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Sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2019. március 15-én, pénteken az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
171. évfordulóján tartandó ünnepi megemlékezésre a Nádasdy-vár udvarára

10:00 Himnusz
Ünnepi beszédet mond: Kondora István, Sárvár polgármestere

Közreműködnek: Sárvári Néptáncegyüttes a Jurta zenekarral közösen

10:45 Koszorúzás – Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István emléktáblájánál és Petőfi Sándor szobránál

11:00 A Regős Együttes koncertje a vár Folyosógalériáján   
A múzeumban és a vár több helyszínén a gyerekeket, családokat és a felnőtteket is 

délelőtt 9 órától 13 óráig várják a kulturális központ munkatársai kézműves foglalkozásokkal.

Jubilált a Keresztény Jótékony-
sági Bál, amely 25. alkalommal 
került március másodikán meg-
rendezésre. A hagyományosan 
farsangzáró társasági eseményt 
az évfordulón új helyszínen, a 
Park Inn Hotel konferencia ter-
mében tartották, amely a koráb-
biaknál impozánsabb környeze-
tet biztosított a rendezvényhez.

Százhetvenen gyűltek össze, 
hogy folytassák a negyedszá-

zados tradíciót. – A Sárvári 
Katolikus Egyházközség éle-
tében jelentős változások tör-
ténnek mostanában, így van 
ez a bállal is. A körülmények 
jobbá válnak, de céljaink a 
régiek: az iskola és a rászo-
rulók segítése – szólt a bál új 
helyszínéről köszöntőjében 
Dr. Drácz Lajos, a Szent Lász-
ló Katolikus Általános Iskola 
alapítványának kuratóriumi 
elnöke. 

A bált a katolikus iskola 
végzőseinek tánca nyitotta 
meg. A vacsora után a tánc 
és a tombola következett, 
amihez ismét számos értékes 
ajándékot ajánlottak fel. – Az 
idei jótékonysági bálok is meg-
mutatták, hogy Sárváron jó 
akaratú emberek és segítőkész 
közösségek tevékenykednek 
– mondta az idei farsangot 
összegezve Kondora István 
polgármester.

Tartalomból:
Ápolók napja  ...........................  3. 
Véradókat köszöntöttek  .........  4.
Templomfelújítás  ....................  9.
Kiállítások  ........................  10-11.

Sárvár továbbra is
a TOP 10-ben
Sárvár 2018-ban is felkerült a 
legnépszerűbb termálfürdős 
települések listájára. A város 
a múlt évben növelni tudta a 
vendégéjszakák számát, a nö-
vekedés motorját az országos 
trendekhez hasonlóan a belföldi 
turizmus bővülése jelentette. 

A termalonline.hu minden év-
ben közzéteszi a legnépszerűbb 
termálfürdős települések listáját. A 
szakportál a Központi Statisztikai 
Hivatal által februárban megje-
lentetett hivatalos statisztikára, 
valamint saját online gyűjtésére 
alapozva idén is rangsorolta a te-
lepüléseket a belföldi, a külföldi és 
a teljes vendégforgalom szerint. A 
rangsorolás alapját ezúttal is a ke-
reskedelmi szálláshelyeken eltöltött 
vendégéjszakák száma jelentette.

Az adatsorokból kiderül, Sárvár 
a 2017-es esztendőhöz viszonyít-
va növelni tudta teljes vendég-
forgalmát, és idén is az előkelő 
ötödik helyen végzett, közel 495 
ezer vendégéjszakával.

Folytatás a 6. oldalon
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Tisztelt Sárvári Polgárok!
A központi kormányzati döntéseknek köszön-
hetően a jövedelmek 2019. évi emelkedésével 
összhangban a rendeletmódosítás keretében  
a Képviselő-testület a támogatások jogosultsá-
gi jövedelemhatárainak a növeléséről döntött.  
A jogosultsági jövedelemhatárok jelentősen, így  
a lakásfenntartási támogatás, illetve a tanévkez-
dési támogatás esetében 
10-10%-kal, a rendkívüli támogatás eseté-
ben 15%-kal, míg a fűtéstámogatás esetében  
20%-kal emelkedtek. 

Egyedi fűtéstámogatás esetén:
– egy főre eső jövedelemhatár:

– három vagy több kiskorú gyermeket nevelő 
családban: 102.600 Ft,

– egyedülálló esetén: 112.860 Ft,
– nyugdíjas házaspárnál: 123.120 Ft,
– egyedül élő nyugdíjasnál, három vagy több 

kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő ese-
tén: 135.432 Ft,

– összege a fűtési szezonban: távhős vagy egyedi 
fűtés esetén egyaránt 25.000 Ft.

Távhős fűtéstámogatás esetén:
– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 102.600 Ft,
– egyedülálló esetén: 112.860 Ft,
– nyugdíjas házaspárnál: 123.120 Ft,
– egyedül élő nyugdíjasnál, gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetén: 135.432 Ft,
– összege a fűtési szezonban: távhős vagy egyedi 
fűtés esetén egyaránt 25.000 Ft.

Lakásfenntartási támogatás esetén:
– egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatár:

– háztartásban: 94.050 Ft,
– nyugdíjas házaspár és egyedül élő nyugdíjas, 

illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 
103.455 Ft.

Rendkívüli települési támogatás esetén:

– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 64.895 Ft, 

– egyedülálló esetén: 72.105 Ft,

– nyugdíjas házaspárnál: 84.363 Ft,

– egyedül élő nyugdíjasnál, gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetén: 93.737 Ft.

Temetési támogatás esetén:

– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 64.895 Ft, 

– egyedülálló esetén: 72.105 Ft,

– nyugdíjas házaspárnál: 84.363 Ft,

– egyedül élő nyugdíjasnál, gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetén: 93.737 Ft,

– összege: 35.000 Ft.

Tanévkezdési támogatás esetén:

– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 94.050 Ft, 

– gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 

135.432 Ft,

– összege: 12.000 Ft.

Kérjük, hogy az egyes támogatásokkal kapcsola-

tos további kérdéseikkel szíveskedjenek a Sárvári 

Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda 

(9600 Sárvár, Várkerület u. 2., földszint 7. ajtó) 

munkatársaihoz fordulni, ahol a támogatások 

igénybevételének feltételeiről további részletes 

felvilágosítást kaphatnak. 

Munkatársaink telefonszáma: 

06 95 523 106, 06 95 523 129, 

06 95 523 130, 06 95 523 133.

       

Sárvári Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági Iroda
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Cseh-magyar testvérvárosi ta-
lálkozó helyszíne volt február 
26-án a városháza. Vackova 

Dagmar, az Uherské Hradiště-i 
Polgármesteri Hivatal kabi-
netvezetője tett látogatást a 

városházán, ahol Kondora Ist-
ván polgármester, dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző és 
Máhr Tivadar alpolgármester 
fogadta. 

Megbeszélést folytattak az idei 
évi együttműködési lehetőségek-
ről, egyeztettek a közös prog-
ramokról és a civil csoportok 
látogatásairól. A közelmúltban 
is szoros együttműködés jelle-

mezte a két várost, mint ismert 
Sárvár és Uherské Hradiště 
nemrégiben közösen vett részt 
Magyarország és Csehország 
Testvérvárosainak Találkozóján. 
Az eseményen közös előadás 
keretében mutatták be a két 
település közötti testvérvárosi 
kapcsolat eredményeit, köz-
tük az együttműködés egyik 
legfontosabb vívmányát, az 
Ovi-olimpiát.

Kitűzte május 26-ára az Eu-
rópai Parlament magyar kép-
viselőinek választását Áder 
János köztársasági elnök. 
Az Európai Tanács döntése 
értelmében 2019. május 23. 
és 26. között kell megtartani 
az európai parlamenti válasz-
tásokat az unió országaiban. 

