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Telt ház az újévi koncerten a Sárvár Arénában

Befejezéséhez
közeledik
a vasútállomás
felújítása

Több vasútállomáson is zajlanak munkálatok az utasforgalmi terek komfortnövelését
szolgáló „50 Megújuló állomás” elnevezésű komplex karbantartási program keretében,
így Sárváron is.

Szélesi Attila nívódíjas karmester a sárvári újévi koncertek sorozatában immáron 16. alkalommal dirigálta
a Sárvári Koncertfúvószenekart

Sárvár város fúvószenekarának újévi hangversenyén 47.
alkalommal csendültek fel
a dallamok az újév köszöntésére. A hangversenynek városunk
legújabb, kiváló komplexuma,
a Sárvár Aréna adott otthont.
A Sárvári Koncertfúvószenekar újévi koncertje volt az új
helyszín kulturális programsorozatának nyitó rendezvénye.
Telt ház, mintegy ezer ember

fogadta a sárvári fúvósokat
az arénában, ahova már minden jegy elővételben elkelt.
A csarnok impozáns méretei, a
fantasztikus látvány- és hangzásvilág mindenkit elvarázsolt
az újévi koncerten. A nézők
soraiban egyöntetű vélemény
volt, hogy már hosszú évek óta
vártak a város lakói egy ilyen
impozáns közösségi térre.
Az együttest Szélesi Attila
nívódíjas karmester, a fúvós

Átadták az Axiál Kft. új beruházását Sárváron
A magyar agrárium korszakváltásának időszakát is jelzi a
Sárváron átadott új mezőgazdasági gépértékesítő és javítóközpont – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Axiál Kft.
egymilliárd forintos saját erős beruházásának az átadóján. Az
1400 m2-es teljes alapterületű épület két nagy légterű csarnokból
áll. A rövidebb csarnokszárnyban található az alkatrészraktár,
a hosszabban a szerelőműhely. A fejépületben kapott helyet az
irodai funkció, az eladótér és a kiszolgáló helyiségek.
Folytatás a 4. oldalon

zenekar művészeti vezetője
dirigálta, a sárvári újévi koncertek sorozatában immáron
16. alkalommal. A koncerten a
klasszikus zeneszámok mellett
felcsendültek olyan népszerű
dallamok, mint a Hair, az LGT
és a Quimby slágerei. Közreműködött Szilágyi Krisztina
énekes és a Bassiana Brass.
Következő lapszámunkban
részletesen is beszámolunk
az újévi koncertről.

A sárvári vasútállomás környéke és az utasváró már öt
évvel ezelőtt megújult, ekkor
elvégezték a tetőcserét és a nyílászárók cseréjét is. Most az állomás épületének homlokzat-felújításával, és a fedett utasperon
teljes mértékű megújításával
válik teljessé a korszerűsítés. A
sárvári épület külső színezése elkészült, befejezéséhez közeledik
a fedett utasperon térkövezése,
az ehhez tartozó tetőszerkezet
már elkészült. Lebontották a
vasútállomás épülete melletti
víztornyot is, és megkezdődött
a terep rendezése.
Folytatás a 3. oldalon
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Régi-új helyén ismét a piac
Két év után visszaköltözött eredeti helyére, a Nádasdy utcába
a sárvári piac. Január 5-én már a Sárvár Aréna mellett várták
vásárlóikat a kereskedők. A fagy közeli hőmérséklet és az év végi
kiköltekezés miatt kevesebben voltak a piac „csendes avatásán”.
Az elmúlt két évben azt tapasztalták, hogy a vasárnapi használtcikk-piac meglehetősen kinőtte magát, és az aréna melletti
parkoló kicsinek bizonyul az árusok fogadására. Ezért az épület
nyugati oldalán kialakítottak egy új szilárd burkolatú részt.
Folytatás a 3. oldalon
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Elhunyt Szabó István,
a magyar agráripar
meghatározó személyisége
Fájdalommal tudatjuk,
hogy a Gallus-cégcsoport
alapítója és ügyvezetője,
Szabó István 2019. december
20-án, életének 72. évében
rövid, súlyos betegség után
elhunyt.

Távozásával óriási űrt hagy
maga után.
1991 óta irányította a Gallus Kft.-t, melyet az elmúlt
közel 30 évben egy több
mint 1 100 főt foglalkoztató,
teljes integrációban működő
cégcsoporttá, a térség egyik
legnagyobb munkaadójává
fejlesztett.
Örömmel töltötte el, hogy
tudását és munkáját fokozatosan és folyamatosan
adhatta át a következő ge-

nerációknak, ő is hasonlóan támogató környezetben
kezdte meg a pályafutását.
Büszke volt cégcsoportja folyamatos fejlődését lehetővé
tevő kiváló szakembereire, a
közösen elért eredményekre
és az általa megálmodott,
sikeresen működő magyar
családi vállalkozásra.
Tudta, hogy nagyon nehéz
ma Magyarországon egy ekkora létszámú kiváló csapatot kialakítani, emellett szerencsésnek tartotta magát,
hogy – ahogy ő fogalmazott:
„némi többlettapasztalattal
rendelkező vezetőként” –
egy ilyen fiatal és rendkívüli
társaságot segíthetett a munkájában.
Magával ragadó egyénisége, empátiája, szakma iránti
szeretete és felkészültsége
mindig hiányozni fog. Gazdag életműve, alázata és a
tisztességes munka értékébe
vetett töretlen hite példaként
áll előttünk.
Szabó Ákos, Szabó Péter
Gallus Csoport

Új helyen az E.ON ügyfélszolgálat
irodája!
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Sárvárról a Parlamentben
A hagyományoknak megfelelően 2019. utolsó parlamenti
ülésnapján is országgyűlési
felszólalásban köszöntötte Ágh
Péter, Észak-Vas megye képviselője azokat a közösségeket,
melyek ebben az esztendőben
ünnepeltek évfordulót.

