is a táncparkettre lépnek, igaz 

a sörös korsó sem hiányzott a 
kezükből. Ennek az az előzmé
nye, hogy a mazsorett pikniken 
készültek már játékos koreográfi
ák, és olyan ügyesen mozogtak az 
apukák, hogy most színpadon is 
bemutatták.

Az évzáró gála jó alkalmat 
kínált a sikerek számba vételére 
is, amelyekből tavaly sem volt 
hiány a Sárvári Mazsorett Együt
tesnél. Csikós Györgyné értéke
lése szerint nagyon eredményes 
évet zártak a mazsorettek: négy 
fesztiválon jártak, nagyon sok 
kiemelt arany és arany oklevelet, 
tamburmajor díjat kaptak. Sok 
fellépésen vannak túl, és eljutot
tak Horvátországba is. Csikós 
Györgyné bízik abban, hogy 2019 
is ilyen sikeres lesz.  

Az együttes vezetőit, tagjait, a 
megjelenteket Kondora István 
polgármester köszöntötte a gála 
végén, aki egy  egy virágcsokor
ral köszönte meg Csikós György
né nívódíjas művészeti vezető és 
Krajczár Zsanett csoportvezető 
munkáját.  -fr-

Vastapssal jutalmazta a közönség a mazsoretteket

Nagy sikerű karácsonyi koncer-
tet adott a Sárvári Oratórikus 
Kórus a Városháza nagyter-
mében. A koncert keretében 
hirdették ki a Sárvár ölén című 
Lovász Adrienn és Dr. Szalai 
Ferencné által jegyzett dalra ki-
írt videópályázat eredményét.

Egy estére karácsonyi fények
ben pompázó meghitt családi 
fészekké alakult át a Városháza 
nagyterme. Mint egy nagy család, 
úgy gyűltek össze a Sárvári Ora
tórikus Kórus tagjai, hogy aztán 
adventi koncertjükkel a közönség 
lelkét is ünneplőbe öltöztessék. 
A koncert alkalmat adott arra 
is, hogy kihirdessék a Sárvári 
Oratórikus Kórus és a Sárvári Tu
risztikai Egyesület által közösen 
kiírt videópályázat eredményét. 
A beérkezett pályamunkákat dr. 
Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke, a zsűri el
nöke méltatta. – A pályaművek 
értékesek, egyfajta imázsfilmként 
fontos kordokumentumot adnak 

a jubiláló városról az utókornak 
– hangsúlyozta az alelnök. Az 
első helyezett pályamű Varga 
Zsolt alkotása lett, míg a második 
helyezett Kiss Norbert, a Sárvári 
Televízió munkatársának kisfilm
je lett. A díjazottak számára dr. 

Kondora Bálint nyújtotta át az 
elismeréseket. Majd a nyertes 
videót levetítették az ünnepség 
keretében.

A két pályamű teljesen elté
rő szemlélet alapján született 
meg. Varga Zsolt madártáv
latból, drónfelvételek segítsé
gével készített pillanatképet a 
jubiláló városról. Kiss Norbert 
filmjében a városban élő em

berekre fókuszált, a közössé
get szerette volna bemutatni, 
amely szerethetővé és élhetővé 
teszi Sárvárt.

A koncerten dr. Szalai Ferenc
né, a Sárvári Oratórikus Kórus 
karnagya is beszédet mondott. 
Örömmel tekintett vissza a 
2018as esztendő eseményeire, 
amely sok munkát és sok sikert 
is hozott a kórus számára. A 
karnagy köszönetet mondott 
azon cégeknek, szervezeteknek, 
nagylelkű magánszemélyeknek, 
akik anyagi és erkölcsi támoga
tást nyújtottak a kórus számára.

Köszönetét fejezte ki továbbá 
Kondora Istvánnak, Sárvár város 
polgármesterének, valamint 
dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyzőnek, akik mint fogal
mazott, nem hivatalként, hanem 
barátként fordulnak a város 
polgáraihoz.

A koncertről senki nem távo
zott üres kézzel, a lelki feltöltő
désen túl a gyermekkórus tagjait 
ajándékcsomagokkal lepték meg, 
a nézőközönséget pedig szeretet
vendégségre várták az előadást 
követően. 

sii

Ünneplőbe öltöztették a közönség lelkét

Krajczár Zsanett csoportvezető, Csikós Györgyné nívódíjas művészeti vezető, 
a fellépők egy csoportja és Kondora István polgármester

Dr. Kondora Bálint, a zsűri elnöke, dr. Szalai Ferencné kórusvezető és Varga 
Zsolt, az első helyezett alkotás készítője
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Jótékonysági malacsütéssel 
zárták a tavalyi évet is a Bas-
siana Hotel teraszán december 
28-án. Az est bevételét ezúttal 
a Kanona Band zenekar kapta.