A választás valamennyi vá-
lasztójoggal rendelkező ma-
gyar állampolgár számára le-
hetőség arra, hogy a következő 

öt esztendőben befolyásolja az 
Európai Unió jövőjét. A Brexit, 
a brit EU-tagság megszűnése 
miatt 751-ről 705-re csökken a 
parlament létszáma, és emiatt 
változik egyes tagállamok kép-
viselőinek száma, de Magyar-
ország továbbra is 21 képviselőt 
küldhet a testületbe. 

Az EP magyar tagjaira az 
a mintegy 7,9 millió magyar 
állampolgár szavazhat, aki-
nek Magyarországon lakó-
helye van, továbbá azok az 

uniós választópolgárok, akik 
magyarországi tartózkodási 
hellyel rendelkeznek. Vok-
solhat a magyar listákra az a 
körülbelül 85 ezer nagykorú 
magyar állampolgár is, aki-
nek sem Magyarországon, 
sem az EU más tagállamában 
nincs lakcíme. Ez azt jelenti, 

hogy az EU tagállamaiban 
élő, magyarországi lakóhely-
lyel nem rendelkező magyar 
állampolgárok – ellentétben az 
országgyűlési választásokkal – 
nem szavazhatnak a magyar 
listákra. Ők választójogukat 
az adott  EU-tagországban 
gyakorolhatják.

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2019. március 19-én (kedden) 

15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 
205. sz.), 16.00 órától 17.00 óráig a Bocskai úti Óvodában  
fogadóórát tart.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Május 26-ára tűzte ki az EP magyar képviselőinek választását Áder János

A magyar ápolók napja alkal-
mából a sárvári Szent László 
Kórház dolgozóit köszöntötte 
Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő és Kondora István polgár-
mester. Az intézmény ápolónői 
egy-egy szál virágot és a Nádas-
dy-várat ábrázoló desszertet 
kaptak meglepetésként. 

– Ezek a jelképes, kis ajándé-
kok fejezzék ki a betegek és a 
hozzátartozók háláját az ápolók 
nehéz, teljes embert kívánó 
munkájáért – mondta Kondora 
István.

Néhány éve a Magyar Ápolási 
Egyesület kezdeményezésére 
Kossuth Zsuzsanna születésének 
évfordulóját az Országgyűlés a 
magyar ápolók napjává nyilvá-

nította. Kossuth Lajos legkisebb 
húga volt az 1848–49-es sza-
badságharc kórházainak főápo-
lónője – az ő áldozatvállalását 
eleveníti meg az emléknap. 

Az ápolók napjához kap-
csolódva Ágh Péter beszámolt 
arról, hogy a kormány döntésé-
nek megfelelően megkezdődik 
az egészségügyi szakdolgozók 
további béremelésének előké-
szítése. A kormány folytatja az 
ápolói béremelési programot, 
a következő négy évben újabb 
72%-kal nő az ápolók bére. 

– Az egészségügyi szakdol-
gozók anyagi megbecsülése 
érdekében soha ilyen jelentős 
lépések még nem történtek, 
mint a nemzeti kormány alatt. 
A béremelés összesen mintegy 

83 ezer egészségügyi szakdolgo-
zót (ápoló, szakápoló, diplomás 
ápoló, asszisztens, szakasszisz-
tens, szülésznő, dietetikus, 
gyógytornász, valamint nem 

egészségügyi főiskolai szintű 
végzettséggel rendelkező dol-
gozó) és védőnőt érint – tette 
hozzá Sárvár parlamenti kép-
viselője.

Sárváron is megemlékeztek a magyar ápolók napjáról

Cseh–magyar testvérvárosi találkozó zajlott a sárvári városházán

A magyar ápolók napja alkalmából a sárvári Szent László Kórház ápolónőit 
köszöntötte Ágh Péter és Kondora István

Kondora István, Máhr Tivadar, dr. Szijártó Valéria és Vackova Dagmar a 
találkozón
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KÉSZLETK I SÖPRÉS
Vá sá r O l ja  M e g  t ő lü n k  2 0 1 8 -a s  á r O n  új  F O r dját !

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Érvényesség: Az ajánlat érvényes 2019.02.06- 03.31-ig, kötött vevőszerződés és 03.31-ig történő forgalomba helyezés esetén, vagy a készlet erejéig 

Vegyes átlagfogyasztás: 7,1l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-130 g/km. Az árak bruttó árak. A kép illusztráció.

FORD Fiesta Trend 1.1 85LE 5 ajtós
3 750 000 Ft
ABS · mEnETSTABiLizáTOR · BLuETOOh-RáDió · 4 DB TéLigumi

FORD FOCUs Technology 1.0 EcoBoost 125 LE 5 ajtós
4 990 000 Ft
TéLi cSOmAg · ELSő-háTSó TOLATóRADAR · 4 DB TéLigumi

FORD MOndeO Business 1.5 Ecoboost 165 LE 5 ajtós 
6 880 000 Ft
TéLi cSOmAg · ELSő-háTSó TOLATóRADAR · TOLATó kAmERA · 4 DB TéLigumi

A város véradóit köszöntöt-
ték a Magyar Vöröskereszt 
ünnepségén. Baráth Gábor, a 
szervezet Vas megyei elnöke 
elmondta, hogy a Sárváron 
tapasztalható erős civil jelenlét 
és önzetlenség megmutatkozik 
a véradók magas számában is. 
Ezt a segítőkészséget ismerték 
el a véradók ünnepén.

Az ünnepségen Dr. Wächter 
Walter járási tisztifőorvos, 
a Vöröskereszt helyi elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Kondora István, Sárvár polgár-
mestere gratulált annak a több 
mint 70 véradónak, akik lega-
lább 25 alkalommal vettek részt 
a városban rendezett véradó 
napokon. Stieber Józsefné, a 
Vöröskereszt országos választ-
mányának tagja a szervezet 
himnuszát idézte fel.

Baráth Gábor, a Vöröskereszt 
Vas megyei elnöke fontosnak 
tartja az önzetlen segítségnyúj-
tók munkájának az elismerését. 
Az ország közel 400 ezer véradó-
ja közül több mint tizenegyezer a 
vasi. Az országos átlagnál a me-
gyében magasabb a véradók ará-
nya. A sokszoros véradók, akik 

az alapját adják az egészségügyi 
intézmények vérszükségletének, 
arra is felhívják szolgálatukkal 
a társadalom figyelmét, hogy 
aki teheti, csatlakozzon ilyen 
formában is a beteg emberek 
gyógyulásához.

Kutasiné Bognár Júlia, a Vö-
röskereszt területi vezetője sze-
rint Sárváron jelentős számú 
véradó van és örömteli, hogy 
közöttük fiatalok is akadnak. 
A várban tartott hagyományos 
véradó napok mellett a város 

üzemeiben és szállodáiban is 
szerveznek alkalmakat. A város 
két középiskolájában is külön 
tartanak véradást.

A véradó ünnepségen elisme-
rést kapott Varga Miklós is, aki 
több mint 130-szoros véradó 
és nemrég átvehette az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
által adományozott Pro Vita 
díjat. Varga Miklós úgy véli, 
hogy számára életformává vált 
a rendszeres véradás.

A Vöröskereszt reméli, hogy a 
véradók társadalmi elismertsége 
nemcsak az ünnepi alkalmakkor, 
hanem a hétköznapokban is él, 
hiszen ezzel is példát adhatnak 
új véradók megjelenéséhez.

Az erős civil jelenlét megmutatkozik a véradók magas számában

Kondora István, Sárvár polgármestere gratulált a több mint 70 elismerésben 
részesült véradónak

Közútlezárás és forgalomelterelés Sárváron
2019. március 15-én (pénteken) az 1848/1849-es for-

radalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepség ideje alatt 10.35–11.30 óra között a 
Batthyány utcán (a körforgalomtól) – a Várkerület utca 
Nádasdy-vár előtti szakaszán a Rákóczi Ferenc utca és a Ma-
lom utca találkozási pontjáig teljes szélességben egészpályás 
útlezárásra kerül sor.