Ágh Péter a sárvári közösségek kapcsán elmondta, az ötven
esztendős sárvári Pedagógus
Női Kar tekintett vissza a múltba
könyvbemutatóval, kiállítással és
hangversennyel. Hangsúlyozta,
bíznak abban, hogy a jövőben is
tovább színesítik Sárvár kulturális életét. A képviselő megemlékezett a helyi mazsorettcsoportról
is. Ők 2019 vége felé tartották
25. mazsorettgálájukat. Ágh Péter
arra is emlékeztetett, hogy Sárvár
kapcsán fontos kiemelni a Sárvári
Kerékpár Egyletet, mely büszke
lehet az alapítás óta eltelt 120
esztendőre. – Idén ezzel kapcsolatban igazán maradandót tettek,
hiszen 120 fa ültetésébe kezdtek
– hangzott el. A felsorolásból a

Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület sem maradhatott ki, akik
95 évvel ezelőtt alakultak meg.
– Az egyesület ma is büszkén
tekint a termékeire és igyekszik
terjeszteni a méz szeretetét –
húzta alá Ágh Péter. – Az évfor-

dulók mindig megerősíthetik az
adott közösséghez való tartozás
érzését. Bízom abban, hogy így
volt ez idén is választókerületem
valamennyi jubileumi eseménye
kapcsán, amely egyúttal az új
nemzedéknek is lehetőséget biztosíthatott arra, hogy erősítse a
kötődését az otthonához – zárta
gondolatait Ágh Péter.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT. áramszüneti
értesítője:
2020. január 21-én 8:00 órától várhatóan 16:00 óráig Sárvár,
Szatmár utca páros oldalán, a 64-től 86-ig, páratlan oldalán,
a 45. szám és a kastély épülete, Madách utca 30. és 19. számú házak területén áramszünet lesz. Az áramszünet oka:
Hatvany-kastély energiaellátása.
* * *
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati ZRT. áramszüneti
értesítője:
2020. január 22-én 8:00 órától várhatóan 16:00 óráig Sárvár, Fekete-híd utca páros, a 10-től 52-ig, páratlan, az 5-től
45-ig, Péntekfalui utca páratlan, az 1-től 7-ig, páros, a 2-től
8-ig, Gyöngyös utca páros, a 10-12., páratlan, a 7-9. számú
épületek területén áramszünet lesz. Az áramszünet oka:
hálózatátépítés.

Felhívás
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 2019. november 28. napjától
a Széchenyi utca 7. szám alatti épületből 9600 SÁRVÁR, SZÉCHENYI UTCA 11. SZÁM ALATTI ÉPÜLETBE KÖLTÖZÖTT.
Az ügyeleti idő (hétfőtől csütörtökig 16.30-tól 7.30-ig; péntek
13.00 órától hétfő 7.30-ig), valamint az ügyelet telefonszáma –
95/323-323 – változatlan.

Az E.ON sárvári ügyfélszolgálati irodája 2019. december
16-tól már a Szaput sétány 2. szám (volt CBA, barneváli bolttal szemben) alatt várja az ügyfeleket, elköltözött a kisipari
üzletsorról. A nyitvatartás: Hétfő: 9:00–13:00, Kedd: Zárva,
Szerda:12:00–18:00, Csütörtök: Zárva, Péntek: 9:00–13:00.

Dr. Császár Veronika háziorvos (3. számú felnőtt háziorvosi
körzet) rendelésének helye megváltozott. 2019. november 29.
napjától a rendelő Sárvár, Széchenyi u. 11. szám alatti épületbe
költözött. A rendelési idő, valamint a rendelő telefonszáma –
95/320-174 – változatlan.

facebook.com/sarvari.televizio
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Az összefogás és az együttműködés a siker titka
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A városi televízió műsorában értékelte a tavalyi évet Kondora István polgármester
A Sárvári Televízió hagyományaihoz hűen óévbúcsúztató
műsorral köszönt el a 2019-es
esztendőtől. A műsorban hirdették ki az Év Sárvári Embere
2019 szavazás eredményét.
Majd Kondora István polgármester értékelte a tavalyi évet,
és elmondta újévi köszöntőjét.
A Sárvári Televízió Óévbúcsúztató műsorában az Év Sárvári Embere szavazás díjait
Kondora István polgármester
és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester adta át. Az Év Sárvári
Közössége díjat a Pedagógus Női
Kar nyerte el 2019-ben, akik 50
éves fennállásukat ünnepelték.
A díjat Hallerné Horváth Márta
karnagy és Szijártóné Lepsényi
Ildikó egyesületi elnök vette át.
Az Év Sárvári Ígérete kategória
győztese 2019-ben Szentgyörgyi
Anna Csenge, a Szent László
Katolikus Általános Iskola 8.
A osztályos kitűnő tanulmányi
eredményű tanulója lett. Anna
tanulmányi és hittanversenyek

eredményes résztvevője, aki
sokat tesz iskolája közösségéért.
Az Év Sárvári Embere 2019-ben
Haller Ferenc, a Sárvári TDM