A Bassiana Hotel teraszán 
már déltől forogtak a nyársak, 
sült a két malac. A röfiket az 
elmúlt évekhez hasonlóan Bíró 
Jenő és fia, Bíró Tamás készítet
ték el, akik a malacsütés min
den csínjátbínját ismerik már.  
– Évek óta hagyomány, hogy va
lamelyik intézményt vagy civil 
szervezetet jótékonysági malac

sütéssel segíti a Bassiana Hotel 
szilveszter előtt egykét nappal. 
Idén a Kanona Band zenekar 
muzsikált a malacpecsenye 
mellett, és az esten befolyt ado
mányokat ők kapták – mondta 
el Unger Richárd hotelvezető, 
aki hozzátette, ezzel is szeret
nék a Sárvárhoz tartozásukat 
kifejezni, így immár hatodik 
alkalommal szerveztek jóté
konysági estet. A hotelvezető 
örömmel nyugtázta, hogy ismét 
nagyon jó évet zárt a Bassiana, 
bízik abban, hogy ez a tendencia 
2019ben is folytatódik. 

A természet keretein túlmutató 
festői tájak sorakoznak Mé-
száros Szabolcs szombathelyi 
festőművész Galeria Arcisban 
látható tárlatán. A kiállító mű-
vész sokoldalúságát mutatta, 
hogy képei mellett ütőhang-
szereken zenei közreműködője 
is volt Cséri Alexandra ének és 
Tar Szabolcs furulya mellett a 
megnyitónak.

Kondor János galériavezető 
köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy rendszeresen bemutat
kozási lehetőséget kap egyegy 
helyi kötődésű alkotó is. Ezek 
sorában most a festőművész, 
Mészáros Szabolcs kapott lehető
séget. Aki elvégezte festő szakon 
a Képzőművészeti Egyetemet, 

ám igazi mesterét családi körben 
találta meg nagybátyja, Mészáros 
László, a 2013ban elhunyt fes
tőművész személyében.

A kiállítást megnyitó Oroszy 
Csaba képzőművész úgy fo
galmazott, hogy a képeken a 
szép keresése és fellelése látható 

finom eszközökkel. Erre a ki
állító festőművész úgy reflek
tált, hogy többféle elgondolás 
szerint is forgatta ecsetjét, de 
mindig visszatért a festészet ősi 
varázsához azzal, hogy a látvány 
bemutatásán túl egyfajta víziót is 
ad alkotásaihoz.

– A művész küldetése a köz
jóért tevékenykedni, tudásának 
bemutatása mellett annak átadá
sát, a tanítást is szolgálatának kell 
tekintenie – vélekedett a kiállító. 
Ebbéli munkáját elismerve 2018
ban Mészáros Szabolcs lett a Vas 
megyei Príma Díj képzőművé
szeti kategóriájának győztese. 
Művészi szépet megtalált fest
ményei január 20áig tekinthe
tőek meg a Galeria Arcisban, a 
sárvári Nádasdyvárban.

A sárvári gyermekkönyvtár-
ban idén is mesékre támadtak 
a koboldok és a Momó-játék 
során a kisdiákok segédkeztek 
a manónak legyőzni őket. 

Az olvasásnépszerűsítő ak
cióhoz idén közel száz másodi
kos, harmadikos és negyedikes 
kisdiák csatlakozott nemcsak 
Sárvárról, hanem a környező 
tizenhét településről is. A Má
tyás királyemlékév kapcsán az 
igazságos királyról szóló mesét 
a többfordulós játék alatt siker
rel megmentették, megőrizték 
az eredeti történetét közös 

erővel. Feladatlapokat töltöttek 
ki, rajzoltak és persze olvastak 
a résztvevők.

Az ünnepélyes eredményhir
detésre a könyvtárban került 
sor, ahol a legjobbakat meg is 
jutalmazták. Az udvari kobold 
utoljára még meg akarta za
varni a gyerekeket a mesével 
kapcsolatban, de ők a történet 
minden részletét jól ismerték. 
Így végül Mátyás király is meg
érkezett és ajándékokat hozott 
magával.

A több mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő játék célja, 
hogy minél több kisgyermek 

felfedezze a könyvtárat és meg
szeresse az olvasást – mondta 

Momó manó küldetéséről Bődi 
Piroska könyvtárvezető.

Malacpecsenye mellett muzsikáltak

A szép keresése finom eszközökkel

Oroszy Csaba képzőművész nyitotta meg Mészáros Szabolcs sárvári kiállítását

Bíró Jenő és fia, Bíró Tamás készítették el a jótékonysági rendezvényre a 
malacpecsenyét

Sikeres volt az olvasást népszerűsítő játék

Csaknem száz kisdiák vett részt a sárvári könyvtár olvasást népszerűsítő 
Momó-játékában
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Szabad téren táncolva, úszóme-
dencékben lazulva és számtalan 
vendéglátóhelyen is lehetett 
szervezett módon, közösen bú-
csúztatni a városban az óévet. 