Az útlezárás idején a kijelölt terelőút: Rákóczi u.–Malom 
utca–Várkerület vár mögötti szakasza–Nádasdy Ferenc utca–
Árpád utca–Batthyány utcai körforgalom, illetve Hunyadi 
utca–Gárdonyi utca–Fekete-híd utca–Rákóczi utca.
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Bemutatkozó fórumot tar-
tott Sárváron a Mi Hazánk 
Mozgalom. Az összejövetelen 
sikerült a Sárvári Szervezetet 
is megalakítani. Ezzel Szom-
bathely, Kőszeg és Vasvár után 
a negyedik helyi szervezet is 
létrejött Vas megyében.

Az egyik sárvári kávézóban 
tartott bemutatkozó fórumot 
a Mi Hazánk Mozgalom, ahol 
a tavaly nyáron alakult pártról 
Ferenczi Gábor alelnök, Deve-
cser polgármestere beszélt. A 

mozgalmat Toroczkai László 
hirdette meg azoknak, akik hoz-
zá hasonlóan csalódtak a Jobbik-
ban. A közelmúltban kötöttek 
együttműködési megállapodást 
a MIÉP-pel és a Független Kis-
gazda Párttal. A lassan kétpólu-
súvá váló politikai rendszerben a 
harmadik utat képviselik.

– Mi azoknak szeretnénk 
alternatívát kínálni, akik sem a 
jelenlegi balliberális ellenzékkel 
nem azonosulnak, illetve nem 
értenek egyet a jelenlegi kor-
mánypártok politikájával sem. 

Mi egy nemzeti, keresztény, 
konzervatív értékrend alapján 
működő értékelvű pártként 
jöttünk létre. A MIÉP-pel és a 
kisgazdákkal kötött megállapo-
dások mérföldkőnek számítanak 
a nemzeti oldal újraegyesítése 
során. A mi utunk az a magyar 
út, amely mindenféle politikai 
taktikától mentes, mi a magyar 
emberek érdekeit szeretnénk 
képviselni – mondta Ferenczi 
Gábor, a Mi Hazánk Mozgalom 
alelnöke.

A párt első megmérettetése a 
május 26-i európai parlamenti 
választáson lesz. A párt listave-
zetője Toroczkai László elnök.

A bemutatkozó fórumon sike-
rült a Sárvári Szervezetet is meg-
alakítani. Ezzel Szombathely, 
Kőszeg és Vasvár után a negye-
dik helyi szervezet is létrejött Vas 
megyében. A Sárvári Szervezet 
elnöke Várszegi András lett, aki 
napközben a Nádasdy utca 47. 
szám alatt szívesen válaszol az 
érdeklődők kérdéseire. -fr-

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu
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2019. június 18–25./7 éjszaka
repülővel, 2 ágyas szobában, all inclusive ellátással

Az ár a baleset-, betegség-, poggyászbiztosításon kívül MINDENT tartalmaz.
A részvételi díj: 182.320 Ft/fő

ALBÁNIA
GLORIA PALACE 5*

Megalakult a Mi Hazánk helyi szervezete

Elkészült és biztonságosan 
használható a Szombathelyi 
úton lévő kerékpáros vasúti át-
járó – számolt be Varga Károly, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője. Aki a város elfogadott 
költségvetése kapcsán elmond-
ta, hogy idén is folytatódnak 
Sárváron az utcafelújítások.

– Sárváron és országosan 
is ritkaságszámba tartozik a 
külön sorompós vasúti átjáró 
a kerékpárúton. A Bögöt-Por-
pác irányából a városba érkező 
kerékpárút már elkészült, de 
le volt zárva a forgalom elől 
a sorompó üzembe állításáig. 
Addig ugyanis balesetveszélyes 
volt az útszakasz – figyelmezte-
tett Varga Károly önkormány-
zati képviselő. Az itt lakók 
többször szóltak, hogy a közúti 
sorompó jelezte már a vonat 
érkezését, a kerékpárútra tele-
pített pedig továbbra is szabad 
jelzést adott. 

– Ha nem lett volna lezárva az 
út a teljes műszaki átadásig, akkor 
még tragédia is történhetett volna 
– tette hozzá. A Sárváron most el-
készült kerékpárút-fejlesztéseknek 
köszönhetően egy olyan mérföld-

követ léptünk át, hogy a különbö-
ző városrészekből mindenhonnan 
biztonságosan megközelíthető a 
belváros – mondta Varga Károly. 

Az elmúlt évek fejlesztései 
is azt a célt szolgálták, hogy 
könnyebbek legyenek az itt élők 
mindennapjai. A város elfogadott 
költségvetése lehetővé teszi az 
útfelújítási program folytatását 

ez évben is. – Idén egy régi vágya 
valósulhat meg a Sári városrészen 
a Katalin utca lakóinak. Amikor 
a házak épültek, nem sikerült 

az utca burkolatát megoldani 
úgy, hogy jó és működőképes 
legyen. Eddig a legkritikusabb 
szakaszt sikerült megcsinálni, de 
most lehetőség lesz a teljes utca 
befejezésére. Emellett Rábasöm-
jénben is lesznek esztétikai és 
komolyabb útfelújítások – sorolta 
Varga Károly.

Az egyes választókörzethez 
tartozó Rábasömjénben idéntől 
a helyi egyesület üzemelteti a 
kultúrházat. – Egyelőre kísér-
leti a kezdeményezés, ám máris 
számos programlehetőséget és 
közös alkalmat kínálnak a vá-
rosrészben tevékenykedő civil 
szervezetek. Az önálló működés 
nagyobb szabadságot enged, 
amit bízom benne, hogy sikerül 
kihasználni – fejezte ki reményét 
a képviselő.

A közösségformálás erősítése-
ként Varga Károly választókerü-
letéből hárombusznyi érdeklődő 
utazhat március elején a főváros-
ba, egy parlamenti látogatásra.

Idén is folytatódnak Sárváron az utcafelújítások

Országosan is ritkaságszámba tartozik a külön sorompós vasúti átjáró a 
kerékpárúton – mondta Varga Károly képviselő

 Ferenczi Gábor, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke fontosnak tartaná, hogy 
a magyar emberek bére felzárkózzon Közép-Kelet-Európa bérszínvonalához 
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A szombathelyi közgyű-
lés február 28-án ülésezett, 
amikor is a szocialisták, a 
Jobbik és Molnár Miklós civil 
alpolgármester összefogásá-
nak köszönhetően többségbe 
került az új koalíció a köz-
gyűlésen. Egyik első dön-
tésük volt, hogy leváltsák a 
Szombathelyi Médiaközpont 
vezetőjét, Lovass Tibort, aki 
évtizedes szakmai múlttal, 
országos szinten is jelentős 
televíziós tapasztalattal ve-
zette a városi céget. 

Lovass Tibor a Helyi Tele-
víziók Országos Egyesülete 
elnökeként is tevékenykedik, 
így közleményben reagált az 
egyesülete a közgyűlésen tör-
téntekre. A Helyi Televíziók 
Országos Egyesületének a 
Sárvári Média Nonprofit Kft. 
is tagja, így szolidaritásunk je-
leként közzéteszünk részleteket 
a közleményből.

„A 90 magyarországi helyi 
televíziós műhelyt tömörítő 
Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete (HTOE) közössége 
mély megdöbbenéssel értesült 
a Szombathely város közgyű-
lésén történtekről. A testü-
let minden előzmény nélkül, 
azonnali hatállyal leváltotta a 
Szombathelyi Televíziót is mű-
ködtető Szombathelyi Média-
centrum ügyvezető igazgatóját, 
Lovass Tibort.

