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9. alkalommal került sor a 
Nádasdy-vár dísztermében a 
polgármesteri évértékelő-év-
kezdő összejövetelre február 
8-án. A Kondora István által 
összehívott találkozón a város 
helyhatósági-kormányzati 
intézményeinek irányítói, az 
ipari és idegenforgalmi vállal-
kozások vezetői és a civil szféra 
képviselői vettek részt. 

Az est háziasszonya Dr. Szi-
jártó Valéria címzetes főjegyző 
volt, aki szívhez és lélekhez 
szóló szavaival foglalta keretbe 
a rendezvényt. Az évértékelőn 
megjelenteket Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő köszön-
tötte, aki számára jelentős év 
volt a tavalyi, hiszen 2018 meg-
erősítette személyesen abban 
is, hogy erős felhatalmazással 

végezhesse a munkáját Sár-
várért és Észak-Vas megyéért, 
ugyanis a korábbinál is nagyobb 
felhatalmazást kapott a tavaszi 
országgyűlési választáson a pol-
gároktól. Mint mondta, a Sárvár 
polgármesterével, alpolgármes-
terével és jegyzőjével együtt 
végzett közös szolgálat számos 
látványos eredményt hozott. 

Folytatás a 3. oldalon
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Több mint 
7 milliárdos Sárvár 
költségvetése
A sárvári képviselő-testület feb-
ruár 14-én tartotta soros ülését 
a Városháza nagytermében. A fő 
napirendi pont az önkormányzat 
2019. évi költségvetésének elfoga-
dása volt, de intézményi beszámo-
lókat is elfogadtak a képviselők.

A beszámolók sorát a Sárvári 
Gondozási és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetője, Hámoriné Németh 
Edit kezdte. A tavalyi évi tevékeny-
ségükkel kapcsolatban kiemelte, 
hogy az idősek nappali ellátása, 
a házi segítségnyújtás, a szociális 
étkeztetés mellett a gyermekjóléti 
központjuk 42 települést lát el, és 
bízik abban, hogy munkájuk a város 
és környéke lakóinak megelégedé-
sére szolgál. Kondora István pol-
gármester elmondta, hogy február 
harmadik hetében már takarítják a 
gondozási központ felújított épüle-
tét, és hamarosan visszaköltözhet-
nek az ellátottak az intézménybe. A 
Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2018. 
évi munkájáról Varga Istvánné in-
tézményvezető számolt be.

Folytatás a 4. oldalon

A gályarabokra emlékeztek Sárváron
A gályarabságot szenvedett protestáns prédikátorokra emlékez-

tek közösen Sárváron a reformátusok és az evangélikusok február 
10-én. A megemlékezést vasárnap a délelőtt tíz órakor a reformá-
tus templomban kezdődő istentiszteleten tartották. Ezt követően 
a gyülekezetek képviselői koszorút helyeztek el az 1674-ben és 
1675-ben gályarabságba hurcoltában a Nádasdy-vár börtönében 
sínylődött református és evangélikus prédikátorok emléktáblájá-
nál, akiket 1674 kora tavaszán, a magyarországi ellenreformáció 
idején idéztek a Pozsonyban felállított vészbíróság elé. 

Változott az adóügyek elektronikus intézése    
Az Önkormányzati Alkalmazásszolgáltatás keretében létrejött 

Sárvár Város Önkormányzatának Elektronikus Ügyintézési Por-
tálja, amelyen keresztül már online is indíthatóak a különböző 
ügyek. A szolgáltatások közé tartozik a helyi adórendszer is, így 
a csatlakozásnak köszönhetően megszűntek az önkormányzati 
adóhatóság Sárvár város honlapján elérhető űrlap nyomtatványai, 
helyüket az önkormányzati hivatali portálon található űrlapok 
vették át – tájékoztatott a Sárvári Adóhatóság.

Folytatás a 2. oldalon
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2019. január 30.
Sárvár Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGVALÓSULT 
A „ZENE HÁZA” SÁRVÁRON 
A „Zene Háza” projekttel Sárvár Városban komplex magas színvonalú 
kulturális rendezvények megtartását szolgáló helyszín valósult meg 
a TOP-1.2.1.-15-VS1-2016-00007 számú Európai Uniós pályázat ke-
retében.

A Zene Háza Sárvár turisztikai kínálatában meghatározó jelentőségű, 
mely infrastrukturális hátteret biztosít a térség (Sárvári Járás) kulturális 
– elsősorban zenei – kínálatának bemutatásához. A projekt keretében a 
térség kulturális adottságaira épülő új vonzerő létrehozása valósult meg.
A Zene Házában egy interaktív bemutatóhely (kiállítás) is megjelenik. A 
helyszín nemcsak élő zenei eseményekkel szolgálja a turisztikai kínálat 
bővítését, hanem interaktív, látványos bemutatókkal kínál élményt a látoga-
tóknak. A zenei rendezvények között kiemelkedő szerepet kapnak a térség 
azon településeinek kulturális csoportjai, melyek a projektben konzorciumi 
tagként is megjelennek (Ikervár, Sitke, Nick, Porpác). A konzorciumi tagok 
tudatos törekvése, hogy térségi települések szellemi és kulturális öröksége 
turisztikai hasznosításra kerüljön, bemutathatóvá váljon a Zene Házában. 
A projekt célja Sárváron eddig nem létező kínálati elem megteremtése 
mellett a jövőben megtartandó rendezvényeken résztvevő vendégek 
részére komplex élmény biztosítása. 

A projekt kivitelezési összköltsége: 329 686 840 Ft.
Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 
189 291 785 Ft.
Építési helyszín: 9600 Sárvár. Várkerület 31., 577. hrsz.
A kivitelezés időszaka 2018. 04. 24–2018.12. 24.
Kivitelező: Sárvár-Ház Kft. (Székhelye: 9600 Sárvár, Kiss János altábor-
nagy u.  2/A. ép.)

További információ www.sarvarvaros.hu oldalon található vagy Hangonyi 
Zoltán kapcsolattartótól – a 30/9964246 telefonszámon, vagy a hangonyi@
upcmail.hu e-mail címen – kérhető.

2019. január 30.
Sárvár Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁTADÁSRA KERÜLT 
AZ ÁTALAKÍTOTT, BŐVÍTETT ÉS 
FELÚJÍTOTT SÁRVÁRI GONDOZÁSI ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉPÜLETE 
Sárvár Város a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Sárvári Gon-
dozási és Gyermekjóléti Központ (SGGYK) bővítésével és felújításával” 
című TOP-4.2.1-15-VS1-2016-00001 pályázati kódszámú Európai Uniós 
pályázat keretében befejezte a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti 
Központ átalakítását, bővítését és felújítását.

A projekt által Sárvár Város Önkormányzata kötelező feladatait képező 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátás biztosí-
tását, továbbá a gyermekjóléti szolgáltatást és a Család- és Gyermekjóléti 
Központ működtetését is megújult, modern környezetben biztosítja.

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ (Sárvár, Nádasdy F. u. 26. 
sz.), energiahatékonyság szempontjából korszerűsített és akadálymen-
tesített épületének kialakításával Sárvár város és további 42 település 
lakosságát tudja magas színvonalon ellátni, kiszolgálni. A részben lebon-
tásra került épület felújítását és bővítését, átalakítását követően az épület 
teljes egészében hő- és födémszigetelést kapott, a nyílászárók cseréje 
és az épület projektarányos akadálymentesítése, gépészeti és villamos 
felújítás is megtörtént. Az épület energia igényét megújuló energiaforrás 
biztosítja. Az SGGYK épületének hasznos alapterülete: Földszint: 353,97 
m2, Emelet: 144,31 m2, Összesen: 498,28 m2. 

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 
150 000 000 Ft.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a. 
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. 06. 01., a 
projekt műszaki átadása 2019. 01. 25.
Kivitelező: KG Invest 2008 Kft. 
A lakosság munkálatok időtartama alatt tanúsított türelmét, megértését 
köszönjük.
További információ www.sarvarvaros.hu oldalon található vagy Hangonyi 
Zoltán projektmenedzsertől (Tel.: 30/9964246, E-mail cím hangonyi@
upcmail.hu) kérhető.

Állampolgársági eskü

Ismét állampolgársági eskü volt Sárváron. Az Erdélyből érkezett Kristály 
Melinda tett állampolgársági esküt kislányával, Puskás Tímeával. Melinda 
testvére az elmúlt évben lett magyar állampolgár, élettársa és anyósa pedig a 
következő hónapban teszi majd le az esküt Sárváron. A köztársasági elnök 
az állampolgárság megadásáról szóló döntését, a hagyományos honosítási 
eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén, a kérelmező lakóhelye szerinti 
polgármesternek küldi meg. Az eskü napjával válnak magyar állampolgárrá 
a honosítást kérelmezők. A hivatalos ceremónia után a polgármester Sárvár 
albummal és virágcsokorral köszöntötte az esküt tetteket

Elmarad a háziorvosi rendelés!
Továbbképzés miatt március 6-án, szerdán a háziorvosi 

rendelések elmaradnak.
Sürgős, illetve a következő háziorvosi rendelésig nem halaszt-

ható esetben orvosi ügyelet áll a betegek rendelkezésére szerda 
reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig a Sárvár, Széchenyi u. 7. 
sz. alatti rendelőben, tel.: 95/323-323.