A foglalások alapján már tudni 
lehetett előre, hogy Sárvár szál
láshelyeit a vendégek szinte telt 
házzal töltik meg szilveszterkor. 
Az óévbúcsúztató napján a ho
telek mellé az éttermek is csat
lakoztak, azokban sem lehetett 
már üres asztalt találni. A kony
hák menüsorainak alapját a ha
gyományos magyar ízek adták. 
Ezekhez társult a borok és a rö

viditalok széles kínálata. A ven
déglátóhely üzemeltetők között 
az a vélemény alakult ki, hogy 
a helyiek is egyre szívesebben 
mozdultak ki közösen ünnepelni 
az újévet. A Sárvári Szilveszter az 
év utolsó napján este kezdődött 
a Posta téren, ahol a zenéről a 
Retro Voice Együttes és Retro 
DJ Imre László gondoskodott.  
A Sárvárfürdő pedig zsúfolásig 
megtelt a népszerű szilveszteri 
medencepartiján, ahol fellépett a 
Princess Hegedűtrió és Freddie. 
Éjfélkor a város számos pontján 
köszöntötték az ég felé törő tűzi
játékcsóvák a 2019es esztendőt.

Vidáman búcsúztatták az évet Sárváron

A Princess Hegedűtrió fellépése a fürdőn

Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Koncertfúvósze

nekar újévi koncertjének első 
részében felcsendült még Ro
bert W. Smith két szimfóniája, 
Johann de Meij holland zene
szerző darabja, Arturo Marquez 
mexikói zeneszerző Danzon 
No.2 című műve. A szünet előtti 
műsorszám tulajdonképpen egy 
slágerválogatás volt a klasszikus 
zene világából. A Xylo classic 
című darabban a szólót Vajda 
András, a zenekar timpanistája, 

a Koncz János Alapfokú Művé
szeti Iskola ütőtanára játszotta, 
amelyet óriási tapssal jutalma
zott a közönség.

Hagyomány, hogy az újévi 
koncerteken köszönti Szélesi 
Attila karnagy és Máhr Tiva
dar, a Sárvári Fúvószenekari 
Egyesület társadalmi elnöke az 

új tagokat. – A régi zenekari ta
goknak mindig nagy öröm az új 
tagok érkezése, hiszen a zenekar 
jövője attól függ, hogy a fiatalok 
mennyire tudják felvenni a rit
must, megszeretni a zenénket 
– mondta Máhr Tivadar, aki 
hozzátette, az is becsülendő, 
hogy ezek a fiatalok ilyen ko
moly szabadidős elfoglaltságot 
választanak maguknak, hiszen 
hosszú folyamat és évek kemény 
munkája, hogy itt lehetnek. Kö
szöntötték Vida–Tóth Viktória 

tanárnő két tanítványát, Rácz 
Anna és Tasi Mária fuvolistákat, 
majd Szalai Luca kürtöst, aki 
Szélesi Attila tanítványa. A ze
nekart erősíti a jövőben Herczel 
Sándor klarinétos, aki az egyik 
közeli településen él.

A koncert második felében 
a könnyűzene játszotta a fősze

repet. A felcsendülő slágereket 
koncertfúvószenekari kísérettel 
hallhatta a közönség, a dalo
kat két fiatal tehetséges 
énekes adta elő, Papp 
Diana és Tóth Dániel, 
akik jelenleg zenei ta
nulmányaikat folytatják. 
Velük nyáron már ta
lálkozhattak a sárváriak 
a zenekar ABBAshow 
című produkciójában 
a Nádasdyvárban. Az 
első blokkban a Hun
gária együttes slágereit, 
majd az Abba népsze
rű számait adták elő.  
A könnyűzenei válo
gatást egy Máté Péter 
és egy Cserháti Zsuzsa 
sláger zárta. 

Kondora István pol
gármester a koncert 
végén mondta el hagyo
mányos újévi köszöntő
jét. Először köszönetet 
mondott a Sárvári Kon
certfúvószenekar nagyszerű pro
dukciójáért, amely nem jöhetett 
volna létre Szélesi Attila nélkül, 
aki másfél évtizede összefogja és 
vezeti az együttest. A közönség
nek azt kívánta, hogy legyenek 
ők is a saját életük karmesterei, 
hogy harmónia és melódia vegye 
körül az életüket 2019ben is.

Szélesi Attila karnagy búcsú
zott a Tinódi gimnázium torna
csarnokától, mint koncerthely
színtől, ahol 1998 óta tartották az 
újévi koncerteket. Megemléke

zett Pernecker János karnagyról, 
akinek elévülhetetlen érdemei 
vannak a fúvószenekar életében, 

de köszönetet mondott Kovács 
Imre nyugalmazott tanárnak, 
Bagaméri Sándornak és több fi
atalabb pedagógus kollégájának 
is, akiknek fontos szerepe van az 
együttes működésében.  