A Sárvári Televízió óévbúcsúztató műsorában – Szijártóné Lepsényi Ildikó,
Hallerné Horváth Márta, dr. Fonyó Roberta, Szentgyörgyi Anna, Kondora
István, Haller Ferenc, Dr. Máhr Tivadar, Szélesi Attila és Czupor Szilvia

ügyvezető igazgatója lett, akit
a legígéretesebb és legbefolyásosabb fiatal magyar turisztikai
szakembernek választottak.
Haller Ferenc a Szent Miklós
Plébánia Képviselő-testületének
elnöke is. A Sárvári Hírlapból
kivágott szavazólapokon lehetett

Régi-új helyén a városi piac

Folytatás az 1. oldalról
– Az új szilárd burkolatú részt
a lomis árucikkek kereskedői
tudják használni. A piac iparos
része és a vendéglátóegységek
pedig a parkolóban, a keleti
oldalon kaptak helyet. A piac
zavartalan működéséhez minden
infrastruktúra rendelkezésre áll
– adott tájékoztatást Vámos Zoltán, a piacot üzemeltető Sárvári
Sportfólió Kft. ügyvezetője.
– Az eredeti tervek között is
szerepelt a piac, igaz, nem teljesen
így, hanem azt hittük, hogy klas�szikus helyén a mostani parkoló
területén is elfér majd. Azonban

voksolni, több mint háromezer ötszáz szavazat érkezett az idén.
Az óévbúcsúztató műsorban
értékelte Sárvár 2019. évét Kon-

úgy felfejlődött a bolhapiaci része,
hogy változtattunk. Az arénaépület keleti oldalán maradt a termelői piac, a nyugati oldalon pedig
a használtcikk-piac találta meg
hosszú távra a helyét. Megadva
a piacozás hangulatát, ami még
ráadásul turisztikai látványosság
is – nyilatkozta a piacot nyitáskor körbejáró Kondora István
polgármester.
A piac működési ideje nem változott, vasárnaponként és hétfőnként a megszokott időtartamban
lesz nyitva. Azon túli időben és
a hét többi napján parkolóként
funkcionál továbbra is.

dora István polgármester. Egy
rendkívül jó évet zárt Sárvár,

amely tavaly egy ötéves ciklus
végére ért. Számos – pályázati
támogatásból megvalósult –
fejlesztést, beruházást sikerült
átadni 2019-ben, amelyekre a
koronát a 2 milliárdos kormányzati támogatásból épült Sárvár
Aréna tette fel.
Az óévbúcsúztató műsor végén
mondta el újévi köszöntőjét a város lakóinak Kondora István polgármester. – A sárváriak közös
összefogással és munkával előrejutottak az elmúlt esztendőben –
fogalmazott újévi köszöntőjében
Kondora István polgármester.
– A város több nagy lépést is meg
tudott tenni előre, amelynek a
lendülete a következő esztendőkre is megmarad. Az összefogás és
az együttműködés lehet a titka az
új év sikerének is – hangsúlyozta
a város vezetője.
-fr-

Fogadóóra

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 2020. január 21-én (kedden) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I.
emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

Befejezéséhez közeledik
a vasútállomás felújítása
Folytatás az 1. oldalról
A vasútállomás területén
folyó felújítással kapcsolatban
Kondora Istvánt is megkérdeztük. – A vasútállomás felújítása
hosszabb időt vett igénybe,
mintegy öt évet, a MÁV-on
belüli hosszabb döntési folyamatok miatt. A terv az, hogy
a most lebontott víztorony és

épületek helyén kerékpártárolókat alakítanak ki, de bízom
benne, hogy gépkocsiparkolók
is itt helyet kapnak majd –
mondta Kondora István polgármester, aki annak kapcsán is
örömének adott hangot, hogy
Szombathely és Budapest között, Sárvárt érintve elindultak
az IC vonatok.

Zajlik a tereprendezés a felújított vasúti épület mellett
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Átadták az Axiál Kft. új beruházását Sárváron
Egymilliárd forint saját erős beruházással raktárat, szervizcsarnokot építettek
Folytatás az 1. oldalról
Az Axiál Kft. egymilliárd forintos saját erős beruházásának
átadóján Kondora István polgármester köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy a
helyi és a kormányzati segítséggel
létrejövő beruházások mellett a
magánerős fejlesztések teszik teljessé a település jövőjét. Az Axiál
egyik legnagyobb gépbeszállítója,
a Manitou cég európai igazgatója,
Jean Rouault úgy fogalmazott,
hogy egybecseng a két vállalkozás
filozófiája, mely a jó együttműködést is adja: az egész világon a
munkakörülmények, a biztonság
és a hatékonyság javítása.
A kormányzat elkötelezett a
magyar mezőgazdaság technológiai korszerűsítése iránt, ami
része az egyre erősödő magyar
nemzetgazdaság további bővülésének. – A szaktárca vidékfejlesztési programja révén a
gazdák és agrár-vállalkozások

mintegy 134 milliárd forint
értékben vásároltak új gépeket
– számolt be Nagy István agrárminiszter avatóbeszédében.