Folytatás az 1. oldalról
Az elektronikus ügyintézésre 

köteles adóalanyok ügyfélka-
pu-jelszavukkal belépve köte-
lesek online ügyet indítani és 
online beküldeni az űrlapot, 
ennek megfelelően a jövőben 
az adóhatóság már csak elekt-
ronikus formában fogadja el a 
beadványokat, többek közt az 
idegenforgalmi adóbevallást is. A 
2018. évi helyi iparűzési adóbe-
vallás kitöltése szintén biztosított 

a közétett űrlappal. Az elektro-
nikus ügyintézésre nem kötele-
zett adóalanyok elektronikusan 
tölthetik ki az űrlapot, majd 
nyomtatás után postai úton, vagy 
személyesen juttathatják el az 
önkormányzati adóhatóságnak, 
de amennyiben rendelkeznek 
ügyfélkapu-regisztrációval, szin-
tén beküldhetik online.  Részletes 
útmutatót az adóalanyok Sárvár 
Város Önkormányzatának web-
oldalán találnak.

Változott az adóügyek elektronikus 
ügyintézése Sárváron
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Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter országgyűlési képvi-

selő a polgármesteri évértékelőn 
mondott köszöntőjében nem-
csak az eredményekről szólt, de 

megfogalmazta a jövő feladatát 
is. – Abban bízom, hogy ezek az itt 
élőket szolgálják, hiszen minden 
sárvári fejlesztés középpontjában 
a sárvári emberek vannak. Nekik, 
kicsiknek és nagyoknak, fiata-
loknak és időseknek épül tovább 
Sárvár. Számos lépés történt, 
melyek révén Sárvár élhetőbb, sze-
rethetőbb, igazi otthont adó hellyé 
tudott még inkább válni. Ez pedig 
nem csak 2018-ra igaz, hanem az 
egész, idén lezáruló önkormány-
zati ötéves ciklusra. Elindultunk 
egy úton, azonban még nagyon 
sok feladat áll előttünk, ezért már 
most fel kell készülni a Kormány-
nyal együttműködve a folytatásra, 
a város további építésére. Arra, 
hogy Sárvár a következő öt év 
nyertese lehessen. Ez a jövő fela-
data – mondta Ágh Péter.

Dr. Dénes Tibor nyugalmazott 
polgármester az évértékelőn mu-
tatta be az életéről és munkássá-
gáról készült videót tartalmazó 
adathordozót. Pajor András ri-
porter és Kiss Norbert operatőr, 
a Sárvári Televízió munkatársai 
készítettek egy négy részből álló 
beszélgetéssorozatot a polgármes-
terrel. Ez a sorozat most az önkor-
mányzat jóvoltából pendrive-on, 
díszcsomagolásban is megjelent, 
és elsőként az évértékelő vendégei 
kapták meg ajándékul.

Az elmúlt év eredményeit, ese-
ményeit bemutató képes összeál-

lítás után tartotta meg évértékelő 
beszédét Kondora István polgár-
mester. Kitért a város népesedési 
adataira is. 2018-ban Sárvár lakos-
sága 14 856 fő volt, 114 újszülött 

látta meg a napvilágot, 174-en ha-
láloztak el és 84 házasságot kötöt-
tek, ezen túl 26 honosítás történt. 
A gazdaságról szólva kiemelte, 
hogy nőtt az iparűzési és idegen-
forgalmi adóbevétel is. – Sárvár 
az első 50 település között van az 
adóbevételt illetően – hangsúlyoz-
ta Kondora István, aki hozzátette, 
hogy napjainkra a helyi gazdaságot 
is utolérte a munkaerőhiány. 2018-
ban 550 ezer vendégéjszakát töltöt-
tek el Sárváron a turisták, ezáltal 
230 millió forint idegenforgalmi 
adóbevétel keletkezett. 767 ezer 
látogatója volt a fürdőnek tavaly, 

és a turisztikai ágazat sikeréhez 
tartozik az is, hogy Haller Ferenc, 
a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. ügyvezetője bekerült a TOP 10 

legbefolyásosabb fiatal turisztikai 
vezető közé.

Kondora István polgármester 
büszkén szólt a város új díszpolgá-
rairól Rozmán Lajos klarinétmű-
vészről és Gaál Tamás Munkácsy- 
díjas szobrászművészről, továbbá 
Prof. Dr. Kásler Miklósról, aki az 
emberi erőforrások minisztere lett 
a tavaly tavasszal megalakult Or-
bán-kormányban, és Dr. Hegedüs 
Csabáról, aki 2018-ban Sárváron 
ünnepelte 70. születésnapját. 

A testvérvárosokkal továbbra 
is szoros Sárvár kapcsolata, a 
civil szervezetekkel kapcsolatban 
kiemelte a polgármester, hogy a 

80 közösség jelentős erőt képvisel 
a város életében. Az egyházak 
kapcsán szólt arról, hogy Wim-
mer Roland városi plébánosként 
mindkét sárvári plébánia vezetője 

lett. A Sárvári Evangélikus Egyház-
községbe egy fiatal lelkészházaspár 
érkezett, Pethő Attila és Pethő 
– Udvardi Andrea. A fejlesztések 
közül kiemelte a Hild parkot, a 
bölcsődét, a gondozási központot, 
a multifunkcionális sportcsarno-
kot és a katolikus iskola bővítését.

A hagyományokhoz hűen az 
évértékelőn mutatta be Kondora 
István polgármester Sárvár 2019. 
évi borát. Az idei nedű a Káli-me-
dencében termett szőlőből készült 
az Istvándy Pincészetben. Egy fiatal 
borász, Istvándy Tamás Farkastető 
chardonnay dűlőválogatása nyerte 
el a megtisztelő címet.

Az évértékelőn Lovász Adrienn 
előadta Szülő(m)városom című 
versét, amellyel a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Iskola által Sárvár 
újkori várossá válásának 50. év-
fordulója alkalmából meghirdetett 
versíró pályázaton kiemelt arany 
minősítést szerzett. A verset Dr. 
Szalai Ferencné zenésítette meg, 
és ebből született a Sárvári Orató-
rikus Kórus által előadott Sárvár 
ölén című dal. Az évértékelőn 
bemutatták a Varga Zsolt által a 
dalra kiírt videopályázatra készí-
tett győztes pályamunkát is.  

Közreműködött a rendezvényen 
a Girls, Csak Csajok Énekes Együt-
tes, amelynek vezetője Szilágyi 
– Varga Diána, tagjai pedig Varga 
Zsófia és Tóth Aliz.

-fr- 

Újabb fejlesztésekkel gyarapodott Sárvár
Megtartotta hagyományos polgármesteri évértékelőjét Kondora István

Elindultunk egy úton, azonban még nagyon sok feladat áll előttünk, ezért 
már most fel kell készülni a Kormánnyal együttműködve a folytatásra – 
mondta Ágh Péter

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2019. március 5-én, kedden 

14.00–16.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal 202. számú irodájában.

Több, tavaly Sárváron kiadott könyvet is bemutatott Kondora István, így a 
Sárvár 50 fotóalbumot is

A polgármesteri évértékelőn közreműködött a Girls, Csak Csajok Énekes 
Együttes
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Folytatás az 1. oldalról
A februári ülésen a kép-

viselők módosították az ön-
kormányzat 2018. évi költ-
ségvetéséről szóló rendeletet, 
elfogadták az önkormányzat 
2020 és 2022 közötti időszakra 
szóló középtávú tervét, majd 
a 2019. évi költségvetését is. 
Kondora István polgármester 
kiemelte, hogy a város költ-
ségvetésének főösszege idén is 
jelentős, több mint 7 milliárd 
forint lett, mivel az elmúlt 
évben elindult pályázati prog-
ramok közül több áthúzódik az 
idei évre is. 

– Ezért az idei évi költségve-
tésünk is egyrészt ugyanolyan 
mozgékony, mint az előzőek, 
másrészt ugyanolyan stabil is. 
Ebben az évben külön kezelünk 
néhány olyan pályázati for-
rást, mint a multifunkcionális 
sportcsarnok és a Zene Háza 
pénze, a gondozási központ 
végső számláinak kifizetése, 

egy kerékpárút megépítése a 
zsidótemető és a Hegyközség 
között, amelyek alapvetően 
befolyásolják a költségvetésünk 
főösszegét. Azon kívül a saját 
ötleteink, így például az orvosi 
rendelők felújítása, új orvosi 
ügyelet építése és a város mű-
ködtetése, szépítése is benne 
van ebben a költségvetésben. 
Fontos az is, hogy ezeket a 
pénzeket ütemezetten használ-
juk fel, így átmeneti likviditási 
probléma sem merülhet fel az 
önkormányzatnál – húzta alá 
Kondora István.  

A költségvetés elfogadá-
sa után került napirendre a 
Nádasdy Kulturális Központ 
2018. évi munkájáról szóló 
beszámoló, majd elfogadták 
az intézmény 2019. évi mun-
katervét is, amelyekről Takács 
Zoltán Bálint igazgató adott 
tájékoztatást. A kulturális köz-
pont 2018. január 1-jén kezdte 
meg működését a korábbi 

városi múzeum, művelődési és 
könyvtári intézmények integ-
rálásával. Egyrészt folytatták a 
hagyományokat, másrészt új el-

vek bevonásával, új programok 
elindításával készítették elő a 
következő évek működését. 
Céljuk, hogy a Nádasdy Kul-

turális Központ a régió 
meghatározó intézmé-
nyévé váljon. 

Az ülésen megállapí-
tották a sárvári önkor-
mányzat 2019. évi bel-
ső ellenőrzési tervét és 
2019. évi közbeszerzési 
tervét is. Véleményez-
ték a Sárvári Nádasdy 
Tamás Általános Iskola 
és a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Isko-
la beiskolázási körzet-
határait. Döntöttek a 
képviselők egy közös 
pályázat benyújtásáról a 
Vasivíz Zrt.-vel együtt. 
A 140 milliós projekt 
keretében Sárvár kilenc 
utcájában újítanák fel az 
ivóvíz-rendszert.

-fr-

A februári testületi ülés után 
tartott sajtótájékoztatót Máhr 
Tivadar alpolgármester és 
Kampel Oszkár, a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbeszer-
zési Bizottság elnöke. A képvi-
selők az önkormányzat 2019. 
évi költségvetését értékelték.  