Lovass Tibornak Szombat-
hely város közgyűlésén nem 
adtak lehetőséget, hogy meg-
védje a szerkesztőséget a táma-
dásoktól, nem tudta ismertetni 
a Szombathelyi Médiacentrum 
eredményeit, nem kérték, hogy 
beszéljen céljaikról. Az újonnan 
kinevezett ügyvezetőt pályázat, 
a szakmai, pénzügyi elképzelé-
sek ismertetése nélkül bízták 
meg a Szombathelyi Média-
centrum vezetésével. Egyetlen 
bizottság sem hallgatta meg 

arról, milyen tapasztalatai van-
nak egy helyi televízió irányí-
tásában, s egyáltalán milyen 
tervei lennének.

Lovass Tibor az egyik leg-
elismertebb helyi televíziós 
szakember Magyarországon. 
A Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete 2016 novemberé-
ben nagyon nagy többséggel 
választotta meg elnöknek a fél 
évvel korábban az egyesület 
életműdíjával is kitüntetett 
szakembert. Lovass Tibor azóta 
mérhetetlenül sok munkával 
hálálta meg ezt a bizalmat, s 
az egyesület mind a kilencven 
tagtelevíziójának megelégedé-
sére végzi el elnöki teendőit. 
Elismeréssel tekintünk az általa 
alapított Savaria Filmszemlére, 
mely az ország egyik legszínvo-
nalasabb és legszínesebb filmes 
seregszemléjévé nőtte ki magát.

Lovass Tibor pályafutása 
során több helyi televíziónál 
dolgozott, s a Szombathelyi 

Médiacentrum nem az első, 
melyet irányít. Szakmaisága, 
elfogulatlansága, a helyi te-
levíziózás iránti mérhetetlen 
szenvedélye, és a nézők felé 
tanúsított határtalan tisztelete 
a helyi tévés társadalomban 
nem képezheti vita tárgyát.

A Helyi Televíziók Országos 
Egyesülete határozottan kéri 
Szombathely város közgyűlé-
sét, hogy a Lovass Tibor levál-
tásáról hozott döntését a lehető 
leghamarabb, már a következő 
soros vagy rendkívüli ülésén 
vonja vissza, s tegye lehetővé, 
hogy a Szombathelyi Televízió 
és a teljes médiacentrum szer-
kesztősége folytathassa azt a 
munkát, amit a szakma magas 
színvonalúként ismer el.

Szombathely 
2019. február 28.

A Helyi Televíziók 
Országos Egyesülete 

90 tagtelevíziója nevében
Eckhardt Balázs alelnök”

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete kiáll Lovass Tibor mellett

Folytatás az 1. oldalról
A belföldi rangsorban Sárvár 

206 ezres vendégéjszaka számot 
produkálva a 7. helyet foglalja el. 
Ez csaknem 14 ezres bővülést mu-
tat a tavalyi esztendőhöz képest. 

– Sárvár évek óta őrzi biztos 
pozícióját a magyar termálfürdős 
települések sorrendjében, benne 
van a TOP 10-ben. A vasi fürdő-
város a külföldi vendégéjszakákat 
nézve a tavalyi adatok alapján ez-
úttal is a negyedik legnépszerűbb 
úti cél lett. Ebben óriási szerepe 
van az egyre erősödő közvetlen 
nemzetközi sajtókapcsolatoknak 
– vélekedik Haller Ferenc.

A Sárvár Tourist &  TDM 
Nonprofit Kft. ügyvezetője sze-
rint rengeteget segít a fürdőváros 
kínálatának külföldön történő 
megismertetésében az, ha a he-
lyi turisztikai szakemberek és a 
szállodák képviselői közvetlenül, 
egy kötetlenebb beszélgetés során 
mesélhetnek az újságíróknak 
Sárvárról.

Ez történt a napokban Bécsben 
is. A TDM-nek és a város egyik 
legnépszerűbb szállodájának, 

a Spirit Hotelnek a képviselői 
egy sajtóreggelin vettek részt. 
Ahol osztrák, svájci és német 
újságíróknak mondták el, hogy 
Sárvár milyen élményekkel várja 
a gyógyfürdőzés iránt nyitott 
érdeklődőket.

Az idei esemény már a máso-
dik volt a sorban, ráadásul ezúttal 
kétszer annyi újságírónak mutat-
hatták be a sárvári kínálatot, mint 
egy éve. A közvetlen érdeklődés 
is jóval nagyobb volt a fürdőváros 
lehetőségei iránt, mint az előző 
találkozón. A sajtó munkatársai a 

vártnál több direkt kérdést tettek 
fel a TDM és a szálloda mun-
katársainak, mint a legutóbbi 
sajtóreggelin. 

Haller Ferenc elmondta: je-
lentős érdeklődés mutatkozott 
például a családbarát szállásle-

hetőségek iránt, többen informá-
lódtak a fürdővárosban elérhető 
gyógyfürdős kúrák részleteiről, 
illetve tájékozódtak az olyan egyéb 
kikapcsolódási lehetőségekről is, 
mint mondjuk a vadászat. 

Az ügyvezető szerint fontos, 
hogy Sárvár a bécsihez hasonló, 

a német nyelvterületen zajló 
eseményeken a jövőben is kép-
viseltesse magát. Hosszú távú 
cél ugyanis, hogy a cseh, a len-
gyel és a szlovák vendégéjszaka 
növekedés mellett az osztrák, a 
német és a svájci érdeklődésből 
se veszítsen jelentősen a város. 

A sárvári szakember meg-
győződése: nem szabad, hogy 
kizárólag az erős küldő orszá-
gokra koncentráljanak. Továbbra 
is fontos cél, hogy az idősebb 
osztrák és német generáció kö-
rében jól csengő Sárvár nevet a 
fiatalabb német ajkú generáció 
is megismerje. 

– A sajtóreggelin a legnagyobb 
érdeklődést egyértelműen az 
Ausztriában tevékenykedő új-
ságírók részéről tapasztaltuk. 
Ami a kitűzött irányokat nézve 
biztató. Ha a sajtó érdeklődik 
Sárvár iránt, az már nagy lépés 
afelé, hogy a fiatalabb osztrák ge-
nerációnak is el tudjuk mondani 
azt, amit a szüleik már tudnak: 
Sárvár egy kiváló úticél azoknak, 
akik igazi feltöltődésre vágynak – 
zárta tájékoztatóját Haller Ferenc.

Sárvár a TOP 10 termálfürdős település között

A Spirit Hotel az egyik legnépszerűbb sárvári szálloda a belföldi és a külföldi 
vendégek körében egyaránt
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A Sárvári Nádasdy Tamás Általá-
nos Iskola Reál Munkaközössége 
célul tűzte ki a természettudomá-
nyos tantárgyak népszerűségé-
nek növelését az iskola tanulói-
nak körében. Ezen törekvésünk 
megvalósításában fontos moz-
zanat az ilyen irányú versenyekre 
felkészítés és megmérettetés. 

A 2018/2019. tanévben  elő-
ször  szerepeltek  diákjaink  a  

Bolyai Természettudományi 
Csapatversenyen. A versenyen 
sikerült 8 fő negyedik osztályos, 
12 fő hetedikes és 8 fő nyolcadi-
kos tanulóval részt venni. 

Mind a 7 csapatunk sikeresen 
szerepelt az Észak-Pannónia 
(Fejér, Győr-Moson-Sopron, 
Komárom-Esztergom, Vas és 
Veszprém megye) területi for-
dulón. Kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak felsőseink: a 

73 hetedik évfolyamos csapat 
közül a 9., a 16. és a 17. helyen 
végeztek. 

A nyolcadik osztályos 61 in-
duló csapatból egyik csapatunk a 
22. helyen végzett, míg a Molnár 
Anna, Németh Dorka, Solti Be-
nedikt és Takács Dávid alkotta  8. 
osztályos négyes a székesfehér-

vári eredményhirdetésen tudta 
meg, hogy a területi forduló 
második helyezettje lett.

Gratulálunk a versenyen sze-
replőknek és örülünk az elért 
helyezéseiknek.

Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola 

Reál Munkaközössége

Számos kiváló eredménnyel 
zárták a regionális zenei verse-
nyeket a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei.

Február első két hetében 
jelentős megmérettetéseken vet-
tek részt a furulyás növendékek. 
A Veszprémben megrendezett 

II. Regionális Fafúvós Verse-
nyen kiváló értékelést kaptak a 
diákok a szakmai zsűri részéről: 
Sipos Réka arany fokozatot, 
Fliegler Janka arany fokozatot 

és Kovács Johanna kiemelt 
arany fokozatot ért el. Felkészítő 
tanáruk, Németh Kornél „kü-
löndíjat” kapott kiemelkedően 
eredményes munkájáért.

Egy héttel később, a Szombat-
helyen megrendezett Sistrum 
Regionális Furulyaversenyen 
ismételten remekül játszották 

el versenyműsorukat: Fliegler 
Janka nívódíjat, Kovács Johanna 
arany fokozatot ért el a magas 
színvonalú versenyen. Felké-
szítő tanáruk Németh Kornél 

volt, csembalón közreműködött 
Tóthné Zámbó Éva tanárnő.

*    *    *
A Szombathelyen megren-

dezett Sistrum Regionális Kla-
rinét- és Szaxofon Versenyen 
a Koncz János Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei is-
mét eredményesen szerepeltek: 

klarinéton Boda Márton ezüst 
fokozatot, szaxofonon Paksi 
Luca bronz, Horváth Réka 
arany fokozatot ért el. Felké-
szítő tanáruk Németh Kornél, 

a zongorakísérő Schimmer 
Roberta volt.

*    *    *
A Szombathelyen megrende-

zett Sistrum Regionális Fuvola-
versenyen is sikeresen szerepeltek 
a sárvári művészeti iskola nö-
vendékei: Takács Rebeka bronz 
fokozatot, Kovács Fanni arany 

fokozatot ért el a magas színvo-
nalú zenei versenyen. Felkészítő 
tanáruk Vida-Tóth Viktória volt, 
zongorán közreműködött Tóthné 
Zámbó Éva tanárnő.

Újabb kiemelkedő eredmények a művészeti iskolában

Furulyás siker – Tóthné Zámbó Éva, Kovács Johanna és Németh Kornél, 
előttük Fliegler Janka és Sipos Réka

Vida Tóth Viktória tanárnő a két díjazott növendékével, Takács Rebekával 
és Kovács Fannival

Nádasdy siker a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen

A Nádasdy iskola csapata a területi forduló második helyezettje lett



SÁRVÁRI         HÍRLAP8 www.sarvarvaros.hu

A Szent László

 
● Farsangszombaton az idén 

március 2-án katolikus jótékony-
sági bálban szórakoztunk. Jézusi 
mottónk: „Jó ember jó kincséből 
jót hoz elő.” A vendégek és a támo-
gatók szolidáris szeretetét hálásan 
köszönjük a katolikus iskola ala-
pítványa és a gyógyszersegélyben 
részesülők nevében is. Isten fizesse 
meg!

● Nagyböjt 1. vasárnapján, már-
cius 10-én minden szentmisén a 
hamvazás szentélményében része-
sedhetnek a Hívek a bűnbánat és a 
megtérés jeleként.

● Március 13-a Ferenc pápa meg-
választásának évfordulója. „Tartsd 
meg, Isten Szentatyánkat, Krisztusnak 
helytartóját!”

● Böjti szerda és péntek estéken 
17.30-kor fájdalmas szentolvasóra, 
illetve keresztúti elmélkedésre hívunk 
a nagytemplomba. A hegyi kálvárián 
böjti vasárnapokon 15.00-kor, Csé-
nyében a kápolnáknál 15.30 órakor 
kezdődik a stációjárás.

● A Sári templomban nagyböjt 
péntekjein 17 órakor imádkozzuk a 
keresztutat.

● Katolikus böjti fegyelem: az 
esztendő minden péntekje Jézus 
kereszthalálának emlékére bűnbá-
nati nap. Engesztelésül ajánljunk fel 
imádságot, az irgalmasság cseleke-
deteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt 
péntekjein húseledeltől való megtar-
tóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú 
böjti napokon, Hamvazószerdán és 
Nagypénteken a nagykorúaknak csak 
háromszori hústalan étkezés egyszeri 
jóllakással. A katolikus böjti fegyelem 
erősítse a családi összetartást! 

●  Március 17-én, 11 órakor Szent 
József közbenjárásával a katolikus 
iskola diákságának közreműködésével 
az édesapákért imádkozunk.

●  Plébániáink Híveinek első 
csoportja március 12–15. között 
zarándokol Rómába.

● Március 17-én nagyböjt 2. vasár-
napján a Hegyi kálvária kápolnában 
is lesz délelőtt 9.30 órakor szentmise.

● A helyi egyházfenntartási adó 
a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, 
amelyet 9 és 12 óra és 16.30–17.30 óra 
között lehet rendezni a Szent László 
plébánián. A 2x1%-ról rendelkező 
nyilatkozat száma: Magyar Katolikus 
Egyház: 0011; Szent László Katoli-
kus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785-1-18.

Evangéliku

● Március 9-én, szombaton Bükön 
kerül sor az Országos Evangélikus 
Hittanverseny megyei fordulójára. Gyü-
lekezetünk hittanosai 4 korcsoportban 
5 csapattal vesznek részt a versenyen. A 
versennyel párhuzamosan, illetve ahhoz 
kapcsolódóan izgalmas gyerekprogra-
mokkal várják a hittanosokat a szervezők.  

● Március 10-én, hónap 2. vasár-
napján családi istentiszteletre várjuk a 
gyerekeket és kísérőiket. 

● Március 12-én a Vasi Evangélikus 
Egyházmegye havi lelkészgyűlését tartja 
Nádasdon.

● Március 12-én, kedden 17 órától 
az ökumenikus világimanap (korábban 
női imanap) alkalmát tartjuk a Nőegylet 
szervezésében a gyülekezeti teremben. Az 
idei évben a szlovén asszonyok készítették 
a liturgiát, ajánlottak énekeket, javasoltak 
süteményrecepteket, és mutatják be orszá-
guk keresztény felekezeteit. Várjuk az ér-
deklődőket felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül a vetítéssel, országismertetéssel 
egybekötött közös istentiszteletre, amely 
során a sárvári testvérek is bekapcsolód-
hatnak ebbe a világméretű imaközösségbe. 
Az alkalmat szeretetvendégség követi.

● Március 15-én 9 órától istentisz-
teletet tartunk templomunkban, majd 

gyülekezeti tagjainkkal csatlakozunk 
a városi ünnepséghez, koszorúzáshoz.

● Március 19-től keddenként tartjuk 
böjti bibliaórai sorozatunkat 17 órától, 
váltakozó sárvári és rábapatyi helyszín-
nel. Az első alkalmunkra, Rábapatyra 
hívjuk a sárvári testvéreket is. 

● Személyi jövedelemadójuk 1%-
ával a Magyarországi Evangélikus 
Egyház javára a 0035-ös technikai 
számon rendelkezhetnek. Kérjük, hogy 
a másik felajánlható 1%-kal támogas-
sák egyházközségünk Luther-rózsa 
Alapítványát, melynek adószáma: 
18890246-1-18.

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdettel tartja 
összejöveteleit a  Fiatal Felnőttek Köre.

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

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

● A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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Jelentős felújítások zajlanak 
a Szent László-templomban. 
Lekerült a rács, gránitburko-
latot kapott az aljzat, és zajlik 
a festés is a sárvári katolikus 
templomban.

 A Rákóczi-szabadságharc 
idején a várossal együtt el-
pusztult templomot 1732-ben 
építették újjá először, majd a 
barokk templom 1830-ban két 
boltszakasszal bővült. A város 

lakosságának növekedése, és a 
templom állagának rohamos 
romlása miatt 1926–27-ben  
újabb átépítésére került sor.  
A templomtérben látható Sár-
vár első köztéri szobra, a szo-

morkodó Krisztus oszlopa 
1701-ből. 