A 2019es év több változást 
is hoz a zenekar életében, új 
próbaterembe költözhetnek a 
hamarosan átadásra kerülő Zene 
Házában, és a tervek szerint a 
2020. évi újévi koncert már a 
multifunkcionális sportcsarnok
ban csendül majd fel.  Berta

Változásokat hoz az új év a sárvári  fúvósoknak

A Xylo classic című darabban a szólót Vajda András, a zenekar timpanistája, 
a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola ütőtanára játszotta

Kondora István polgármester a koncert végén 
mondta el hagyományos újévi köszöntőjét
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A harmadik Vas megyei Zongo-
rás Találkozóra a megye szinte 
valamennyi zeneiskolájából 
érkeztek zongoratanárok és 
növendékek Sárvárra. 

A megjelenteket Szélesi Attila, 
a szakmai programot szervező 
Koncz János Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatója köszöntötte, aki 
örömének adott hangot, hogy 
2012 után most újra szervez
hettek a Klebelsberg Központ 
támogatásával zongorás talál
kozót. Rozmán László, a Sárvári 
Tankerületi Központ igazgatója 
megnyitóbeszédében elmondta, 
hogy a tankerület több mint 31 
millió forintot nyert egy belső 
pályázat keretében a Klebersberg 
Központtól, és ebben egy olyan 

szakmai keret is volt, amelyből 
megvalósíthatták ezt a találkozót 
és egy zenei tábort Csepregen. Ez
után Hirschberg Henrik, a Szom
bathelyi Művészeti Szakgim
názium tanára Franz Schubert 
zeneszerzői munkásságát mutatta 
be, majd a zongoratanárok és nö
vendékeik részvételével nyilvános 
bemutató foglalkozásokra került 
sor. A szakmai program második 
napján Szalai Éva zongoraművész 
adott koncertet.

*    *    *
A Veszprémben megrendezett 

XVI. Regionális Trombitaver
senyen kiválóan szerepeltek a 
Koncz János Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei. Takács Leven
te és Szélesi Marcell is arany foko
zatot értek el, felkészítő tanáruk 

Szélesi Attila. Zongorakísérőik: 
Schimmer Roberta és Szélesiné 
Sipos Mónika. Páli Ádám ezüst 
fokozatot, Juranits Gergő ezüst 

fokozatot, Wächter Gyula bronz 
fokozatot kapott. Felkészítő ta
náruk Bagaméri Sándor. Zongo
rakísérőjük Tóthné Zámbó Éva.

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZC  
BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI 
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SÁRVÁR  
CÍME: 9600 Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A 
Igazgató: Lakatné Mester Éva 
Beiskolázási felelős: Talabér Csaba igazgatóhelyettes
Telefon: 06-95-320-414 
Honlap: www.barabas-sarvar.hu • E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKAT INDÍT:

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATBAN automatikai 
technikus, villamos berendezés szerelő és üzemeltető

GÉPÉSZET ÁGAZATBAN mechatronikai technikus, villamos 
berendezés szerelő és üzemeltető 

INFORMATIKA ÁGAZATBAN informatikai rendszerüzemeltető, 
irodai informatikus

KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA 
ÁGAZATBAN logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, pénzügyi 
ügyintéző

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOKAT INDÍT:
gépi forgácsoló, eladó, villanyszerelő 

A város általános iskolái „Sár-
vár, szeretlek!” címmel játékos 
városismereti vetélkedőn mérték 
össze tudásukat Sárvár jubile-
umi évében. A versenyt több 
hónapos felkészülés előzte meg, 
a program célja az volt, hogy a 
gyerekekkel játékosan ismertes-
sék meg Sárvár múltját és jelenét.

Felső tagozatos diákok rész
vételével rendezték meg a Vá
rosháza Nagytermében a Sárvár, 
szeretlek! elnevezésű vetélkedőt. 
Iskolánként 22 négyfős csapat 
vett részt a versenyen, a három 
általános iskolából összesen  
24en versengtek. 

A feladatok sorát totó kitöltés 
és süteménybemutató nyitotta, 
majd óriás puzzlet raktak ki a 

gyerekek és prezentáción mutat
ták be a híres személyek sárvári 
kötődését. A feladatokat öttagú 
zsűri értékelte.

A diákok nagyon felkészül
tek voltak, minden feladatnál, 
még a villámkérdéseknél is 
záporoztak a helyes válaszok. 

A ponttáblázatban ennek meg
felelően egyre csak gyűltek a 
magas pontszámok.

A verseny végén minden csa
pattag elismerésben részesült. Az 
13. helyezettet ajándékcsomag
gal jutalmazták. A Sárvár, szeret
lek! 2018. évi városvetélkedőt a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
diákjai, a Szent László elnevezé
sű csapat nyerte, melynek tagjai: 
Rácz Vivien és Pintér Lili Zsanett 
5.A, LenkeiFaragó Anna és 
Rába Lili 8.A osztályos tanulók.