A testületi ülésen Kampel Osz-
kár, a Gazdasági, Városfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság el-
nöke a napirend tárgyalásakor 
elmondta, hogy az önkormány-
zat idei költségvetése biztosítja 
a város működését, fejlesztését, 
a beruházások megvalósítását.

– Több mint 7 milliárd forin-
tos a költségvetésünk, fontos-
nak tartom megjegyezni, hogy 
ebből 3 milliárdot a tavalyi évről 
hoztunk át, részben pályázati 
pénzként, részben megtakarí-
tásként. Az adóbevételünknél 
másfél milliárd forinttal ter-
vezünk, ami az iparűzési és 
idegenforgalmi adókból tevődik 
össze. A beruházások közül ki-
emelnék néhányat, így a Jókai és 
Katalin utcák felújítását. Parko-

ló épül továbbá a Várkerületnél, 
és a Petőfi-lakótelepen a 30. és 
32. számok között is készül par-

koló, továbbá a 30.–32.–34.–36. 
házszámok és az úttest között 
megépül az aszfaltozott járda.  
A Gárdonyi iskola épülete egy 
energetikai felújítás keretében 
újul meg, és újabb óvodai cso-
portszoba is épül, hiszen nem 
mindegy, hogy a gyermekeink 
milyen környezetben töltik a 

napjaikat. Visszatekintve: az 
összes költségvetésünk jó volt, 
és bízom abban, hogy jövőre 

majd az idei büdzséről is ezt 
mondhatjuk el – húzta alá Kam-
pel Oszkár.

Máhr Tivadar alpolgármester 
a sajtótájékoztatón arról beszélt, 
hogy a város költségvetését ér-
demes az emberek, a Sárváron 
élő polgárok szemszögéből is 
megközelíteni. 

– Amikor költségvetésről be-
szélünk, akkor mindig számok-
ról van szó. A beruházásokról 
beszélünk, arról, hogy mennyit 
fejlődött a város, milyen önerőt, 
milyen pályázati forrásokat tud-
tunk mozgósítani. Ezek fontos 
érvek, és sokszor el is kell mon-
dani ezeket, mivel minden váro-
si polgár gazdája a városnak, és 
látnia kell, hogy mire is költjük 
a város pénzét. A beruházások 
mind azért történnek, hogy 
a város polgárainak hasznára 
legyenek, a legfiatalabb korosz-
tálytól a legidősebbekig. Ezért 
bölcsődét újítunk fel, Zene 
Házát és multifunkcionális 
sportcsarnokot, kerékpáruta-
kat építünk, korszerűsítjük a 
gondozási központot – sorolta 
Máhr Tivadar, aki szerint a 
döntéshozóknak mindig abból 
kell kiindulniuk, hogy mi jó 
az itt élőknek. A várost csak az 
viszi előbbre, ha Sárvár polgárai 
integrálódni tudnak az új fej-
lesztésekbe, magukénak érzik 
azokat. 

-fr-

Több mint 7 milliárdos Sárvár költségvetése

A fejlesztések a város lakóit szolgálják

Máhr Tivadar alpolgármester és Kampel Oszkár bizottsági elnök

Folytatódnak az építkezések - Az elmúlt 
évben elindult pályázati programok közül 
több áthúzódik az idei évre is – mondta 
Kondora István
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Tovább bővül a családtámoga-
tási rendszer – erről beszélt a 
Sárvári Hírlapnak Ágh Péter. 
Az országgyűlési képviselő 
szerint Orbán Viktor mi-
niszterelnök által ismerte-
tett családvédelmi akcióterv 
újabb támogatásokkal segíti 
a gyermekvállalást és a gyer-
meknevelést.  

– Ezúton is szeretném meg-
köszönni, hogy választókerüle-
temben, Észak-Vas megyében 
és annak székhelyén, Sárváron 
nagyon sok felelős polgár él, 
akik a nemzeti konzultáció ki-
töltésével fontosnak tartották 
elmondani véleményüket! Az 

akcióterv a nemzeti konzul-
táció eredményeit szem előtt 
tartva készült – emlékeztetett 
Ágh Péter. Elmondta: A csa-
ládvédelmi akcióterv révén a 
következő időszakra nézve be-
vezetésre kerül a fiatal házasok 
gyermekvállalási támogatása, 
amely egy 10 milliós kedvez-
ményes kölcsönt jelent. Fontos 
része a kezdeményezésnek 
az is, hogy a kedvezményes 
CSOK hitelt használt lakásra 
is igénybe lehet venni. A har-
madik elemet a második gyer-
mek születése esetén 1 millió 
forint, a harmadik gyermek 
születése esetén 4 millió forint 
jelzáloghitel elengedése jelenti. 

A negyedik pont alapján élet-
hosszig tartó SZJA-mentesség 
járna a négy vagy több gyerme-
ket nevelő édesanyáknak. Az 
ötödik lépésként autóvásárlási 
támogatást fogalmaztak meg a 
nagycsaládosoknak. A hato-
dik újítást a nagyszülői gyed 
bevezetése, a hetediket pedig 
országosan a több ezer új 
bölcsődei férőhely jelenti. Az 
Orbán Viktor vezette Magyar 
Kormány és a Fidesz továbbra 
is a magyar családok pártján 
áll. Mi nem illegális beván-
dorlókkal ,  hanem mag yar 
gyermekekkel képzeljük el 
Magyarország jövőjét – fogal-
mazott Ágh Péter.

Munkában a gyermekekért, családokért

A megyeszékhelyen is be-
mutatták a Velorégió ke-
rékpár-turisztikai projektet, 
amely ausztriai és magyar 
partnerségben valósul meg 
vasi és a határhoz közeli oszt-
rák területeken. 

Dr. Kondora Bálint, a Vas 
Megyei Közgyűlés alelnöke, 
a Vas Megyei Turizmus Szö-
vetség elnöke elmondta, hogy 

a megyén belüli kerékpáros 
fejlesztések végre összehangol-
tan, nagy lendülettel zajlanak. 

A megyét három, országos és 
nemzetközi fontosságú bringás 
túraútvonal is átszeli. Az egyik 
a Fertő tó–Balaton közötti ke-
rékpáros útvonal, a másik – a 
Vas Megyei Önkormányzat 
projektvezetésével a befejező 
szakaszában lévő – Termál 
kerékpáros túraút, ami érinti 
Mesterit, Celldömölköt, Sár-
várt, Bükfürdőt is, majd a határt 
átlépve eléri Lutzmannsburgot. 

A harmadik útvonal fejlesz-
tése pedig az Őrség–Balaton 
nyomvonalon indult el. A me-

gyei önkormányzat feladatai 
közül a legfontosabb a megyei 
kerékpáros alapterv elkészítése, 
ezen belül is a turisztikai célú, 
kisebb hatókörű túraútvonalak 
kijelölése. Az elnök a velemi 

Stirling-villában megvalósítan-
dó felújításról is szólt: kerékpá-
ros központot hoznak itt létre, 
a házban a Kőszeg-hegyaljára 
igyekvő kerékpárosok tudnak 
majd megpihenni, felfrissülni.

Kerékpár-turisztikai projekt bemutatása Szombathelyen

Dr. Kondora Bálint elmondta, hogy hamarosan befejeződik a Termál kerék-
páros túraút projektje (Fotó: vasmegye.hu)

Mi nem illegális bevándorlókkal, ha-
nem magyar gyermekekkel képzeljük 
el Magyarország jövőjét – fogalma-
zott Ágh Péter

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Szemüvegkészítés akár egy órán belül! 
Az ajánlatunk egy 100 db os kollekcióra szól minőségi 
szemüvegkeretekre és HOYA  tükröződésmentesített 
szemüveglencsékre! 

Szemüvegkeret

  
egyfókuSzú lencSe 

látáSvizSgálat

Szemüvegtok

mikroSzálaS 
törlőkendő 

SzemüvegkéSzítéS
computereS SzemvizSgálat

kontaktlencSe illeSztéS

9600 Sárvár, rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

gyorvarioptika@varsat.net

KOMPLETT HELLY HANSEN 
férfiSzEMüvEg AJÁNLATUNK
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Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

» 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

Rövidesen befejeződnek a fel-
újítási munkálatok a Danubi-
us Health Spa Resort Sárvár 
szállodában. Február végére a 
gyógyszálloda valamennyi szo-
bája megújul, emellett felújított 
terasz, szélesebb programkíná-
lat és elektromos töltőállomás 
is várja a vendégeket 2019-ben. 
A változásokról Katz Péter 
szállodaigazgató nyilatkozott 
lapunknak.

– A 133 szobánkból 67 volt 
felújítva eddig, és ebben az év-
ben sikerült a másik szárnyat is 
felújítani. Azon kívül, hogy új 
bútorokat kaptunk a margitszi-
geti szállodánktól, szőnyegeket, 
függönyöket, illetve több szo-
bában matracot is cseréltünk. 
Nagy újdonság számunkra, hogy 
megtörtént a légkondicionálás 
a teljes házra. Mindez tovább 
fokozza a vendégek kényelmét 
– fogalmazott az igazgató.

A felújítás idejére átmenetileg 
lecsökkent a kiadható szobák 
száma, és így a foglalási számok 

is visszaestek. Katz Péter ab-
ban bízik, hogy a korszerűsítés 
befejezésével a korábbi éveket 
jellemző trend folytatódni fog, és 
ismét 80-90 százalék felett lesz a 
szálloda kihasználtsága.