donú Axiál cég régóta tervezte a
már kicsinek bizonyult korábbi
szombathelyi telephely cseréjét. – A 88-as út északi, várost

Szalagátvágás – balról jobbra: Ágh Péter képviselő, Nagy István miniszter,
Kondora István polgármester, Harsányi Zsolt tulajdonos

Az összesen közel ezer főt foglalkoztató, 85 milliárd forintos
éves forgalmú, országos hálózattal rendelkező magyar tulaj-

elkerülő szakasza mellett, alig
nyolc hónap alatt – a Merkbau
Kft. kivitelezésében – felépült
bázisnak jó megközelíthetősége

is közrejátszott az új helyszín
kiválasztásában – mondta Harsányi Zsolt, az Axiál tulajdonosa,
ügyvezető igazgatója.
Hozzátéve, hogy 1400 m2-es
épület – a szervizcsarnok, a
raktár és az iroda – építése során 20 tonna betonacélt, 120 db
nyílászárót, 12 db ipari kaput
használtak fel és mintegy 700
tonnát tett ki az előregyártott
szerkezet, ami a brazíliai Rio de
Janeiróban található Megváltó
Krisztus szobor súlyának felel
meg. A hatalmas műhelyben
egyszerre akár négy kombájnnal
és négy 250 lóerős traktorral is
be tudnak állni.
Az avatáson elhangzott szakmai előadások és a résztvevő
mezőgazdasági vállalkozók is
egyöntetűen úgy fogalmaztak,
hogy az agrárfejlesztések egyik
fontos állomáshelye lett a Sárváron egymilliárd forintból
felépült műszaki bázis.

Az Agrárminisztérium érdekelt a gazdálkodók sikereiben
Nagy István agrárminiszter
az Axiál Kft. sárvári beruházásának átadásán beszélt
a sikeres Vidékfejlesztési
Programról is.

– Sárváron közelebb hoztuk a
gazdákhoz ezzel a beruházással
mindazt a technológiát, amelyre a
magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükség van. A kormány és az

A Spirit Hotel Thermal Spa*****Superior szálloda
munkatársat keres

Medenceőr/Úszómester
munkakörben.

Végzettség: középfokú iskolai végzettség.
Úszómesteri végzettség nem feltétel, de előnyt jelent.
Jelentkezését, fényképes önéletrajzát kérjük
juttassa el 2020. január 17-ig
a palyazat@spirithotel.hu e-mail címre.
Spirit Hotel Kft.
9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.

agrártárca célja, hogy folyamatosan korszerűsödjön a magyar
mezőgazdaság gépparkja. A
minisztérium a Vidékfejlesztési
Programon keresztül 1900 új
traktor vásárlását támogatta,
emellett segítette új gépek és
talajművelő eszközök beszerzését, vagy a meglévők cseréjét
23 milliárd forint értékben 3700
pályázó esetében – mondta Nagy
István agrárminiszter a sárvári
javítóbázis átadója után.
A miniszter úgy összegzett,
hogy a gazdálkodók erőgépek
beszerzésére költötték a legtöbbet, a mezőgazdasági gépberuházások összértékének 57
százalékát. A teljes értékesítésen
belül a traktorok 34, a gabonakombájnok 13 százalékos arányt
képviseltek.
A tárcavezető kitért arra, hogy
a vevők jelentős része bankhitel igénybevételével vásárolt. A
legkedveltebb forrás a jegybank
kedvezményes hitelprogramja,
a legtöbben a januárban indított
növekedési hitelprogram fix
keretében elérhető konstrukciót

vették igénybe: az összes kihelyezés negyede, mintegy 81 milliárd
forint a mezőgazdaságot erősítette. Hozzátette, hogy a kedvező
kamat- és finanszírozási környezetnek, valamint a gazdálkodói
szemléletváltásnak köszönhetően
az agrárberuházások további
növekedése várható.
– Minden körülmények között
számíthatnak a gazdálkodók
az Agrárminisztériumra, hisz
alapvetően érdekeltek vagyunk
a sikereikben. Remélem, hogy a
következő időszak törvényalkotási folyamata is azon gazdaigények megfogalmazásával telik,
amivel hozzá tudunk járulni
ahhoz, hogy tovább lehessen
fejlődni. A közös osztatlan földterületek felszámolása és a gazdai
földterület öröklés kérdéskörének
a megoldása a legsürgetőbb ezek
közül. Utóbbi azt biztosíthatja
majd, hogy a földterületek egyben maradjanak, és apáról fiúra
szállhassanak. Ehhez persze az is
szükséges, hogy a fiatalokat hívjuk az agráriumba – fogalmazott
terveiről a miniszter.