Az iskolák összefogásának 
köszönhetően ismét egy rangos 
program, egy értékes kezde
ményezés született Sárváron. 
A rendezvény sikere folytatásra 
ösztönzi a szervezőket. 

 sii

Városismereti vetélkedő a jubileumi évben

Zongorás találkozó és trombitás sikerek

A Gárdonyi iskola győztes Szent László csapata: Rába Lili, Lenkei-Faragó 
Anna, Rácz Vivien és Pintér Lili Zsanett

Wächter Gyula, Szélesi Marcell, Takács Levente, Páli Ádám és Juranits Gergő 
az oklevelekkel 
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Köszönetnyilvánítás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ családsegítő 
munkatársai és esetmenedzserei már hosszú évek óta, Karácsony 
alkalmából tartós élelmiszerekből álló ajándékcsomagokkal pró-
bálják könnyebbé tenni a rászoruló családok ünnepét. 

Ennek kivitelezése sárvári cégek, vállalkozások és magánszemé
lyek hozzájárulásaiból valósítható meg. 

A 2018as évben számos nagylelkű felajánlás ismét lehetővé tette, 
hogy közel 60 gyermekes és egyedülálló családot megajándékozzunk 
tartós élelmiszerekből, írószerekből, játékokból álló csomagokkal. 

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 
ezúton mondanak köszönetet a támogatóknak: Taravis Kft., Sága 
Foods Zrt., Flex Kft., Tesco Áruház Sárvár, SweetMix Kft. Édesség 
Nagykereskedés, Édes Mosoly Édességbolt, ÁFÉSZ Sárvári Coop 
Kft., Strofffer Vasudvar Kft., Sarbo Cipőipari és Kereskedelmi 
Kft., Lafuma Kft., Proverta Electronic Components Zrt., Katolikus 
Egyház, Spirit Hotel Rogner Thermal Spa, Park Inn Hotel, Savanyú 
VízGázFűtéstechnikai Szaküzlet, RobiTex Kft., Lami–Véd Kft., 
Várkapu Vendéglő, Horváth Antal vállalkozó, Luca Kézműves és 
Kreatívbolt, Németh Ferenc vállalkozó, Görög Jenő vállalkozó. 

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai

1. K 1. P 1. P
2. Sze 2. Szo 2. Szo
3. Cs 3. V 3. V

4. P 4. H 4. H Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. Szo 5. K 5. K

6. V 6. Sze 6. Sze Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. H 7. Cs 7. Cs

8. K 8. P 8. P Fenyőfa gyűjtés: Díszeitől megtisztított fenyőfa
9. Sze 9. Szo 9. Szo

10. Cs 10. V 10. V Üveg I.körzet:
11. P 11. H 11. H

12. Szo 12. K 12. K Üveg II.körzet:
13. V 13. Sze 13. Sze
14. H 14. Cs 14. Cs

15. K 15. P 15. P

16. Sze 16. Szo 16. Szo

17. Cs 17. V 17. V

18. P 18. H 18. H
19. Szo 19. K 19. K
20. V 20. Sze 20. Sze
21. H 21. Cs 21. Cs

22. K 22. P 22. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
23. Sze 23. Szo 23. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
24. Cs 24. V 24. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
25. P 25. H 25. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
26. Szo 26. K 26. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
27. V 27. Sze 27. Sze 5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!
28. H 28. Cs 28. Cs
29. K 29. P
30. Sze 30. Szo
31. Cs 31. V

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Együttműködésüket köszönjük: az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/évÉpítési-bontási 
törmelék:   

(beton-        tégla-
cserép)

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 
16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga 
elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása 
nem áll fenn.

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

1. K 1. P 1. P
2. Sze 2. Szo 2. Szo
3. Cs 3. V 3. V

4. P 4. H 4. H Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. Szo 5. K 5. K

6. V 6. Sze 6. Sze Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. H 7. Cs 7. Cs

8. K 8. P 8. P Fenyőfa gyűjtés: Díszeitől megtisztított fenyőfa
9. Sze 9. Szo 9. Szo

10. Cs 10. V 10. V Üveg I.körzet:
11. P 11. H 11. H

12. Szo 12. K 12. K Üveg II.körzet:
13. V 13. Sze 13. Sze
14. H 14. Cs 14. Cs

15. K 15. P 15. P

16. Sze 16. Szo 16. Szo

17. Cs 17. V 17. V

18. P 18. H 18. H
19. Szo 19. K 19. K
20. V 20. Sze 20. Sze
21. H 21. Cs 21. Cs

22. K 22. P 22. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
23. Sze 23. Szo 23. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
24. Cs 24. V 24. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
25. P 25. H 25. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
26. Szo 26. K 26. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
27. V 27. Sze 27. Sze 5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!
28. H 28. Cs 28. Cs
29. K 29. P
30. Sze 30. Szo
31. Cs 31. V

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Együttműködésüket köszönjük: az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/évÉpítési-bontási 
törmelék:   

(beton-        tégla-
cserép)

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 
16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga 
elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása 
nem áll fenn.