A Danubius Health Spa Resort 
nem csak a turistákat szeretné 
megszólítani. Éttermük prog-
ramkínálatának bővítésével a 
sárváriak felé is nyitni szeretné-
nek. A vendégek szélesebb körű 

kiszolgálásában segítségükre lesz 
az a 80 fő befogadására alkalmas 
terasz is, amely nemrégiben 
újult meg. A terasz új köveze-
tet kapott, valamint korszerű 
elektromos árnyékoló rendszert, 

amely a motorizált, függőlegesen 
felhúzható oldalfal rendszerrel 
kiegészülve véd a szél és az eső 
ellen.

– Egy évvel ezelőtt elkezdtük 
a Sunday Brunch bevezetését, 

amelyen kezdetben 30-40 fő vett 
részt. A program idén is folyta-
tódik, a legutóbbi alkalomra már 
100 fő jelentkezett. Most, hogy 
a teraszt felújítottuk, alkalmunk 
van arra, hogy májustól szep-
temberig más rendezvényeknek 
is helyet adjunk. Szeretnénk egy 
jó kis borvacsorát és egy sörva-
csorát prezentálni a város felé 
– avatott be az étterem terveibe 
a szálloda vezetője.

Katz Péter igazgató végeze-
tül arról is beszámolt, hogy a 
szálloda parkolójában üzembe 
helyeztek egy elektromos töl-
tőállomást. Ez már a harmadik 
elektromos töltőpont a városban, 
a Sárvárfürdő és a várparko-
ló mellett ezentúl a Danubius 
Hotel parkolójában is tölthetik 
elektromos autóikat az ilyen jár-
művel rendelkezők. Az igazgató 
elmondta, a vendégek mellett 
bárki díjmentesen igénybe ve-
heti a töltőoszlopot, a szálloda 
sorompója tehát a sárváriak előtt 
is nyitva áll. 

sii

A város felé is nyit a megújult Danubius

Az idén a Danubius valamennyi szobája megújul – Katz Péter szállodaigaz-
gató az egyik felújított szobában

JÖN a tavasz!

50%
ajándékba

Komplett szemüveg
vásárlása esetén

*

Az Ön Opticnet partner optikája:
Az akció időtartama: 

2019. február 1. - március 31.
* Részletek: 

www.opticnet.hu/akciok

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
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Egy sárvári szakember, Haller 
Ferenc is bekerült Magyaror-
szág legbefolyásosabb turiszti-
kai személyiségei közé. A Sár-
vár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. ügyvezetője a 35 év alattiak 
TOP 10-es mezőnyében végzett 
az első helyen.

A Turizmus Kft., amely a 
hazai turisztikai szakma leg-
meghatározóbb kiadója, ismét 
megjelentette a magyar turiz-
mus 50 legbefolyásosabb sze-
mélyét bemutató kiadványát. 
Idén először bemutatták azt a 
tíz, legfeljebb 35 éves, ígéretes 
fiatalt is, akik hamarosan beke-
rülhetnek a legnagyobbak közé. 
A Turizmus.com kiadványa a 
szakma fiatal kiválóságai közé 
sorolja Haller Ferencet, a Sárvár 
Tourist & TDM Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét is. 

A sárvári szakember nemcsak 
bekerült a TOP 10-es mezőnybe, 
de a több mint 60 fiatal közül ő 
kapta a legtöbb ajánlást, így a 
lista élén végzett.

– Óriási öröm számomra, 
hogy 32 évesen ilyen elisme-
résben részesítettek. Felemelő 
érzés, hogy olyan turiszti-
kai szakemberekkel együtt 
vehettem át az elismerést, 
akiknek a munkásságát 
figyelve próbálok fejlődni, 
az így szerzett tudást pe-
dig igyekszem hasznosí-
tani Sárvár turizmusának 
fejlesztésében – kommen-
tálta a sikert a TDM ügy-
vezetője.

Haller Ferenc fiatal kora 
ellenére rengeteg turiszti-
kai tapasztalattal gazda-
godott már. Két nyelven is 
felsőfokon beszél, 14 éve-
sen már szinkrontolmács 
volt, csoportos utazásokat 
kísért „idegenvezetőként” 
külföldre. A marketing-
hez az ELTE nemzetközi 
tanulmányok szakának 
elvégzése közben került 
közelebb. Majd diplomata 
végzettséggel a zsebében a 
külföldi álláslehetősége-

ket visszautasítva úgy döntött, 
Vas megyében helyezkedik 
el. A Pannon Termál Klaszter 

ügyvezetője lett, majd a Büki 
Gyógyfürdő Zrt.-nél bízták 
meg azzal, hogy indítsa el a 
fürdő online kommunikáció-
ját. Sárváron több mint öt éve 
tevékenykedik.

– Bükfürdő után kerültem 
haza Sárvárra, a városveze-

tés megkeresésének hála. Ez 
egy nagyon nagy kihívás volt, 
hiszen szinte a nulláról kel-

lett felépíteni a helyi 
TDM-et a tourinform 
irodával karöltve – fo-
galmazott a turisztikai 
szakember kiemelve, 
hogy kollégáival, a város 
vezetésével és a helyi 
szolgáltatókkal közösen 
megteremtették annak a 
lehetőségét, hogy Sár-
várnak mára biztos po-
zíciója van a hazai TOP 
10 turisztikai célpontok 
között. – Az idei évben 
is azért dolgozunk, hogy 
ez a pozíció tovább erő-
södjön – zárta gondola-
tait az ügyvezető.

A rangos szakmai ki-
adványba Haller Ferenc 
mellett egyetlen Vas me-
gyei szakember, Boros 
László Attila, a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. vezér-
igazgatója, a Magyar 
Fürdőszövetség elnöke 

került be. Az elismerést, vala-
mint a Turizmus Kft. exklu-
zív kiadványát a február 1-jei 
Turisztikai Díjátadó Gálán és 
Évadnyitó Fogadáson vehették 
át a díjazott szakemberek a 
Budapest Kongresszusi Köz-
pontban. sii

Sárvár
Alkotmány u. 4.

Hétfő–szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 7:00-18:00

Sárvár
Laktanya u. 2. 

Hétfő–szombat: 6:00-20:00
Vasárnap: 7:00-12:00

Sárvár
Tinódi u. 32. 

Hétfő–péntek: 7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00

Vasárnap: ZÁRVA

Minden üzletünkben kapható 
valódi olasz kávé! 

www.pontittuzletek.hu
www.facebook.com/pontittuzletek

Bankkártyával és 
euróval is fi zethet!

Millennium Health and Leisure Travel Kft.
Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szállodába történő 

munkavégzésre az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

SZOBAASSZONY
teljes munkaidős és kisegítő munkakörben is
Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság ápolt 
megjelenés

TAKARÍTÓNŐ
teljes munkaidős és kisegítő munkakörben is
Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság és 
ápolt megjelenés 

EMELETI LONDINER 
teljes munkaidős foglalkoztatás
Elvárások: középfokú iskolai végzettség, szorgalmas, gyakorlatias 
hozzáállás

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a 
következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu,  vagy jelentkezni lehet 
a 06/95 889-529-es telefonszámon.

A legbefolyásosabb fiatal turisztikai személyiség

Haller Ferenc ügyvezető több mint öt éve dolgozik  
a sárvári turizmus fejlesztéséért
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Szent László é

 
● Február 22-én, pénteken Szent 

Péter apostol székfoglalásának az 
ünnepe lesz, imádkozunk Ferenc 
pápáért.

● Évközi 7. vasárnapon, február 
24-én, a szentmiséken a katolikus 
oktatási és nevelési intézmények 
javára gyűjtjük a perselyt.

● Március 2-án, farsang szomba-
ton tartjuk a katolikus jótékonysági 
bált a Park Inn Hotelben. Belépők 
a katolikus iskolában vásárolhatók. 
Tombola felajánlásokat szívesen 
fogadunk.

● Március 5-én, húshagyó ked-
den véget ér a farsangi évközi idő.

● Március 6-án, hamvazószer-
dán elkezdődik a nagyböjti szent 
idő. A Szent László templomban 
8 órakor és 18 órakor, a Sári temp-
lomban 10 órakor és 17.30 órakor 
lesznek hamvazkodó szentmisék.

● Nagyböjti szerdákon a Szent 
László templomban 17.30 órakor 

fájdalmas szentolvasót imádko-
zunk.

● Nagyböjt péntekjein a nagy-
templomban 17.30 órakor, a Sári 
templomban 17 órakor keresztutat 
tartunk. 

● Nagyböjti vasárnapokon 15.00 
órakor a Hegyi kálvária kápolná-
nál és 15.30 órakor Csényében a 
stációs kápolnáknál keresztutat 
imádkozunk. Akik tehetik buzgón 
jöjjenek el.

● Március 1-jén, a hónap első 
péntekén minél többen végezzenek 
szentgyónást és törekedjenek a 
gyakori szentáldozásra.

● Nagyböjt szent idején hét-
köznaponként legyünk buzgók a 
szentmiséken! Akik tehetik, minél 
többször jöjjenek áldozatos lélekkel! 
Nagy szükség van az imáikra.

● Február 28-án, csütörtökön 
18.45 órakor a nagytemplom sekres-
tye feletti hittantermében, március 
6-án, szerdán 18.15 órakor a Sári 
plébánia közösségi termében lesz 
felnőtt katekézis. Az előadások 
címe: A papi és laikusi szolgálat. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

● Előre jelzem, hogy a nagyböjti 
lelkigyakorlat a Szent László temp-
lomban március 31-én, április 1-jén 

és 2-án, vasárnap, hétfőn és kedden 
az esti szentmisék keretében lesz. A 
lelkigyakorlatot Dr. Székely János 
megyéspüspök atya fogja vezetni. 

● A 2x1%-ról rendelkező nyi-
latkozat száma: Magyar Katolikus 
Egyház: 0011; Szent László Kato-
likus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785-1-18.