facebook.com/sarvari.televizio
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Mentőautóval érkezett a negyedik gyertyaláng
A Sárvári Mentőállomás dolgozói és családtagjaik civil
szervezetekkel együtt készítették ünnepi műsorukat a negyedik adventi gyertyagyújtásra.
A közösséget Szabó Zoltán, a
mentőállomás vezetője fogta
össze, és a zord időben a Posta
téren megjelent érdeklődőket
is ő köszöntötte Dr. Lórántfy
Mária regionális mentőigazgatóval együtt.
Zord, esős idővel köszöntött
be advent negyedik vasárnapja
Sárvárra. A szakadó eső ellenére
mégis sokan kilátogattak a Posta
térre, hogy részesei legyenek
a negyedik adventi gyertya
meggyújtásának. Ezen a vasár-

napon a Sárvári Mentőállomás
dolgozói adtak műsort, egy
különleges flashmobbal készültek, amelybe civil szervezeteket
is bevontak. Közreműködtek

az ikervári gyermekszínjátszó
csoport tagjai, akiket rendszeresen készítenek fel a mentősök elsősegélynyújtó versenyre.
A mentőállomáson gyakorlatát

Szabó Zoltán, a Sárvári Mentőállomás vezetője fogta össze a produkciót, aki
egy szavalattal is készült erre az estére
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töltő Gaál Boglárka orvostanhallgató egy énekszámmal vett
részt a közös produkcióban.
Közreműködött a Kanona
Band, a Sárvári Oratórikus
Kórus, a mentőállomás dolgozói és családtagjaik. A közös
produkciót Szabó Zoltán, a
Sárvári Mentőállomás vezetője
fogta össze, aki egy szavalattal
is készült erre az estére.
A mentők nevében Dr. Lórántfy Mária regionális mentőigazgató kívánt áldott, békés
karácsonyt minden sárvári polgárnak. Majd egy mentőautó
hozta el a negyedik gyertyalángot a Posta térre, hogy teljessé
váljon az adventi koszorú ünnepi fénye.

Együtt ünnepeltek Sárvár nagycsaládosai
December 14-én tartotta karácsonyi ünnepségét a Sárvári
Nagycsaládosok Egyesülete.
A helyszínt évről évre a Szent
László iskola vezetői biztosítják.
A szervezést már hónapokkal
ezelőtt elkezdtem, először is
támogatókat kerestem az ünnepséghez. Pallósi Csaba egyesületi
tagunk egy 6 méteres fenyőt adományozott az egyesületnek, melyet felállítottunk az iskolában, és
felajánlottuk az iskola diákjainak
karácsonyához. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Sárvár
város polgármestere, Kondora
István és az iskola igazgatója,
Ördög Tibor. Az ünnepségre
ellátogatott még a Télapó is, és
kedvesen osztogatta ajándékait.

A szép pillanatok remélem, hogy
mindenki számára felejthetetlenek lesznek. Jól éreztük magunkat, így együtt, mint egy nagycsalád. A műsor után az ebédlőben
szendvics, üdítő és süti várt ránk,
amit kellemes beszélgetés közben
elfogyasztottunk. Majd boldog
karácsonyt kívánva egymásnak,
mindenki haza indult. „Kétszer
ad, aki gyorsan ad!” – szól a
mondás. Én is ezt gondolom
azokról, akik segítettek. Szeretném megköszönni támogatóink
önzetlen segítségét, amellyel
hozzájárultak az ünnep szebbé
tételéhez: Kondora István, Sárvár
város polgármestere; Roland atya
és Ördög Tibor, a Szent László
Katolikus Általános Iskola vezetői; Németh Csomagolástechni-

ka; Pallósi Csaba; SWEET-MIX
Kft.; Édes Mosoly Édesség- és
Csemege; Tóth Ipari és Szolgáltató Kft.; Robitex Használtruha és
Textiláruház; Helikon Nyomda

Kft. Zalaegerszeg; Zöldfa Ital
Nagy- és Kiskereskedelem; Sága
Foods Zrt..
Sándor Katalin
egyesületi elnök

Kata Nails & Pedicure SPA Center
a város szívében, a Posta térrel
szemben (Sárvár, Ady E. u. 13.)
kedves, szakképzett személyzettel,
legkorszerűbb eszközökkel, anyagokkal,
exkluzív belső elrendezéssel
Nyitvatartás: Hétfő–Kedd,
Péntek–Szombat: 8:00–18:00

3P TECHNOLÓGIA
😊
😊
😊

Perfekt gépek és eszközök
Prémium minőségű anyagok
Professzionális módszerek

ÚJ ÉVI (SZ)ÉP KÉZ-LÁB CSOMAG!

• Szép kezeiért tartós géllakk perfekt orosz manikűrrel +
• Ápolt lábaiért gépi-kézi pedikűr választható prémium lakkal

Kihagyhatatlan ajánlat 8.900 Ft
Érvényes: 2020. 01. 06.-2020. 01. 31. között

PROFESSZIONÁLIS TALPMASSZÁZS!

Töltődjön fel az Új év első heteiben ﬁzikai és mentális ellazulást,
koncentrálóképességet, a szervezet ellenállóképességét segítő talpmasszázzsal. 50 perces talpmasszázs 2020. 01. 06–
01. 31. között 20% kedvezménnyel vehető igénybe.

Az ünnepségre ellátogatott még a Télapó is, és kedvesen osztogatta ajándékait,
mellette Sándor Katalin egyesületi elnök
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Év Sárvári Embere 2019: Haller Ferenc
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist &
TDM Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója, akit a legígéretesebb
és legbefolyásosabb fiatal magyar turisztikai szakembernek
választottak.