– A mostani felújítások célja, 
hogy szebbé és barátságosabbá 
tegyük a templomot. A rácsokat 
azért távolítottuk el, hogy még 

nyitottabb legyen a templom, 
ezzel valóban kitárult a belső tér. 
A munkálatok jó ütemben ha-
ladnak. Szeretnénk, ha húsvétra 
teljes pompájában mutatkozhat-
na a Szent László-nagytemplom 
– mondta el Wimmer Roland 
városi plébános.

A sárvári Szent László Plébánia 
megállapodott Sárvár önkor-
mányzatával, hogy új helyre, 

a Széchenyi utca 7. szám alatti 
épületbe költözhessen, amely 
közhivatalként és orvosi ren-
delőként üzemelt. A templom 
mellett elhelyezkedő épületért 
cserében, amely egykor egyházi 
tulajdonban volt, a katolikus 
egyházmegye átadta az önkor-
mányzat számára a jelenlegi plé-
bániai épületeket, melyek szintén 
a Széchenyi utcában találhatóak.

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.

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

Lakossági adatfelvételt tart Sárváron 
a Központi Statisztikai Hivatal

A Központi Statisztikai Hivatal Sárváron  önkéntes adatszol-
gáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket tart. A kérdező-
biztosok munkaerő-felmérés témájában, valamint az utazási 
szokásokról, a háztartások információs és kommunikációs 
technológiai eszköz-használatáról, a lakosság költségvetési és 
életkörülményeiről kérdeznek. Az összeírási munkát a KSH 
megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasz-
tása a KSH népszámlálási adataiból véletlenszerű mintavétellel 
történik. Az adatfelvétel nélkülözhetetlen a társadalom jel-
lemzőinek feltérképezésében. A kapott információkat a KSH 
bizalmasan kezeli. Az eredményeket nevek, egyedi adatok 
nélkül összesített statisztikai táblázatokban közlik.

Húsvétra megújul a belvárosi templom

A Szent László-templom megújult belső tere
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Az ikervári Batthyány Lajos 
Művelődési Házban Tükörrefle-
xiók címmel nyílt kiállítása Dr. 
Kereszty Gábornak. Az egybe-

gyűlteket Pásti József igazgató 
köszöntötte. A kiállítást Hor-
váth Valéria grafikus, a Sárvári 
Fotóklub tagja nyitotta meg.

Kereszty Gábor már nem 
ismeretlen az ikervári közönség 
előtt, hisz ez már a harmadik 
tárlata a művelődési házban 
– fogalmazott köszöntőjében 
Pásti József, az intézmény igaz-

gatója. A szép számmal jelen 
lévő érdeklődőnek rövid műsort 
adott az újjáalakult Geminum 
Castellum énekegyüttes Vörös 
Krisztina vezetésével.

Az emeleti kiállítótérben lévő 
tárlat különlegessége, hogy an-
nak minden alkotása kép a kép-
ben, vagyis egy-egy tükröződő 
felület újabb réteget rajzol a 
kép síkjára. A képeken látható 
és láthatatlan rétegek is feltá-

rulhatnak. A felületes szemlélő 
elsiklik a néha csak sejtelmes 
tükröződéseken és áttűnéseken. 
A képeket a pontos megfigyelés 
és az egyszerűség jellemzi. Ezt a 
képességet Kereszty Gábor még 

az analóg fotós világból hozta 
magával. Azzal az emberséggel 
együtt, amit nem a lefotózott 
kép, hanem az alkotója hordoz.

Sokféle helyen találkozhatunk 
a tükröződésekkel, ezek meglá-
tásához néha azonban a fotós 
szeme is kell. Sárvártól Olasz-
országig érnek a helyszínek. 
Kereszty Gábor képei az ikervári 
művelődési ház nyitvatartási 
idejében tekinthetőek meg.danubiushotels.hu/sarvar

NŐNAPI Sunday Brunch 
március 10-én 12.00 és 14.00 óra között
a Danubius Health Spa Resort Sárvár 
szálloda Nádor Éttermében

KORLÁTLAN ÉTEL ÉS ITALFOGYASZTÁSSAL 
(a szálloda által megadott italokból: folyó bor, sör, 
gyümölcslé) és gitárzenével.

Az ebéd ideje alatt a gyerekek animációs foglalkozáson 
vehetnek részt.

Az all inclusive ebéd ára: 5000 Ft + 10 % szervízdíj.
Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.

Asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

Sunday
Brunch

Az iskola egykori diákjának 
50 év múltán nyílt ismét ki-
állítása a Tinódi gimnázium-
ban. Szélesiné Mezőfi Ágnes 
festménytárlatát Sütő Károly 
aljegyző ajánlotta a közönség 
figyelmébe.

Mezőfi Ágnes Sárváron nőtt 
fel, ma is itt él családjával. Is-
kolás éveiben rajztanárai Pász-
thory Karola és Vörös Ferenc 
voltak. A Tinódi gimnázium 
után építőipari technikumot 
végzett, közben Szombathelyen 
a Kollektív Szakkör tagja lett, 
amelyet Horváth János vezetett. 
Majd Sárváron a Városi Kép-
zőművészeti Körbe járt, mely 
tíz éven át működött Kálóczi 

Györgyné irányításával. Tucat-
nyi egyéni és közel ugyanannyi 
csoportos kiállítás és öt évtized 
után most ismét önálló kiállí-

tással mutatkozott be egykori 
gimnáziumában. A festőnő a 
kiállított 40 alkotását az iskolá-
nak ajándékozta.

– Az itt kiállított festmények 
többsége portré, részben az egész 
világon, részben Magyarorszá-
gon ismert személyekről. Ám 
találkozunk itt sárvári művészt, 
Németh Mihály szobrászt áb-
rázoló festményekkel is, egyik 
a fiatal, másik az idős szobrászt 
mutatja be. Ő és Ági viszont sze-
mélyes jó kapcsolatban voltak, 
kölcsönösen tisztelték egymást 
– emelte ki megnyitójában Sütő 
Károly.

Mezőfi Ágnes sárvári gimnázi-
umnak adományozott képeinek 
az intézmény állandó kiállítóte-
ret biztosít. A tárlat munkana-
pon délután három és négy óra 
között a nagyközönség számára 
is látogatható.

Egykori gimnáziumának ajándékozta festményeit

Sejtelmes tükröződések és áttűnések tárlata
Sütő Károly aljegyző nyitotta meg Szélesiné Mezőfi Ágnes kiállítását

Horváth Valéria grafikus, Pásti József igazgató és Dr. Kereszty Gábor kiállító 
az ikervári művelődési házban
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Reneszánsz napot tartott a 
sárvári várban a Nádasdy 
Kulturális Központ február 
23-án, a következő napon 
pedig farsangi rendezvényre 
várták az érdeklődőket.

– A várkastély ihlette a re-
neszánsz nap tematikáját. Re-
neszánszba öltöztünk, ami a 
Nádasdy-vár számára nem 
volt túl nehéz. Megtölteni a 
korhoz illő műsorokkal a várat 
már annál nagyobb kihívásnak 
számított. A vár reneszánsz és 
barokk stílusú termei pedig 
ideális díszleteket biztosítottak 
a programokhoz – mondta a te-

matikus napról Molnár Andrea 
szervező. 

A reneszánsz a dallamok új-
jászületését is magával hozta, az 
egyházi énekek mellett a világi 
zene is elterjedt. Ez a változás volt 

végigkísérhető a múzeum idő-
szaki kiállítótermében rendezett 
hangszerbemutatón. Ezt a hangu-
latot szólaltatta meg a régi zene vi-
lágát felidéző dísztermi koncerten 
a Tabulatúra zenekar. Egy olyan 
korszakot, amikor nem az internet 
hozta közel az embereket, hanem 
a dallamok változatos világa. A 
dalok szerelemről, háborúról, 
hősökről és hölgyekről szóltak. A 

korszakot folytatva ezután rene-
szánsz kóruszene koncertet adott 
a Kortárs Keresztény Kórus Vörös 
Krisztina karvezető vezényletével.