 

Evangélikus H

● Február 22., péntek délután 
tartjuk az országos evangélikus hit-
tanverseny helyi, gyülekezeti fordu-
lóját. A különböző korcsoportokban 
nevező hittanos gyermekek ezen a 
délutánon töltik ki a helyi forduló 
feladatlapjait. 

● Február 23-án 16 órától gyü-
lekezetünk énekkara, a Kortárs Ke-
resztény Kórus a Nádasdy-várban 
megrendezendő reneszánsz napon 
ad koncertet. 

● Az Evangélikus Férfikör havi 
alkalmát február 26-án, kedden 17 
órától tartja a gyülekezeti teremben. 

● Február 27-én, szerdán 17 
órától szervezzük a Házaspáros 
Kör kezdő alkalmát interaktív 

előadással, beszélgetéssel, szeretet-
vendégséggel.

● Személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház javára a 0035-ös 
technikai számon rendelkezhetnek. 
Kérjük, hogy a másik felajánlható 
1%-kal támogassák egyházközsé-
günk Luther-rózsa Alapítványát, 
melynek adószáma: 18890246-1-18.

● Vasárnaponként 10 órától 
istentiszteletet és – ezzel egy időben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a Fiatal Fel-
nőttek Köre.

● Csütörtökönként 17.30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Személyi jövedelemadónk 1%-
át a Sárvári Református Gyülekeze-
tért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, 
melynek adószáma: 18890552-1-18.

● A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség Református 

Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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Városi Tinódi Emléknapot 
rendezett a Nádasdy Kultu-
rális Központ. A várparkban 
lévő emlékműnél koszorúzást 
tartottak, ahol ünnepi beszé-
det mondott Kondora István 
polgármester. Az emléknap a 
vár dísztermében előadással 
és lantkoncerttel fejeződött be.

Sárvár minden évben meg-
emlékezik a városban elhunyt 
Tinódi Lantos Sebestyénről. Az 

énekes-költő nemcsak a török 
elleni a csatákról, ostromokról 
vitt híreket, hanem erkölcsi tar-
tásról is szólt. A már betegeskedő 
lantost Nádasdy Tamás udvara 
fogadta be 1555-ben, de Sár-
várra érkezése után hamarosan 
elhunyt. 

A várparkban ünnepi beszé-
det mondott Kondora István 
polgármester, majd az önkor-
mányzat, a Tinódi gimnázium, a 
Nádasdy Kulturális Központ és 

a Nádasdy Bandérium helyezett 
el koszorút Tinódi szobránál. 
Kondora István polgármester 
beszédében azt hangsúlyozta: 
azért is fontos Tinódi Lantos Se-
bestyén örökségét éltetni, mert 
fontos krónikása volt a magyar 
történelemnek.

Az emléknap a sárvári vár 
dísztermében folytatódott, ahol 
Szibler Gábor történész Tinódi 
koráról és a vitézi életről tartott 
előadást, arra a kérdésre kereste 

a választ, vajon mennyire lehet 
rekonstruálni a korszak költé-
szete alapján a végvári vitézek 
mindennapjait. Ezt követően 
Kónya István, lantművész: A lan-
tok európai vándorútja címmel 
adott koncertet.

Az emléknap idén is felhívta a 
figyelmet Tinódi 1556-os halála 
kapcsán arra, hogy sárvári itt 
tartózkodása még sok titkot rejt. 
Többek közt azt is, hol található a 
vándor lantos nyughelye.

Tinódi Lantos Sebestyén ha-
lálának 463. évfordulója al-
kalmából megemlékezéseket 
tartottak Sárváron. A rendez-
vénysorozat egyik központi 
helyszíne a Tinódi gimnázium 
volt, az iskola egész napos 
programmal emlékezett meg 
névadójáról.

A programsorozat a hagyo-
mányokhoz hűen a sári Szent 
Miklós-templomban kezdődött. 
A vasárnapi szentmisét követően 
a városvezetés, a plébánia és a 
gimnázium képviselői megko-
szorúzták a Tinódi-emléktáblát, 
és fejet hajtottak a 16. századi 
históriás alakja előtt.

Január 31-én Szibler Gábor 
történész előadásával, a Ná-
dasdy Bandérium bemutató-
jával kezdődött a Tinódi nap 
a gimnáziumban. A diákok az 
élményközpontú előadás során 
testközelből ismerkedhettek meg 
a török kor jellegzetességeivel. 
Kezükbe vehették a korabeli 
fegyvereket, megtekinthették 
és felpróbálhatták a 16. századi 
katonai viseletet.

Az előadás után sor került a 
Tinódi–Szeibert pályázat ered-
ményhirdetésére. Az idei évben 
„Úton. Tájak, városok, embe-
rek" témakörben fotókat vártak 
a diákoktól. Grodvaltné Martos 

Veronika, a zsűri elnöke az ün-
nepélyes díjkiosztón elmondta, 
18 diák nevezett a pályázatra 
összesen 80 pályaművel. A tíz 
legjobb alkotást kiállították a 
gimnázium folyosóján, az első 
három helyezett díjazásban ré-
szesült. Hajdu Sarolta a 3., Ká-

rolyi Krisztina a 2. helyen vég-
zett. A győztes Szentgyörgy vári 
Ivett 12. évfolyamos tanuló 
lett, aki másodszor nyert a 
pályázaton. A díjakat Kondora 
István polgármester és Hevér 

Mihályné igazgatónő nyújtotta 
át a diákoknak.

Az egész napos program 
10 órakor az intézmény be-
járatánál lévő Tinódi-szobor 
megkoszorúzásával folytató-
dott. Régi szokás szerint a 9. 
évfolyamosok az iskola jelvé-

nyével díszített matrózblúzban, 
öltönyben sorakoztak fel, és a 
Tinódi-indulót énekelve együtt 
koszorúzták meg a szobrot. 
Ezzel a ceremóniával végérvé-
nyesen befogadta őket az iskola 
közösségébe, igazi tinódisok 
lettek.

Hevér Mihályné az ünnep-
ségen felidézte, a gimnáziumot 
1951-ben alapították, az intéz-
mény 1956-ban vette fel Tinódi 
Sebestyén nevét. 

– Az elmúlt, több mint 60 év-
ben sokat változott körülöttünk 
a világ, nekünk azonban soha 
nem kellett elgondolkodnunk a 
névváltoztatáson. Szerencsések 
vagyunk, hiszen Tinódi Lantos 
Sebestyén olyan névadója isko-
lánknak, aki példát ad a mostani 
ifjúságnak is, akit bátran lehet 
idézni – méltatta az énekmon-
dót az intézményvezető.

A koszorúzás után kezdetét 
vette a „Végvári vándorlások” 
elnevezésű osztályok közötti 
vetélkedő. A diákokat 12 állo-
máson a török kort megidéző 
játékos feladatok várták.

sii

Minden Tinódiról szólt a gimnáziumban

Előadással, koncerttel emlékeztek Tinódira

A várparkban Kondora István polgármester mondott emlékező beszédet A vár dísztermében Kónya István, lantművész adott koncertet

A gimnáziumban is tisztelegtek névadójuk szobra előtt – jobbra Hevér Mi-
hályné igazgatónő és Kondora István polgármester
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„Mikor megszületünk, kis ma-
gok vagyunk, de jóságból és 
szeretetből meg tud születni 
mindannyiunkban a csoda, a 
szent, a végtelen felé nyitott 
ember, aki kézen fogja társát és 
elindul Isten felé. ” (Böjte Csaba)

A mai gyermekek szülőjeként, 
nevelőjeként és ma élő ember-
ként is megvannak a korunk és 
önmagunk kihívásai. A technika 
fejlődése, a világ felgyorsulása, 
a rohanás miatti közömbösség, 
vagy egymás iránti figyelmetlen-
ség szürkévé teszi hétköznapja-
inkat és a lelkünket is. Sokszor 
mi magunk is elveszünk a ten-
nivalók sűrűjében, a megfelelni 
akarásban, a rengeteg feladat 
hálójában s a sok inger csapdá-
jában. Lassan elfogy a tér, amit 
valóban egymás társaságában 
töltünk. Lassan elfogy az idő, 
amiről nap mint nap azt hisszük, 
hogy végtelen… de egy nap 
rádöbbenünk, hogy mégsem. 
A virtuális világ nap mint nap 

azt sulykolja belénk, ami illúzió, 
ami hamis, a reklámok pedig a 
tökéletesség látszatával és annak 
megőrzésének lehetőségével 
kecsegtetnek. S mi elhisszük...  
s amit végérvényesen elveszítünk 
ezzel: a valódi Élet igazi arcát s 
végül Egymást is. A Valódi Em-
ber sokszor hibázik, tökéletlen, 
de ennek elfogadása az egyetlen 
út a másik felé. Mert egymás 
tökéletlenségében fedezhetjük 
fel az igazi utat a másikhoz. A 
tökéletlenség tudása felszabadít 
és szabad az, aki önmagát adja 
minden helyzetben, mert érzi, 
hogy akkor is biztonságban 
van. Sokan azt gondolják, hogy 
az Ember olyan, amilyennek az 
adott pillanatban mutatkozik, 
pedig ő nem az, akinek ott és 
akkor látszik. Sokkal több van 
benne: ha feszegetni kezdi saját 
határait, kiszabadulhat a pillanat 
fogságából. S ha a környezete 
többet lát benne, meglátja azt, 
amivé lehet. Szárnyakat adhat. 
A gyökerek mellé.