A Turizmus.com kiadványa a
szakma tíz, ígéretes fiatal kiválósága közé sorolta Haller Ferencet
2019-ben, aki nemcsak bekerült
a TOP 10-es mezőnybe, de a lista
élén végzett.
– Ez egy nagyon nagy meglepetés volt, nem gondoltam rá,
hogy bekerülhetek a TOP 10-be,
arra még annyira sem, hogy
az élen végezhetek. Ez egyfajta
visszaigazolása annak, hogy jó
irányban haladunk a kolléganőkkel a TDM-ben. Diplomataként
végeztem az ELTE-n, de már
akkor is az idegen nyelvekkel,
az emberekkel foglalkoztam.
Még az egyetemi évek alatt volt
egy turisztikai cégem, úgyhogy
ezzel a területtel is már diákként
megismerkedtem. Az otthontól
távoli élet azonban nem vonzott,
mivel lokálpatriótának vallom
magamat, és nagyon családcentrikus vagyok. Így az egyetem után

nem külföldre mentem dolgozni,
hanem hazajöttem Vas megyébe,
előbb Bükkre, majd Sárvárra –
mondta Haller Ferenc.

Szent Miklós Plébánián nemcsak
hitben erősödött meg, de több évtizede tartó barátságokat is kötött.
– Nagyon jó és összetartó közös-

Kondora István, Haller Ferenc, Dr. Máhr Tivadar a díjátadón

Haller Ferenc kollégáival, a
város vezetésével és a helyi szolgáltatókkal közösen az elmúlt
hat évben megteremtette annak
a lehetőségét, hogy Sárvárnak
mára biztos pozíciója legyen a
hazai TOP 10 turisztikai célpontok között.
Haller Ferenc vallásos nagycsaládban nőtt fel, rendszeresen
járt szüleivel a templomba. A

ség alakult ki, előbb Ignác plébános úrnál, majd 2000 augusztusától Wimmer Roland plébános
úr vette át a sári Szent Miklós
Plébánia vezetését, akivel egy
közel húsz éve tartó barátság született meg. Nagyon jó ministráns
csapatunk volt, így a jó társaság, a
hasonló nézeteket valló közösség
is hozott egy hitbéli megerősödést. Gyerekkorom óta olyan

www.sarvarvaros.hu

történések, események, személyek
voltak az életemben, amelyek
megkérdőjelezhetetlenné tették a
hitemet – vallja Haller Ferenc, aki
Roland atya bizalmának köszönhetően a Szent Miklós Plébánia
Képviselő-testületének elnöke
lett, lektor, jelenleg akolitus.
– Húsz évig ministráltam,
önkéntes vagyok a Mária Rádióban és felolvasó is voltam, előbb
képviselő-testületi tag, majd
elnök lettem. Az első képzés volt
a lelkipásztori munkatársi képzés,
majd a nős férfiak papi szolgálatot segítő rendjének első állomása
volt a lektor, amely egy felolvasó,
az akolitus pedig a gyertyahordó.
Az a feladatunk, hogy mindenben segítsük a plébános atyákat
a felolvasástól az áldoztatásig
– szólt Haller Ferenc, aki Isten
áldásának tartja a családját. A
szülei, felesége, kislánya, Luca
és kisfia, Ábel nagyon sok erőt
adnak számára.
Haller Ferenc köszöni a sárváriak támogatását, hogy 2019-ben
ő lehetett az Év Sárvári Embere, a
jövőben is igyekszik mind munkájában, mind az egyházban a
közösséget szolgálni. 
-fr-

Év Sárvári Közössége 2019: Pedagógus Női Kar
A Pedagógus Női kar 2019-ben
ötvenéves fennállását ünnepelte.
1969-ben Szép István karnagy
alapította a Járási és Városi Pedagógus Vegyes Kart.

Emellett működött egy kisebb
kórus, Csöglei Ernő és Pernecker
János, akkori zeneiskola igazgató
vezetésével. Majd a két kórus egyesülése után Szép István vezette az
énekkart 1981-ig, amikor Hallerné
Horváth Mártát kérte fel a kórus
vezetésére.
– Újra kellett szerveznem a
kórust, mert a férfiak elhagyták
az együttest. Először a 8. osztályos énekkarosaimat hívtam
a karba. Az alapító tagok volt
tanítványaim voltak, és segítőm
volt a zeneiskolából Tallós Pálné
Terike, aki a zongorista növendékeit küldte hozzám, így 14 fővel
elindult a női kar. 38-40 fős is volt
a kórus, most stabilan 22-23 fővel
működik, akikkel jó pár évtizede

együtt dolgozunk – mondta Hallerné Horváth Márta karnagy, aki
hozzátette, a Pedagógus Női Kar
repertoárjának alapját a magyar
népzene, a magyar zeneszerzők
művei adják évtizedek óta.
Szijártóné Lepsényi Ildikó, a
kórus elnöke 1986 óta tagja a

művészeti közösségnek, szívesen
idézi fel az elmúlt évtizedekben létrejött kórusbarátságokat,
így a tolnai, a pestszentlőrinci, a gyöngyösi kórusokkal.
– A leghosszabb kapcsolat, és ezt a
kórust a városban már mindenki
ismeri, a szlovéniai LEK gyógy-