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

1. K 1. P 1. P
2. Sze 2. Szo 2. Szo
3. Cs 3. V 3. V

4. P 4. H 4. H Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. Szo 5. K 5. K

6. V 6. Sze 6. Sze Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. H 7. Cs 7. Cs

8. K 8. P 8. P Fenyőfa gyűjtés: Díszeitől megtisztított fenyőfa
9. Sze 9. Szo 9. Szo

10. Cs 10. V 10. V Üveg I.körzet:
11. P 11. H 11. H

12. Szo 12. K 12. K Üveg II.körzet:
13. V 13. Sze 13. Sze
14. H 14. Cs 14. Cs

15. K 15. P 15. P

16. Sze 16. Szo 16. Szo

17. Cs 17. V 17. V

18. P 18. H 18. H
19. Szo 19. K 19. K
20. V 20. Sze 20. Sze
21. H 21. Cs 21. Cs

22. K 22. P 22. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
23. Sze 23. Szo 23. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
24. Cs 24. V 24. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
25. P 25. H 25. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
26. Szo 26. K 26. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
27. V 27. Sze 27. Sze 5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!
28. H 28. Cs 28. Cs
29. K 29. P
30. Sze 30. Szo
31. Cs 31. V

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Együttműködésüket köszönjük: az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/évÉpítési-bontási 
törmelék:   

(beton-        tégla-
cserép)

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 
16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga 
elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása 
nem áll fenn.

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

 A Nádasdy DSE a Sárvár FC-vel 
és a Sárvári Közös Önkormány-
zattal idén is megrendezte ha-
gyományos gyermeklabdarúgó 
tornáit. 

A két napig tartó rendezvé
nyen három korosztály csapatai 
küzdöttek meg a helyezése
kért. A húsz csapat mérkőzéseit 
nagyon sok hozzátartozó és 
futballrajongó szurkolta végig. 
A 36 mérkőzésen rengeteg gól 
született, alig akadt döntetlen 
eredmény, és nem volt hiány jó 
teljesítményekben sem. A gyere
kek a kivívott díjakon kívül apró 
vendéglátásnak is örülhettek. A 
két nap jól szolgálta a sport által 
megszerezhető képességeket, 
emberi tulajdonságokat. 

A Vörös Tibor Emléktornán 
emlékeztek a kiváló sárvári játé
kosra és edzőre, Vörös Tiborra, 
aki a 80as évek elején elindította 
az akkor még ritkaságszámba 
menő korosztályos labdarúgó
képzést. Megtisztelte a tornát 
özvegye, Ili néni és unokája, aki a 
díjkiosztás során az általuk is fel
ajánlott szép díjakkal jutalmazta 
a legjobb csapatokat, játékosokat.

A Nádasdy Kupa illusztris díj
átadója egy valamikori nádasdys 
diák, Stieber Zoltán válogatott 
labdarúgó volt, akit nagy öröm
mel üdvözöltek a kisfocisták. 

A legeredményesebb csapat a 
Nádasdy iskola lett két 1., egy 2. 
és egy 3. helyezéssel. Egy 1. és 
egy 2. helyezést szerzett a Kék 
Sünik csapata.

Év végi labdarúgótornák

Az újrahasznosítható anyagok 
(fém, papír, műanyag) szelek-
tív gyűjtése 2009 óta zajlik a 
sárvári Tinódi gimnáziumban. 
A tantermi vegyes kukák meg-
szűntek, helyettük a folyosókra 
kihelyezett gyűjtőkukákban 
történik a hulladékgyűjtés. 

Folyosószakaszonként két 
szelektív hulladékgyűjtő szett 
(4 darab kuka) található. A 
gimnázium udvarán szelek
tív hulladékgyűjtő konténerek 
kerültek kihelyezésre a városi 
hulladékszolgáltató által. A sze
lektív gyűjtés megkezdése óta 
eltelt kilenc év alatt a kukák egy 
része megrongálódott, elhasz
nálódott, ezért elérkezett az idő 
azok cseréjére. 

A Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület – gim
náziumunk egyik jelentős tá
mogató partnere – sikeresen 

pályázott a Flex Alapítványához 
a gimnáziumi szelektív kukák 
cseréjének anyagi támogatására. 
November 29én az elnyert támo
gatásból 33 db szeletív kuka érke
zett iskolánkba. A díszteremben 
tartott átvételi ceremónián részt 
vett Kulman Tamás, a Flex Ala

pítvány, Török Miklós a Sárvári 
Környezetvédő és Természetbarát 
Egyesület képviseletében, Hevér 
Mihályné igazgató és Vígh Viktor 
gimnáziumi tanár. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
célja kettős. Egyrészt a diákok 
felelősségteljes fogyasztási szoká
sainak kialakítása a szelektív hul
ladékgyűjtés folytonosságának 
biztosításával, másrészt a gimná
zium költségeinek csökkentése. 

Vígh Viktor
a Sárvári Környezetvédő és 

Természetbarát Egyesület kör
nyezetvédelmi szakreferense 

Továbbra is szelektíven…

Hevér Mihályné, Vígh Viktor, Török Miklós, Kulman Tamás és diákok az 
átvételi ceremónián

Éves szelektív naptár 2019 Sárvár
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. január 11. és 26. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

január 17-én és 24-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.: 95/320261, Email: 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. 1113., 
Nyomtatás: 2019. január 7. 