„Az ember életének a szépsé-
ge, hogy megtapasztalja képes 
a változásra, a növekedésre, 
de az igazi változást csak 
a másik elfogadó szeretete 
segíti elő belőle. Az életnek 
pont ez az értelme, a célja, 
hogy egymásból kihozzuk a 
legtöbbet, a legjobbat, ahogy 
a földből a napfény és az eső 
kiszereti a kalászt, a rózsát.” 
(Böjte Csaba) 

A mai iskola nem mér min-
dent, az intelligencia bizonyos 
területeit igen: de nem méri, 
és nem osztályozza a segítő-
készséget, a jóindulatot, a len-
dületességet, az alázatosságot, 
a motivációt, a kíváncsiságot, 
a találékonyságot, a humort. 
Nem osztályoz emberséget, 
csak teljesítményt. S minekünk, 
akik értékeljük a gyermeket, 
minekünk szülőknek, nevelők-
nek a legfontosabb feladatunk 
ezt hozzátenni. Nap mint nap. 
De nekünk a legfontosabb azzal 

kezdeni, hogy kitapogatjuk 
először saját gyengeségeinket, 
erősségeinket, hogy meglás-
suk, milyen hajlamainkat kell 
erősítenünk. Mint a jó fogat-
hajtónak, aki tudja, melyik lovat 
kell ösztökélni, mert különben 
lelassítja a kocsit, s melyiket 
kell megszelídíteni, visszafog-
ni, nehogy az árokba borítsa 
azt. A legfontosabb kitapogat-
nunk és megmutatnunk saját 
Emberségünket. Mert olyan 
lesz a világ, a jövő, amilyenné 
mi ma teremtjük: Önmagunk, 
példáink, életünk, s hitünk által. 
Egyetlen helyes lépés, hogy bát-
ran, hangosan kimondjuk újból 
és újból azokat az értékeket, 
amelyekben hiszünk, amelyek 
mellett jó leélni az életünket, 
melyet Isten ajándékba adott. 

Sárvár, 2019. 02. 05.

Lovász Adrienn
édesanya 

Katolikus iskola leendő 
1. osztályosainak tanító nénije

A jövő iskolája – a lélek iskolája?

Családi farsang a várban
A Nádasdy Kulturális Központ farsangi programra várja a felnőt-
teket és a gyerekeket egyaránt február 24-én, vasárnap 10 órától.

Programok
Furfangos csudavilág. Játszóház
A Játékos Tudomány Társulat furfangos játékparkja Sárvárra érkezik. Az 
elmés játékok és szórakozás szerelmeseinek kötelező program a február 
24-i játszóház, amely 10 órakor nyitja kapuit! 
Farsang a Kerekerdőben
Klasszikus bábelőadás óvodás és kisiskolás gyerekek részére a Ná-
dasdy-vár kamaratermében 16 órától. A Budai Bábszínház előadását 
egyaránt imádni fogják kicsik és nagyok.
Koncert virtuózokkal és őszinte hittel…
A kárpátaljai Kovács család a Nádasdy-várban koncertezik 17.30 órától. 
Ismerősek lehetnek a zenekedvelő közönség számára. Kovács Dániel a 
Szászcsávási hegedűmuzsika által a Felszállott a páva döntőjéből, Kovács 
Erika a Credo együttesből.

A programokra a belépés díjtalan!
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Január 31-én megalakult Sár-
váron a Szent László és Szent 
Miklós Plébániák közös Kari-
tász csoportja. A mintegy 20 
önkéntes tag Tuczainé Régvári 
Marietta, a Szombathelyi Egy-
házmegyei Karitász igazgatója 
vezetésével tartott alakuló 
összejövetelén nemes célokat 
fogalmazott meg, sok értékes 
gondolat született. 

Elsődleges feladatként Sár-
vár város rászoruló, nehéz 
helyzetben élő lakosainak 
feltérképezését tűzték ki célul. 
A Karitász csoport koordi-
nátorának Ördögné Kovács 
Mónikát, a Szent László Kato-

likus Általános Iskola tanárát 
választották meg.

A közösség tagjai többféle 
területen igyekeznek segíteni. 
Élelmiszer- és ruházati ado-
mányok eljuttatásával, tartós 
élelmiszerek gyűjtésével, háztar-
tási gépek és bútorok megfelelő 
helyre kerülésével. Ehhez kérik 
a lakosság segítségét. Minden 
olyan jótevő, segítőkész ember, 
aki a környezetében ismer nehéz 
anyagi körülmények között élő 
családokat, magányos egyedül-
állókat, segíthet a csoportnak. 
Kérik, hogy a katolikus iskolában 
Ördögné Mónikának, vagy az 
iskola belső bejáratánál, illetve a 
plébániákon elhelyezett, Karitász 

logóval ellátott postaládákba, zárt 
borítékban juttassák el a rászoru-
ló nevét, elérhetőségét! Ez nagy-
mértékben segíthet abban, hogy 
az adományok megfelelő helyre 

kerülhessenek. Természetesen, a 
nehéz helyzetbe került családok 
is jelezhetnek feléjük. Titoktartási 
kötelezettség mellett kerülnek fel 
a támogatandók listájára.

Karitasz csoport alakult Sárváron

A sárvári Szent László Katoli-
kus Általános Iskola háromezer 
négyzetméteres épületbővítése 
mellett a nevelési irányának a 
megszilárdításának az idejét is 
éli. Dr. Székely János megyés-
püspök Wimmer Rolandot 
nemcsak városi plébánossá és 
a helyi katolikus oktatási köz-
pont iskolalelkészévé, hanem 
annak püspöki biztosává is 
kinevezte.

A lelkészi munka mellett püs-
pöki biztosként az oktatási in-
tézmény katolikus gyökerekre 
épülő nevelésének hangsúlyozá-
sát is fontosnak tartja Wimmer 
Roland. – Egy iskola életében 
lényegesek a külső körülmények, 
most a sárvári katolikus iskola 
is kétmilliárd forintos beru-
házással gyarapodik, de ennél 
sokkal fontosabb, hogy milyen 
szellemben és lelkiségben folyik 
a nevelés. Nekünk új dolgokat 
nem kell kitalálnunk, az ezeréves 
magyar történelemben mindig 
is az egyház foglalkozott az is-
kolákban a gyerekekkel. A múlt 
század közepéig a magyar isko-
lahálózat kilencven százaléka 
katolikus irányítással működött. 
Ezek a legkisebb falusi plébániai 
iskoláktól a legmagasabb szintű 
középiskolákig az oktatásnak, a 
nevelésnek és a tudományoknak 

a bástyái voltak – jelentette ki 
Wimmer Roland püspöki biztos.

A sárvári katolikus iskola lét-
rejötte óta különösen fontos volt 

Roland atya számára, hisz több 
mint 20 éve maga is részt vett 
annak megalapításában. – A szí-
vemnek a csücske volt mindig is a 
sárvári katolikus iskola. Nemcsak 
a létrejöttében tevékenykedtem, 
hanem abban is, hogy az itt élő 
fiatal szülők ne féljenek a katoli-
kus egyházra, magyarul Jézusra 
bízni a gyermekeik nevelését. 
Aztán a sári plébániára kerültem, 
és hosszabb ideig nem volt köz-
vetlen rálátásom az intézményre. 

Azonban mindig úgy gondoltam, 
hogy nem elég a falra kiírni, hogy 
katolikus iskola, hanem ezt az ott 
folyó oktatásnak, a pedagógusok-

nak, a diákokkal és a szülőkkel 
lévő viszonynak is tükröznie kell. 
Sok tévhit keringett az iskola kö-
rül, amire néha okot is adhattak. 
Például, hogy más iskolákból a 
gyengébb gyermekeket is átvet-
ték. Egy biztos, az idei tanévtől 
– amire az én személyem is ga-
rancia – a katolikus iskola nem 
a tanulói létszám nagyságát, ha-
nem a minőségi oktatást helyezi 
a középpontba – hangsúlyozta 
Wimmer Roland.

– Ma is nagy kihívás a gyerme-
keket nevelőket rádöbbenteni, 
hogy egy kétezer éves kipróbált 
útra vezetik a gyermekeiket ak-
kor, hogyha katolikus iskolába 
járatják őket. Nem versenyezni 
akarunk a másik két állami 
iskolával, hanem fel szeretnénk 
ragyogtatni, hogy a mi iskolánk 
miben más, mi az, amit mi 
tudunk adni. A miénk világ-
nézetileg elkötelezett iskola, a 
keresztény alapértékek alapján 
kell, hogy működjön. Ez egy 
szó: szeretet! – mondta az iskola 
plébánosa.

Szeptembertől két első osztály 
indítását tervezi a sárvári kato-
likus iskola. Az elsősök már az 
újonnan megépített épületrész-
ben kezdhetik majd a tanévet. 
Ezt bizonyítja, hogy jó ütemben 
haladnak a bővítés kivitelezési 
munkálatai. – Az infrastrukturá-
lis fejlesztés mellett az iskolában 
már folyik a következő tanév 
előkészítése. A beiskolázással 
kapcsolatos feladatok is munkát 
adnak az iskolavezetésnek. Az 
iskolai jelentkezéseket március 
8-ig kell leadniuk a leendő első-
sök szüleinek az intézményben. 
A felvételről két héten belül dön-
tenek, és erről írásban értesítik 
a családokat – mondta Ördög 
Tibor igazgató a beiratkozással 
kapcsolatban.

A minőségi oktatás áll a középpontban
Március 8-ig lehet a leendő elsősök jelentkezési lapjait leadni a katolikus iskolában

A miénk világnézetileg elkötelezett iskola, a keresztény alapértékek alapján 
kell, hogy működjön. Ez egy szó: szeretet! – mondta Wimmer Roland

A karitász csoport várja további önkéntesek jelentkezését
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Valentin- illetve Bálint-nap 
jegyében telt a Sylvester Könyv-
barátok Klubjának februári 
összejövetele. Könyvbemuta-
tóval és különleges ajándéköt-
letekkel várták az érdeklődőket 
a klubrendezvényen.