Hallerné Horváth Márta karnagy és Szijártóné Lepsényi Ildikó, a kórus
elnöke a televízió stúdiójában

szergyár férfi karával áll fenn.
1988-ban találkoztunk először,
Bugovics Imre és Ivanecz László
barátságából jött létre ez a kapcsolat, amely már több mint 30 éve
tart – szólt a kórus elnöke.
2019-ben nagyszabású rendezvénysorozattal – faültetéssel,
könyvbemutatóval, kiállítással,
jubileumi koncerttel – ünnepelte
50 éves fennállását a Pedagógus
Női Kar. A jubileumi koncerten
szívéből áradt a zene, éppúgy, mint
az elmúlt évtizedekben mindig. A
fesztiválkórus minősítéssel rendelkező együttes, több nemzetközi
versenyen is sikerrel szerepelt az elmúlt évtizedekben Csehországon,
Olaszországon, Németországon
át Ausztriáig, számukra a legfontosabb mégis közönség szeretete.
A kórus tagjai mindenkinek
köszönik a támogatást, a sok-sok
szavazatot, csak egyet tudnak
ígérni, a dal továbbra is szívből fog
szólni.
-fr-
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Év Sárvári Ígérete 2019: Szentgyörgyi Anna Csenge
Szentgyörgyi Anna Csenge, a Szent László Katolikus
Általános Iskola 8. A osztályos kitűnő tanulmányi eredményű tanulója. Példamutató
magatartású és szorgalmú,
rendkívül sokoldalú tanuló.
Számtalan tanulmányi versenyen vett már részt, ami annak
is köszönhető, hogy nagyon
széles az érdeklődési köre.

Szentgyörgyi Anna inkább
humán beállítottságúnak tartja magát, kedvence az idegen
nyelvek tanulása, de mellette
a matematikát is szereti. Szívesen méretteti meg magát
matematika, nyelvi, anyanyelvi,
hittan- és földrajzversenyeken.
Gimnáziumban szeretné ősztől
a tanulmányait folytatni, azt
azonban még nem tudja, hogy
jogász vagy nyelvtanár lenne-e
szívesebben.
Anna elmondta, a sok tanulás mellett azért természe-

tesen szabadidős tevékenységekre is jut ideje. A zene
és a sport is fontos része az
életének. – Szeretek zongo-

Kondora István, Szentgyörgyi Anna Csenge és Dr. Máhr Tivadar a díjátadón

rázni, most már öt éve. Sportolni is nagyon szeretek, de
sajnos a kézilabdát egy műtét
miatt abba kellett hagynom –
mondta Anna.

Óévbúcsúztató a Posta téren
Évek óta hagyomány, hogy a
Sárvári TDM rendezi a városi
szilvesztert, amely egyre népszerűbb a város lakói körében.

Már hatodszor öltözött ünnepi
fényekbe advent idejére a Posta
tér, és negyedik alkalommal rendezték meg a Sárvári Szilvesztert
a térre kitelepült vendéglátósok
és a Sárvári TDM. Az időjárás is
kegyeibe fogadta a szilveszterezőket, és éjfélre megtelt a tér ünneplőkkel. Fiatalok, idősebbek,
kisgyermekes családok is kijöttek, hogy egy közös nagy partyn,
együtt búcsúztassák az óévet.

Szilveszteri fények a Posta téren

Édesapja a város református
lelkésze, így Anna egyházi közegben, vallásos családban nőtt
fel. – Fontos az, hogy tudjam,

A jó hangulatról DJ Steve Wolf
és a Flört zenekar gondoskodott.
Akik nem otthon akarták
tölteni a szilvesztert, azoknak
idén is sokféle programot kínáltak Sárváron. Hagyományos
éttermi zenés-asztalfoglalós óévbúcsúztató rendezvényt szinte
mindegyik étterem szervezett.
A szilveszteri medenceparti a
gyógyfürdőben hajnalig tartott,
a sztárvendég Oláh Gergő volt.
Éjfél után tovább fokozódott
a városban a hangulat, a tűzijátékok fénye szinte egy órán át
világította meg a várost.
-fr-

életemet Isten irányítja, és terve
van velem a jövőben is – vallja
az Év Sárvári Ígérete.
Szentgyörgyi Anna osztályfőnöke, Erős János sorolta a dicsérő
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szavakat, mikor megkérdeztük
tőle, a Szent László iskola miért
pont őt jelölte az Év Sárvári Ígérete 2019 címre. A pedagógus
kiemelte, nagyon büszkék tanítványára, aki nagyon szorgalmas
és kitartó. – Az elmúlt hét évben
mindig kitűnő tanuló volt –
mondja Erős János, aki hozzátette, Anna nem csupán kitűnő
tanulmányi eredményével vívta
ki társai és tanárai megbecsülését, a közösségi tevékenysége is
kiemelkedő, az osztály és iskolai
szintű rendezvények sikeres
megvalósításához is nagyban
hozzájárul munkájával. A kulturális programok, a farsangi
rendezvények lebonyolításakor
aktív, és egyben kreatív tagja is a
közösségnek.
Szorgalmát, segítőkészségét és
jó tanulmányi eredményét pedig
már nem csak iskolája, az egész
város is elismerte, nagy fölénnyel
választották az Év Sárvári Ígéretének 2019-ben.