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 02389010

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Január 12., 19. és 26.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Január 11. (péntek) 19.00 Újévi fúvós koncert
Január 18. (péntek) 19.00 Vendég: Csonka László, a Sárvári Kini-
zsi SE Kézilabda Szakosztályának vezetője és Rozmán Gergő edző
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Január 11. és 25. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Testületi ülés
Január 24. (csütörtök) 16.00/élő

A III. Ippon Shobu Európa 
Kupáról Pál Alexandra Anna, a 
Szent László Katolikus Általá-
nos Iskola 3. osztályos tanulója, 
a 8-9 éves korcsoport verseny-
zője 3 aranyéremmel jött haza. 

Megnyerte egyéni formagya
korlatát, egyéni szabad küzdel
mét, és csapat formagyakorlat
ban is sikerült felállnia a dobogó 
legfelső fokára.

A verseny legeredményesebb 
lány versenyzője is ő lett, és a 
csapatnak sikerült elhoznia a 
legeredményesebb csapatnak 
járó trófeát.

A Budoka SE csapata a megmé
rettetésen 14 arany, 9 ezüst és 
2 bronzérmet szerzett. Felkészí
tőjük: Pál Tibor. (Pál Alexandra 
Anna az első sorban jobbról a 
negyedik három aranyéremmel 
és egy kupával a kezében.)

Három arany egy versenyen

Remekül sikerült női kispá-
lyás labdarúgótornának adott 
otthont a Nádasdy iskola tor-
naterme.

A sárvári Aranylábú Vastyú
kok Sportegyesület által szer
vezett megmérettetésre három 
megyéből, hét csapat nevezett. 
A résztvevők körmérkőzéses 
formában döntötték el a végső 
sorrendet. A Vastyúkok végig 
magabiztosan focizva négy győ
zelemmel, két döntetlennel a tar
solyukban nyerték meg a kupát. 

A torna végeredménye: 1. 
Aranylábú Vastyúkok (14 pont) 
(Bedi Aliz, Boros Gabriella, Fogl 
Ildikó, Jobb Szilvia, Kecskésné 
Szemes Krisztina, Keresi Szimo
netta, Lukács Kinga, Schweiger 
Beáta, Tóth Klaudia, Tóth Lilla 
a képen), 2. Rehab Team (11 
pont), 3. Alsósági Tigrisek (10 
pont).

A torna gólkirálynője Boros 
Gabriella (Vastyúkok SE), leg
jobb játékosa Tóth Krisztina 
(Vép), legjobb kapusa Bertók 
Laura (Rehab Team) lett. 

Hazai győzelem 
a Vastyúk Kupán
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Bojan Laziccsal szárnyakat ka-
pott a labdarúgócsapat, a szerb 
trénerrel mindössze egyszer, a 
Szabadkikötő ellen kapott ki az 
együttes.

A Sárvár FC labdarúgócsa
pata négy győzelemmel, nyolc 
döntetlennel és négy vereséggel, 
húsz ponttal a tízedik helyről 
várja a tavaszi folytatást. Bojan 
Lazics vezetőedző szeptember 
végén, a nyolcadik forduló előtt 
vette át a csapat irányítását Ko
vács Lászlótól. Ekkor még nem 
volt győzelme a bajnokságban az 
SFCnek, onnantól viszont csak 
egyetlen egyszer, a Szabadkikötő 
ellen nem sikerült a pontszerzés. 
A szerb szakember elégedett az 
ötven százalékos teljesítménnyel.

– Nagyon elégedett vagyok. 
Amikor átvettem a csapat irá
nyítását, a sikertelen eredmények 
miatt nem a legideálisabb volt a 
hangulat az öltözőben. Ettől füg

getlenül bíztam a társaságban és 
magamban is. Ismertem a keretet, 
tudtam, hogy milyen feladat vár 
rám. Nagyon nehéz helyzetben 

voltunk, de képesnek láttam rá a 
csapatot, hogy meginduljon fel
felé. Elsősorban a fejekben kellett 
rendet tenni, hogy visszanyerjék a 
srácok az önbizalmukat. Nagyon 
sokat gyakoroltunk, a játékosok 
vevők voltak az utasításaimra. 
Szerencsére jól sikerült a debü

tálás, és onnantól kezdve szép 
fokozatosan, de elég gyorsan 
megindultunk felfelé. Abból 
kellett főznöm, ami van, viszont 

változtattam a szerkezeten. A vé
delmünk egész ősszel stabil volt, 
nem véletlen, hogy a listavezető 
Ajka után mi kaptuk a második 
legkevesebb gólt, viszont én job
ban preferálom a támadó focit, 
ezért átálltunk a háromcsatáros 
rendszerre. Úgy érzem, ez a váltás 

meghozta az eredményét. Szép 
focit játszottunk, és ami fontos: 
eredményeset is. Az én csapatom 
mindig mindenhol győzelemre 
játszik. Egyetlen rossz meccsünk 
a Szabadkikötő elleni volt, akkor 
tényleg nem érdemeltünk pontot, 
de ez meg benne van a pakliban 
– mondta Bojan Lazics, akinek 
csapata ötmeccses veretlen széri
ával ment téli pihenőre. A tréner 
azt is elmondta, szeretné, ha a 
bajnokság végén az első nyolc 
között zárnának.