A Sylvester Könyvbarátok 
Klubjának tagjait és az érdek-
lődőket Bődi Piroska könyv-
tárvezető köszöntötte, majd 
Horváth Lászlóné klubvezető 
tartott előadást a Valentin-nap 
történetéről és a magyar iroda-
lomban való megjelenéséről. Ez 
volt az első felvonása annak a 
sokrétű programnak, amellyel a 
könyvtár készült. 

A résztvevők egy fiatal szer-
zőt és egy szerelmes történetet 

is megismerhettek a Valen-
tin-napi rendezvényen. Nagy 
Angyalka bemutatta a sárvári 
közönségnek első regényét, A 
szíved mélyén című kötetet. 
A könyvet nem csak nőknek 
ajánlják, hiszen a témaválasztás 

nem mindennapi, a történet 
középpontjában az autóver-
senyzés és a szerelem áll. A 
regény nemcsak azt mutatja 
be, hogyan állhat helyt egy nő 
a férfiak világában, arra is rá-
világít, van-e létjogosultsága a 

tiszta, átgondolt szerelemnek a 
21. században. 

A közönség tagjainak ajándék-
ötlettel is segítettek a könyvtár 
munkatársai. A világ és a magyar 
irodalom legszebb szerelmes 
líráiból válogattak szép idéze-
teket, és azokat kártyákra írták. 
Ezekből mindenki kiválaszthatta 
a neki leginkább tetszőt, és egy 
üzenet kíséretében eljuttathatta 
a Sárvár Rádió Valentin-napi 
műsorába, de akár haza is vi-
hette, hogy személyesen adja át 
kedvesének. A résztvevőknek 
meglepetés habcsókokkal is 
kedveskedtek a könyvtár mun-
katársai, végezetül ízelítőt adtak 
a könyvtárban fellelhető szerel-
meskötetekből.

sii

Egy váratlan jótékonysági 
bejelentés adta meg az idei re-
formátus bál alaphangulatát. 
A reformátusok teljes báli be-
vételüket fővárosi kollégiumi 
tüzük áldozatainak utalhatják, 
mert a város megoldja az ere-
deti gyűjtési célt.

A sárvári református gyüle-
kezet báljuk bevételét eredetileg 
templomuk hangosítására akarta 

fordítani, de az egyház budapesti 
kollégiumának – halálos áldoza-
tot is követelő – leégése miatt a 
báli bevétel felét az áldozat hoz-
zátartozóinak és a kollégistáknak 
akarták átutalni. Azonban báli 
köszöntőjében Kondora István 

polgármester bejelentette, hogy 
utalják el a teljes összeget a 
felgyújtott kollégium rászoruló-
inak, a város pedig megoldja a 
templom hangosítását.

– A tavalyi év különösen fon-
tos volt a gyülekezet számára, 
hiszen elkészült a templombő-
vítésünk az új közösségi térrel, 
amit a gyarapodó közösség is 
indokolttá tett – emlékezett 
meg köszöntőjében az óévről 

Szentgyörgyi László református 
lelkész. A Vadkert Majorban 
tartott rendezvényen a Sárvári 
Néptánckör adott műsort, az 
est során közreműködött a 
Református Dalárda, a zenét a 
Spontán együttes szolgáltatta.

A báli szezon kapcsán Kon-
dora István örömének adott 
hangot, hogy sikerült az idei 
évre is átvinni a város 50 éves 
születésnapi jó hangulatát, 
amely jó alapot ad a mostani 
esztendőhöz.

*    *    *
Idén öt éve tartják közösen 
civil báljukat a Sárvári Kör-
nyezetvédő és Természetba-
rát Egyesület, a Stop and Go 
Tánccsoport és a Senior Nép-
tánckör. 

A Nádasdy Étterembe szerve-
zett farsangi összejövetelt Máhr 
Tivadar alpolgármester köszön-
tötte. Kiemelve, hogy Sárvár 
számára nagyon fontosak a 
városban nagy hagyományokkal 

rendelkező, tradicionális civil 
szervezetek.

A bálon részt vevő Stop and 
Go táncosai most érintettek 
a jubileummal, hisz húsz éve 
kezdték el a maguk és a kö-
zönség örömére folytatni a 
társastánc hagyományát. –  
A közösségek jó kapcsolatát 
erősíti a civil bál, külön-külön 
a létszámunk kevés egy jó bál-
hoz, de így együtt megfelelő a 
hangulat. Ilyen alkalmakkor 
jobban megismerjük egymást, 
és ez az év során is vissza-
köszön. Látogatjuk egymás 
rendezvényeit, és ha felkérnek, 
akkor közre is működünk – 
szólt a civilek báljáról Veres 
László, a jubiláló Stop and Go 
Tánccsoport elnökségi tagja.

A reformátusok és a civilek báljával folytatódott a farsang

Valentin-napi meglepetések a könyvtárban

A könyvtár rendezvényén mindenki választhatott egy-egy szerelmes üzenetet

A közösségek jó kapcsolatát erősíti a civil bál

Megtisztelte a bálozókat jelenlétével Kondora István polgármester és Máhr 
Tivadar alpolgármester is
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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
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1. P 1. P
2. Szo 2. Szo
3. V 3. V

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

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

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

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

12. K 12. K Üveg II.körzet:
13. Sze 13. Sze
14. Cs 14. Cs

15. P 15. P

16. Szo 16. Szo

17. V 17. V

18. H 18. H
19. K 19. K
20. Sze 20. Sze
21. Cs 21. Cs

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

29. P
30. Szo
31. V

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240
Személyes ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, csütörtök 8‐14h
Telefonos ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, hétfő, szerda, csütörtök 8‐14h

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/év

Építési-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.

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. P 1. P
2. Szo 2. Szo
3. V 3. V

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

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

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

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

12. K 12. K Üveg II.körzet:
13. Sze 13. Sze
14. Cs 14. Cs

15. P 15. P

16. Szo 16. Szo

17. V 17. V

18. H 18. H
19. K 19. K
20. Sze 20. Sze
21. Cs 21. Cs

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

29. P
30. Szo
31. V

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240
Személyes ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, csütörtök 8‐14h
Telefonos ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, hétfő, szerda, csütörtök 8‐14h

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/év

Építési-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.

FEBRUÁR MÁRCIUS

A Nádasdy Kulturális Központ egész napos programcsomaggal 
várja a kimozdulni vágyókat február 23-án, szombaton. A 
változatos programok között zene, színi előadás, hangszer- 
és fegyverbemutató, táncbemutató és táncház is szerepel.

Programok
11:00 – 20 óra között hangszerbemutató a Nádasdy Ferenc Múzeum 
időszaki kiállítótermében
15:00 – Tabulatúra reneszánsz régizenei koncert
16:00 – Kortárs Keresztény Kórus reneszánsz előadása
16:30 – A Nádasdy Bandérium fegyverbemutatója
17:00 – Daniel Speer Brass koncert a díszteremben
18:00 – Csepregi színi egylet előadása: Bora néni megjavul
19:00 – BE-JÓ táncegyüttes reneszánsz kosztümös táncbemutatója
20:00 – Reneszánsz táncház

A programokra a belépés ingyenes.

Reneszánsz nap 
a Nádasdy-várban

A Nádasdy Kulturális Központ 
pályázatot hirdetett Ady Endre és 
Weöres Sándor verseinek illuszt-
rálására Sárvár és a járás diákjai 
számára. Egyéni és csoportos 
munkákat egyaránt vártak, az 
eredményhirdetésre és díjátadó-
ra február 7-én került sor. 

A Nádasdy Kulturális Központ 
által Ady Endre halálának 100-dik 
és Weöres Sándor halálának 30-dik 
évfordulója alkalmából meghir-
detett versillusztrációs pályázat 
kiállításmegnyitó és díjkiosztó 
ünnepségén megjelent gyerekeket 
Máhr Tivadar alpolgármester kö-
szöntötte. Örömének adott hangot, 
hogy ilyen sok sárvári és környék-
beli iskolás nevezett a pályázatra, 
és gratulált a Nádasdy Kulturális 
Központ munkatársainak, hogy 
újabb sok fiatalt megszólító ren-
dezvénynek adnak otthont. 

A pályamunkákból nyílt kiállí-
tást Kondor János, a művelődési 
központ igazgatóhelyettese, a zsűri 
elnöke nyitotta meg, aki megkö-
szönte zsűri társai, Horváth Valé-

ria Eszter tanárnő, tervezőgrafikus 
és Bődi Piroska könyvtárvezető 
munkáját, és méltatta a fiatalok 
ötleteit, sokszínű pályamunkáit. 

– Nagyon nívós, nagyon szín-
vonalas alkotások készültek, az itt 

kiállított munkák többek, mint a 
hagyományos gyermek alkotások, 
hiszen itt irodalmi alkotásokhoz 
kellett kötődni, amit egy neves 
költő elmondott a világról, azt a 
pályázónak a képi kifejezés esz-
közével kellett megfogalmaznia.  

Ez az áttétel nem egy egyszerű 
dolog, és úgy gondolom, hogy 
büszkék lehetünk a sárvári és kör-
nyékbeli tanulókra, mert nagyon 
izgalmas és szép megközelítéseket 
láthattunk. Korábban a felső ta-

gozatosok munkái mindig visz-
szafogottabbak, vérszegényebbek 
voltak, mint a fiatalabbaké, de ez 
a dolog most megfordult. Mert ró-
luk volt szó, az ő személyiségüket 
kellett most valamilyen módon 
megfogalmazni és hozzáadni 

a műhöz, és most a legszebb és 
legérettebb alkotásokat a felső 
tagozatosok készítették – mondta 
el Kondor János, a zsűri elnöke.

A díjátadón Ódor Viktória, a 
művelődési központ munkatársa 
egy-egy Ady Endre és Weöres 
Sándor verset adott elő. A díjakat 
Máhr Tivadar alpolgármester 
adta át kisiskolás, felső tagozatos 
és középiskolás korcsoportokban, 
egyéni és csoportos kategóri-
ákban, továbbá különdíjakat is 
kiosztott a zsűri. 