A Nádasdy Bandérium a rene-
szánsz évszázadok fegyvereit mu-
tatta be. A múltidéző pisztolyok és 
szablyák kipróbálhatók voltak az 
érdeklődők legnagyobb örömére. 
Ezután ismét a reneszánsz kori 
zeneszeretet szólalt meg a Daniel 
Speer Brass zenekar rézfúvós 
kamarazene műsorán. Később 
Bora néni megjavul címmel a 
Csepregről érkező Farkas Sándor 
Színegylet parasztkomédiáját 
láthatták. Végül reneszánsz kori 
táncbemutató zárta a tematikus 

napot a Nádasdy Múzeum dísz-
termében.

A hétvége második napján 
is telt házas rendezvény volt 
a várban a családi farsangon.  
A nyitástól egész nap látogatható 
volt a Játékos Tudomány Társulat 
furfangos játékparkja, amelyet 
több mint 700 látogató keresett fel. 
A szórakoztató játékok egyúttal 
tudományos kísérletek is voltak, 
amelyek megszerettetik a termé-
szettudományokat a fiatalokkal.  
E nap délutánján a Budai Bábszín-
ház előadása és a Kárpátaljáról 
érkezett Kovács család koncertje 
szórakoztatta a várban farsangozó 
családokat. 

Telt házas reneszánsz nap és farsang a várban

A Nádasdy Ferenc Múzeum 
idei első időszaki kiállítása 
Kisfaludi-Stróbl Zsigmond 
nemzetközi szinten is jegyzett 
Kossuth-díjas szobrászművész 
mintegy negyven alkotását mu-
tatja be. A szobrászművész leg-
ismertebb műve a Gellért-he-
gyen álló Szabadság-szobor. 
Teljes életműve meghaladja a 
kilencszáz darabot. 

Az 1884-ben a Zala megyei 
Alsórajkon született Kisfaludi 
fiatalon hírnevet szerzett magá-
nak. 21 évesen már kiállításon 
szerepelt. Így természetes volt, 
hogy folyamatos megrendelé-
sekkel halmozták el. Minden 
korszak kedvelte a művészt, 
tehetsége túlmutatott a politikai 
korszakokon. Készített Trianon 
emlékműveket és Lenin-szobrot 
Szombathelyen. 

Szobrászatát a művészettörté-
nészek a klasszikus, akadémikus 

irányzathoz sorolják. Fiatalko-
rában azonban megérintette a 
szecesszió is. A magyar szobrász-

művészet egyik zászlóvivőjeként 
tartják nyilván. Szobrai, plasz-
tikái, plakettjei és érméi mind 
erőt sugárzó, átgondolt alkotá-
sok. Londonban saját műtermet 

tartott fenn az 1930-as években, 
ahol többek közt megfordult a 
Nobel-díjas drámaíró, G. B. Shaw, 

de megmintázta az akkor még 
gyereklány Erzsébet királynőt is. 

A művész hagyatékának ápo-
lását, megőrzését a zalaegerszegi 
Göcseji Múzeumra bízta. Az 

épületet tavaly elkezdték felújí-
tani. Így lehetőség nyílt arra, 
hogy időszaki kiállítás keretében 
Veszprém után Sárváron is több 
mint negyven alkotás segítségé-
vel megismerhető legyen a hét 
évtizedet átívelő életmű.

– Kisfaludi-Stróbl Zsigmond 
a római birodalom idejéről 
származó klasszikus stílust kép-
viselte. Ez minden későbbi bi-
rodalom (az Osztrák–Magyar 
Monarchiától a Szovjetunióig) 
számára követendő modell volt, 
így a szobrász nem kompromisz-
szumai révén, hanem meghatá-
rozó stílusa miatt tudott mindig 
népszerű és elismert maradni 
– fogalmazott megnyitójában a 
zalaegerszegi múzeum művé-
szettörténésze, Kostyál László.

Az egyik legismertebb magyar 
szobrász kisplasztikái-szobrai a 
Nádasdy Ferenc Múzeum idő-
szaki kiállítótermében június 
másodikáig tekinthetők meg.

Kisfaludi-Stróbl Zsigmond alkotásai a sárvári múzeumban

Kostyál László, a zalaegerszegi múzeum művészettörténésze nyitotta meg 
a kiállítást

A Játékos Tudomány Társulat furfangos játékparkját több mint 700 látogató 
kereste fel (Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)

A reneszánsz napon koncertet adott a Kortárs Keresztény Kórus Vörös Krisz-
tina karvezető vezényletével (Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)
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Bilkei Irén előadása a magyar fürdőkultúráról
 Folytatódik a sárvári múzeum ismeretterjesztő előadás-sorozata. 2019. 
március 21-én, csütörtökön 18 órától Bilkei Irén főlevéltáros, a Zala Megyei 
Levéltár munkatársa tart előadást Gyó-
gyulás és szórakozás címmel a középkori 
és a koraújkori fürdőéletről, elsősorban 
a Magyar Királyság területén. 

Szóba kerülnek a római hagyományok, a 
középkori fürdők típusai, illetve a fürdőzési 
szokások. Megtudhatjuk, vajon mi okozta a koraújkorban a fürdőélet hanyatlását 
akkor, amikor a törökökről azt tudjuk, különösen figyeltek a higiéniára. Természetesen 
nem maradhatnak ki a Nádasdyak, akiknek fennmaradt forrásai számtalan eddig 
ismeretlen adalékkal szolgálnak a témához.

Berecz András estje
Új programsorozattal jelentkezik a 
Nádasdy Kulturális Központ. A mú-
zeum dísztermébe minden évszakban 
egy ismert előadó nemcsak saját 
műsorával látogat el, hanem egy 
beszélgetés során jobban is megis-
merhetjük őt. Minden alkalommal még egy vendég érkezik, mégpedig Sárvárról 
vagy környékéről.
Első alkalommal, 2019. március 16-án, szombaton 18 órától Berecz András 
műsorát láthatják. Beszélget vele Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális 
Központ munkatársa. Közreműködik a Herpenyő Zenekar.
A programsorozat címe: #ELŐJEGYEZTELEK
Belépőjegy ára a helyszínen: Felnőtt: 1900 Ft, Nyugdíjas: 1200 Ft.

Nyílik a huszárkiállítás folytatása
A sárvári múzeum állandó huszár-
kiállításának folytatását nyitják 
meg 2019. március 14-én, csü-
törtökön 18 órától. A 2015-ben 
megnyílt állandó tárlatot két te-
remmel bővítik ki, ahol elsősorban 
a Nádasdy huszárezred történetét 
mutatják be. Az ezred két és fél 
évszázadot átölelő története a 
magyar hadtörténet meghatározó 
eleme.

Magyarország egyetlen 
állandó huszárkiállítása a 
legmagyarabb fegyvernem 
történetét, mindennapjait 
mutatja be a török időktől a 
második világháború végéig. 
A kiállítás most két teremmel bővül, 
mely a Nádasdy huszárezredet helyezi 
középpontba.

2015 júliusában adtuk át a közön-
ségnek a teljesen felújított huszárki-
állításunkat. A tárlat a sárvári Nádas-
dy Ferenc Múzeum anyagára épül.  
A közönség itt megismerheti a huszá-
rok történetének fordulópontjait, a 
fegyverzet és az egyenruha változásait. 

Most két helyiséggel bővül a kiállítás. 
Itt a legtovább fennálló huszárezred,  

a Nádasdy huszárok történetét, illetve 
nálunk őrzött emlékanyagát mutatjuk 
be. Az alakulat 1688-tól a második 
világháború végéig működött. Tisz-
tikara és legénysége Európa számos 
országában helytállt. 