A játékoskeretben lesznek 
változások a szünetben, a szak
mai stáb szeretne legalább egy 
csatárt és egy támadóirányító 
középpályást igazolni. Vannak 
már kiszemeltek, akikkel jelenleg 
is folynak a tárgyalások.

Január 21én indul a hat hetes 
felkészülés, a Sárvár FC a tervek 
szerint március 3án, 14:30tól az 
Andráshida vendége lesz az első 
tavaszi fordulóban. Starcsevics

Mind a tizenegy mérkőzését 
megnyerte a Sárvári Kinizsi 
Kékgolyó SE.

Véget ért az NB IIes teke 
bajnokság délnyugati csoport
jának 2018/19es őszi szezonja. 
A Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE 
minden képzeletet felülmúlt, 
hiszen az összes mérkőzését 
megnyerte, tizenegy sikerrel 
tudta le a pontvadászat első felét. 
Második helyen az újonc Perenye 
zárt, amely kilencszer nyert és két 
alkalommal veszített, velük szem
ben tehát négy pont az előnye 
városunk csapatának. A tavaszi 
szezon január 19én kezdődik, a 
Kékgolyó SE hazai pályán fogad
ja a sereghajtó Olajmunkás SE 

Gellénházát (délelőtt tíz órától). 
Farkas Imre szakosztályvezető la
punknak elmondta, a gyengébbre 
sikerült tavalyi szezon után össze
fogtak és nagy hangsúlyt fektettek 
az edzéslátogatottságra. A nyáron 
egyébként a dobogót tűzték ki 
célul maguk elé, ám evés közben 
megjött az étvágy, és most nem 
adnák alább a bajnoki címnél. Ha 
ez egyébként összejön, vállalnák 
az esetleges osztályváltást is.

A Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE 
játékoskerete: Ifjúsági játékos: 
Banai István Bence, Felnőtt csa
pat: Németh Attila, Bejczi Tamás, 
Csirkovits Lajos, Baranyai Ernő, 
Szijj László, Tóth Zoltán, Rozmán 
Szabolcs és Farkas Imre.

Stari

Nem sikerült borítani a papír-
formát a Győri Audi ETO KC 
ellen, először kapott ki hazai 
pályán a Kinizsi.

A Győri Audi ETO KC U22es 
csapata ellen, hazai pályán zárta a 
2018as évet a Sárvári Kinizsi SE az 

NB IIes női kézilabda bajnokság 
északnyugati csoportjában. Jól 
kezdte a meccset Rozmán Gergő 
együttese, de az első félidő hajrá
jára elfáradt, és már a szünetben 
kétgólos hátrányba került, végül 
30–25ös vereséget szenvedett. 
Jenőfi Katalin hat, Cser Dóra és 

Horváth Emma pedig ötöt gólig 
jutott. A lányok ezzel elveszítették 
hazai pályás veretlenségüket, ösz
szességében pedig hat győzelem
mel, két döntetlennel és három 
vereséggel az ötödik helyen állnak. 

Érdekesség, hogy a csapat neve 
mellett 279 kapott gól szerepel, 

ezzel toronymagasan a sárváriaké 
a legjobb védelem, hiszen ebben 
a kategóriában az őket követő 
Körmend és a Győr is 292vel áll. 

A bajnokság februárban foly
tatódik, a Kinizsi a listavezető 
Szombathelyi KKA U22es csa
patát fogadja. SÁ

Bejött az edzőváltás a Sárvár FC-nél

Hibátlan őszt produkáltak a tekések

Vereséggel zárták az évet kézilabdázóink

Felvételünk a 10. győzelem után készült a sárvári tekésekről, a tizenegyedik 
győzelmet már nem is tudnák mutatni

Emlékezetes örömjáték volt az ősz során a FTC elleni Magyar Kupában 
játszott mérkőzés – Németh Erik, az SFC játékosa akcióban
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Új karikagyűrű 
modellek!
Most minden 

karikagyűrűre és eljegyzési 
gyűrűre 

Sárvár
Batthyány u. 34/3.

 (volt Borudvar)

(Részletek az üzletben.) 
Akció: 2019.01.02-01.31.

(Részletek az üzletben.) 
Az akció 2019.01.02-01.31-ig érvényes.

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

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

Minden arany ékszerre 
-20% kedvezmény

beszámítás 
esetén.

10% kedvezmény!

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.

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 «

» Eredetiségi vizsgálat «

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