A Nádasdy Kulturális Köz-
pont folyosógalériájában a vers-
illusztrációs pályázatra érkezett 
valamennyi alkotást kiállították.  
A kisiskolás korcsoport Weöres 
Sándor Egy szép domb ide-kékül, 
és a Kocsi és vonat verseit bemu-
tató, a felső tagozatos korcsoport 
Ady Endre Őszi, forró virág-ha-
lomon; Szeretném, ha szeretné-
nek; a gimnazisták Ady Torony 
az éjszakában és a Lakodalmi 
köszöntő távolból című verseire 
készített illusztrációiból nyílt kiál-
lítás március 3-ig tekinthető meg.

Versillusztrációs pályaművekből nyílt kiállítás

A Felső tagozatos egyéni kategória 1. helyezettje, Toldi Levente, a Szent László iskola  
5. osztályos diákja Máhr Tivadar alpolgármestertől vette át a díjat (Fotó: sarvarvar.hu)

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
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 28-án és március 7-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2019. február 18. 

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

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. február 22. és március 9. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 23., március 2. és 9. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Február 22. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
Március   1. (péntek) 19.00 vendég: Takács Zoltán Bálint igazgató, 
Nádasdy Kulturális Központ
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Március 1. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Nyolcadik alkalommal szer-
veztek teremtájfutó bajnokságot 
Sárvár iskolái számára. Ez a 
program nyitotta a „Mozdulj 
Sárvár!” egészséges életmódot 
népszerűsítő városi rendez-
vénysorozat idei eseményeit.  
A Nádasdy Általános Iskola 

sportcsarnokában rendezett 
versenyen az általános és kö-
zépiskolás korosztály is képvi-
seltette magát. A teremtájfutás a 
terepfutásra készít fel, gyorsaság 
és mentális készenlét is kell hoz-
zá – mondta el Gömbös Gyula 
szervező.

Teremtájfutás a Nádasdyban

II. kcs.
Leány (Női) Fiú (Férfi)

1. Bíró Eliza Nád. 1. Bázsa-Csuszi 
Kristóf Márk

Gárd.

2. Szijártó Petra Nád. 2. Tóth Dénes és 
Radler Barnabás

Gárd.

Gárd.
3. Gyülvészi Emese Nád. 3. Marian Raul Gárd.

III. kcs.
1. Süle Réka Nád. 1. Garai Ádám Nád.
2. Szalai Sára Nád. 2. Őri Dávid Nád.

3. Szabó Eszter Nád. 3. Oláh Zoltán Nád.
IV. kcs.

1. Bozi Dorka Nád. 1. Szlámer Kornél Nád.
2. Fülöp Lola Nád. 2. Balogh Ádám Nád.

3. Lieb Lili Nád. 3. Kampel Ádám Nád.
V.-VI. kcs.

1. Sárközi Niké Tin. 1. Góczán Pál Tin.
2. Fájer Sára 

Rebeka
Tin. 2. Süle Máté Tin.

3. Horváth Emma Tin. 3. Horváth Domonik Tin.

A Szabadidő Szövetség Sárvár Egyesület
Városi Kispályás Bajnokságot szervez!

 

BAráti tárSASágoK, EgyESülEtEK, üzEmi cSApAtoK jElEntKEzéSét VárjuK.
LebonyoLítás:  Tavaszi – Őszi rendszer

HeLyszín:  sárvár FC műFüves pálya
Kezdés:  2019. 03. 20-a után

 
Nevezés: Szabadidő Szövetség Sárvár Egyesület email címén: 
pal.laci53@gmail.com vagy az itt megadott telefonszámokon.

Telefon:  Pál László 06 30 / 774 26 96
 Fülöp Tamás 06 30 / 939 60 30
 Varga Károly 06 30 / 568 01 60

 
Nevezési határidő: 2019.03. 04-ig

Bővebb felvilágosítást a fent megadott telefonszámokon, ill. az email címen.

Versenybizottság

Sárvári KiSpályáS BAjnoKSág
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Kézilabda kupa
Február 9-én négycsapatos ha-
zai felkészülési kézilabdatornát 
rendeztek „Sárvárfürdő Kupa 
2019” címmel városunkban, a 
Nádasdy iskola sportcsarno-
kában.

A mezőny elég erős volt, Jenőfi 
Katalin korábbi csapata, az oszt-
rák első ligás Wiener Neustadt 
mellett az NB I/B-s Haladás VSE 

és a rivális VKL SE Győr voltak 
a Sárvári Kinizsi ellenfelei. A 
sárváriak az első mérkőzésen 
játszottak a bécsújhelyiek el-
len, majd a Győr a Haladással 
mérkőzött. A harmadik helyért 
vívott küzdelemben a Haladás 
legyőzte a sárváriakat. A kupát 
pedig az osztrákok szerezték 
meg legyőzve a VKL SE Győr 
csapatát. 

A Király SZE-t és a Lipótot 
könnyedén, osztrák ellenfelü-
ket pedig egy potyagóllal verték 
meg a zöld-fehérek a felkészü-
lési szezonban. A tervek szerint 
ezzel véget ért a tesztidőszak, 
március elején bajnoki, amely 
elé nagy vára- kozásokkal te-
kint Bojan Lazic.

A labdarúgó NB III. nyugati cso-
portjában szereplő Sárvár FC előbb 
a Vas megyei I. osztályú Király SZE 
vendége volt Újperinten, Bojan 
Lazics együttese Hoós Patrik két, 
Koronczai Roland és Takács Ádám 
egy-egy találatával 4-0-ra nyert. 

Ezt követően városunk csapata 
az osztrák alacsonyabb osztály-

ban szereplő Kofidist fogadta 
a műfüves pályán, és a csípős 
hidegben, nagy szélben lejátszott 
találkozón Pető Benjamin potya-
góljával 1-0-ra nyert.

A sárvári fiúk utolsó edző-
meccsüket február 16-án játszot-
ták, hazai pályán a Győr-Mo-
son-Sopron megyei I. osztályt 

százszázalékos teljesítménnyel 
vezető Lipót Pékség ellen. Ma-
ráczi Józsefék könnyedén, 6-2-re 
nyertek. 

A bajnoki rajt a tervek szerint 
március 3-án lesz, az SFC az 
Andráshida vendégeként 14:30-
kor kezdi a tavaszi szezont.

Stari

Újabb három győztes edzőmérkőzés

Döntetlennel kezdtek a sárvári kézisek
Győzniük nem sikerült, de 
legalább egy pontot otthon 
tartottak Jenőfi Katalinék a 
listavezető SZKKA-U22 ellen. 
A 13. fordulóban újabb rang-
adó jön.

Az ötödik helyről várta a 
tavaszi szezon rajtját a Sárvári 
Kinizsi SE NB II-es női kézi-

labdacsapata az észak-nyugati 
csoportban. Rögtön a legne-
hezebb ellenfél, a listavezető 
Szombathelyi Kézilabda Klub 
és Akadémia U22-es együttese 
érkezett a Nádasdy Iskola torna-
csarnokába. A várakozásoknak 
megfelelően nagy csatát hozott a 
találkozó, a félidőben még eggyel 
a vendég SZKKA vezetett, de a 

szünetben rendezték a sorokat 
a zöld-fehérek, és végül sikerült 
egy pontot otthon tartaniuk, 26-
26-os döntetlen eredmény szüle-
tett. A Bük után tehát a Kinizsi 
a másik olyan klub, amely meg 
tudta állítani a bajnoki címre 
törő Pődör Zoltán csapatát.

Mivel a VKL SE Győr – a 
papírformának megfelelően – 

33–26-ra nyert az utolsó előtti 
Zalaegerszeg otthonában, így 
megelőzte a Sárvárt a tabellán. 
Rozmán Gergő lányai jelenleg 
hat győzelemmel, három dön-
tetlennel és három vereséggel 
a hatodik helyről várják a feb-
ruár 24-i (15:00) derbit, amikor 
éppen közvetlen riválisukhoz 
utaznak, Ikrénybe.

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.

A díjakat Kondora István polgármester adta át.
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Új karikagyűrű 
modellek!

Most minden karikagyűrűre 

minden eljegyzési gyűrűre

Sárvár
Batthyány u. 34/3.

 (volt Borudvar)

(Részletek az üzletben.) 
Akció: 2019.01.02-02.28-ig

(Részletek az üzletben.) 
Az akció 2019.01.02-02.28-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!

5% kedvezmény!

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

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

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
-------------

Figyelem, pizzáinkra mindenkori 10% kedvezmény!! 
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról. 

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00, Tel.: 320-475

Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával 
is fizethet kiszállításkor.

A pizza & étel-express szolgálatunkhoz főállású vagy 
részmunkaidős  futár munkatársat felveszünk!

Nőnap a Várkapuban...
2019. március 8-án, pénteken és 9-én, szombaton este!

Kedvezményes menüajánlatokkal, élőzenével 
kedveskedünk a nőnapozni vágyóknak.

Zenél: Lackó. Foglaljon időben asztalt, kérje ajánlatunkat!

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

NŐNAPI RENDEZVÉNYRE 
korlátozott számban 

asztalfoglalást felveszünk. 
Kedvezményes 

menük, élőzene…

Változatos, fi nom, házias napi menükkel várjuk 
kedves Vendégeinket! Ha nincs ideje eljönni, 
ebédjét házhoz szállítjuk! Ha délelőtt 10 óráig 

rendel – menüjét az első körben visszük!
Érdemes előre tervezni! 

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

Ingyenes kiszállítás Sárváron

 
Konyhai kisegítőt és pizzafutárt felveszünk! 

Érd: +3630 9466 689