A kiállított műtárgyak egy részét 
eddig nem ismerte a közönség, azokat a 
raktárban őriztük, illetve az elmúlt évek 
során ajándékozták a múzeumnak, va-

lamint vásárolta azokat az intézmény.  
A két terem megnyitásával válik tel-
jessé a magyar huszárságot bemuta-
tó állandó kiállításunk, mely méltó 
emléket állít a magyar huszárnak, 
melyet tavaly részben a Nádasdy Ferenc 
Múzeum kezdeményezésére felvettek a 
hungarikumok sorába. 

A kiállítást megnyitja: dr. Kedves 
Gyula, ezredes, hadtörténész, az Or-
szággyűlési Múzeum kurátora.

A belépés díjtalan.

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

www.ritmo.hu

március 14-én és 21-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. március 4. 

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

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
 2019. március 8. és 23. között

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

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

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

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

8. P 8. H Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
9. Szo 9. K

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

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

15. P 15. H

16. Szo 16. K

17. V 17. Sze

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

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

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

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

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 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.

MÁRCIUS ÁPRILIS

Éves szelektív naptár 2019 Sárvár

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. 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

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

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

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

8. P 8. H Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
9. Szo 9. K

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

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

15. P 15. H

16. Szo 16. K

17. V 17. Sze

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

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

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

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

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 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.

MÁRCIUS ÁPRILIS

Lezajlott az idei első haltelepí-
tés Sárváron. Február közepén 
összesen 50 mázsa hal érkezett 
a Csónakázó- és a Téglagyá-
ri-tavakba.

Nagy várakozással és örömmel 
nézték a Kinizsi Horgászegyesü-
let tagjai, amint megtörténik az 
idei első vízbe eresztés. Az egye-
sület gondozásában lévő sárvári 
tavakba háromnyaras pontyok 
érkeztek összesen 5000 kilog-
ramm mennyiségben – számolt 
be a haltelepítésről a Kinizsi Hor-
gászegyesület elnöke, Tóth Lajos.

Tóth L ajos  arról  is  hír t 
adott, hogy márciusra befe-
jeződött a közösségi munka. 
Az egyesület tagjai január óta 
szabadidejük nagy részét arra 
áldozták, hogy megtisztítsák 
és rendbe tegyék a Csóna-
kázó- és a Téglagyári-tavak 
környezetét. A táj valóban 
megszépült, ami nem csupán a 
horgászok számára nyújt majd 
örömöt. Tóth Lajos elmondta, 
a takarításon túl néhány fel-
újítás is történt, a Téglagyári 
tónál például sikerült több 
stéget is megújítani.

Haltelepítés volt Sárváron

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 9., 16 és 23. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Március 8. (péntek) 19.00 Reneszánsz nap és farsang a Nádas-
dy-várban
Március  15. (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 15. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35



SÁRVÁRI         HÍRLAP 15facebook.com/sarvari.televizio

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!

Elrajtolt a labdarúgó NB III. 
nyugati csoportjának 2018/19-
es tavaszi szezonja. 

A Sárvár FC első mérkőzését 
az Andráshida vendégeként 
játszotta. Bojan Lazics együttese 

küzdelmes találkozón, 0–0-s 
döntetlent ért el. Az SFC 4 győ-
zelemmel, 9 döntetlennel és 4 
vereséggel a 11. helyről várja a 
folytatást. Március 10-én, vasár-
nap délután 14.30-tól a Ménfő-
csanak érkezik városunkba.

Nem született gól a bajnokin

Az NB II-es női kézilabda 
bajnokság észak-nyugati cso-
portjának 14. fordulójában az 
előző kiírás bronzérmese, a 
Sárvári Kinizsi SE a dobogóra 
hajtó Mosonmagyaróvári KC 
U22-es csapatát fogadta hazai 
pályán. 

Rozmán Gergő lányai már a 
félidőben négygólos hátrányban 
voltak, végül sima, 36–25-ös 
vereséget szenvedtek el. Ez volt 
a negyedik alkalom, hogy pont 
nélkül maradtak a zöld-fehérek 

a szezonban, másodszor hazai 
pályán. 

Tavasszal eddig még nem 
sikerült nyerniük Jenőfi Katali-
néknak, hiszen a februári mecs-
cseken a listavezető SZKKA U22 
(26–26) és a közvetlen rivális 
VKL SE Győr (29–29) ellen is 
döntetlen eredmény született. 

Városunk együttese jelenleg 6 
győzelemmel, 4 döntetlennel és 
4 vereséggel hatodik a tabellán.

A következő meccs március 
10-én (14.00), Zalaegerszegen 
lesz, az utolsó előtti otthonában.

Nyeretlenek a kézisek

Megtört a jég, elszenvedte első 
vereségét a sárvári tekecsa-
pat. Az NB II-es bajnokság 
dél-nyugati csoportjának 17. 
fordulójában a Csákánydorosz-
ló II. vendége volt a listavezető 
Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE.

 Jó mérkőzésre volt kilátás, 
hiszen az ellenfél több mint hat 
éve nem kapott ki saját pályáján, 
Rozmán Szabolcsék viszont 
100%-os mutatóval várták a 
derbit. 

Ilyen még nem volt a szezon-
ban, 6–2-re, 2785-2690 fa arány-
ban kikapott a bajnoki címre pá-
lyázó Kinizsi, ezzel megszakadt a 
jó sorozata, viszont listavezető po-
zíciója továbbra sincs veszélyben. 

Már csak azért sem, mert egy 
héttel később, a nagykanizsai NK 
Teke SE ellen sikerült javítani.  
A fiúk nehéz mérkőzésen, a 
szezon eddigi legrosszabb hazai 
eredményét gurítva, 2596-2498 fa 
arányban, 5–3-ra nyertek. 

Farkas Imre együttese tehát négy 
fordulóval a zárás előtt, tizenhétből 
tizenhat győzelemmel (a TK Resz-
nek elleni, februári találkozót ké-
sőbbre halasztották), magabiztosan 
őrzi első helyét a tabellán legfőbb 
üldözői, a Perenye-Csákánydo-
roszló II. duó előtt, és robog tovább 
célja, vagyis a feljutás felé.

A Kinizsi legközelebb március 
9-én, 15 órától az újonc, közép-
mezőnyben tanyázó Vonyarcvas-
hegy vendége lesz.

Még mindig első a Kékgolyó
A Sárvári Kinizsi SE csapata jelenleg hatodik a tabellán
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A Sárvár, 
Berzsenyi u. 3. sz. 
alatti társasház 
kivitelezése
és a 2-3 szobás 
lakások 
értékestése 
elkezdődött.

Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
    Érdeklődni: Hompok Istvánnál, 

a 06 30 937 6025-ös telefonszámon lehet.

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com 

Keress bennünket a -on/ Zoë ékszer!
Akció: 2019. március 1-31-ig tart.

Részletek az üzletben.

Friss, színes 

tavaszi kollekciók.

Töltődj fel!

Karikagyűrűk 
és brill köves 

eljegyzési gyűrűk  

-10% 
kedvezménnyel.

beszámítás 
esetén

-20% 

Arany 
ékszerek

-10% -10% 
ÓrákTürkiz 

ékszerek 

Életvidám, derűs 

színekkel várd Te is 

a tavaszt!

-10% 

Drágakő 
ékszerek

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

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

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

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

Ne feledkezzen meg a böjt idején, naponta frissen 

készített HALÉTELEINKRŐL!
Húsvétig várjuk állandóan frissülő halválasztékunkkal, 
hazai és nemzetközi vizekből, amelyekhez kiváló száraz 

fehér borokat kortyolhat, kóstolhat! Péntekenként 
húsmentes menüt is biztosítunk Vendégeinknek!

Március 15-én kedvezményes menüsorral
1848 Ft-ért idézzük meg 

a szabadságharcos szellemiséget!