Jótékonysági sütés a kórusért

Hetedik alkalommal tartottak jótékonysági malacsütést
a Bassiana Hotel teraszán
december 29-én este. Ezúttal a Pedagógus Női Kar
lépett fel, hiszen ők voltak a
jótékonysági akció kedvezményezettjei.
A Bassiana Hotel teraszán
már déltől forogtak a nyársak,
sült a két malac, amelyeket az
elmúlt évekhez hasonlóan Bíró
Jenő és fia, Bíró Tamás készítették el. – Évek óta hagyomány,
hogy valamelyik intézményt
vagy civil szervezetet jóté-

konysági malacsütéssel segíti
a Bassiana Hotel szilveszter
előtt egy-két nappal. Idén a
Pedagógus Női Kar énekelt
a malacpecsenye mellé, és az
esten befolyt adományokat
ők kapták – mondta el Unger
Richárd hotelvezető, aki hozzátette, ezzel is szeretnék a Sárvárhoz tartozásukat kifejezni,
így immár hetedik alkalommal szerveztek jótékonysági
estet. A hotelvezető örömmel
nyugtázta, hogy ismét nagyon
jó évet zárt a Bassiana, bízik
abban, hogy ez a tendencia
2020-ban is folytatódik.
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Szent László

Szent László
Plébánia
és
Szent Miklós
Plébánia

● Január 12-én, vasárnap lesz a
nagytemplom téli szentségimádási napja.
11 órakor lesz az ünnepi szentségkitételi szentmise. Ezzel a szentségimádási
nappal is készülünk a 2020-ban Budapesten tartandó Eucharisztikus Világ
Kongresszusra.
● Január 12-én, vasárnap Urunk
megkeresztelkedésének az ünnepe lesz,
az előesti szentmiséken mindkét templomban vízszentelést végzünk. Kis üvegben vigyünk majd haza szenteltvizet, és
hintsük meg vele otthonainkat, hogy legyen benne békesség, szeretet, a törvény
tisztelete, hálaadás és Isten dicsősége.
● Azok a jegyespárok, akik 2020-ban
szeretnének házasságot kötni, legkésőbb
január 11-én, szombaton 9 órakor a
katolikus iskolában jelentkezzenek jegyesoktatásra.
● A 2020. évi egyházközségi hozzájárulást a szokásos módon, személyesen a
Plébánián, vagy postai befizetési csekken,
illetve átutalással lehet befizetni. Az
Egyház közösségében a közteherviselés
legyen minden katolikus lelkiismeretbeli
kötelessége! A hozzájárulás összege az évi

fizetés vagy nyugdíj 0,5%-a. Akik tehetik, március 15-ig az első negyedévben
rendezzék!
● Szentmiserend: Szent László-templomban szombaton 18 óra, vasárnap 7, 9
és 11 óra, valamint 18 óra. Hétköznaponként 8 és 18 óra. Szent Miklós Sári templomban szombaton 17.30 óra, vasárnap
8 és 10 óra. Hétköznaponként 17.30 óra.
● A Szent László Plébánia hivatalos
órái: hétfő–péntek 9 és 12 óra között,
valamint 16.30 és 17.30 óra között.
● A Szent Miklós Plébánia hivatalos
órái: hétfő-szerda-csütörtök-péntek 9-től
11 óráig, kedden és csütörtökön 16-tól
17 óráig.
● Előrejelzés: január 26-án a vasárnapi szentmiséken vehetik át az idei év elsőáldozóinak és bérmálkozóinak a szülei
az elsőáldozási és bérmálási adatlapokat
mindkét templomban.
● A Szent László templomban minden hónap első vasárnapján, szombaton
18 órakor és vasárnap 9 órakor gitáros
szentmise van. A Sári templomban kéthetente szombaton 17.30 órakor.
● Tavaly Magyarországon a nyilatkozattevő adózók kétharmad része
katolikusnak vallotta magát az NAV felé.
Kérjük az adóbevallást készítő híveinket,
hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os
nyilatkozatukat munkahelyükön vagy
közvetlenül. Ezzel az országos egyházi
kiadásokat támogatják. A 2x1%-ról
rendelkező nyilatkozat száma: Magyar
Katolikus Egyház: 0011; Szent László

www.sarvarvaros.hu
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Katolikus Általános Iskola Alapítványa:
18885785–1–18.

Evangélikus
Egyházközség

Evangélikus H

● Január 12-én, 9.30-tól családi
istentiszteletre hívjuk hittanosainkat és
családjukat.
● Az Ökumenikus Imahét javasolt
időpontja országosan a 2020. január 19-ét
követő hét. Az imahét anyagát idén a máltai keresztény testvérek állították össze,
amelynek a központi üzenete így hangzik: „…nem mindennapi emberséget
tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2).
Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a
Kálvin téri református templomban lesz
január 19-én, vasárnap 18 órától.
A sárvári ökumenikus alkalmainkra
a következő időpontokban és helyszínekre várjuk a testvéreket: január 22-én,
szerdán 17 órakor az evangélikus templomban, január 23-án, csütörtökön 17
órára a református templomban és január
24-én, pénteken 17 órakor a római katolikus templomban tartunk ökumenikus
istentiszteletet.
● A Sárvári Evangélikus Egyházközség a Luther-rózsa Alapítvány javára
2020. január 25-én, szombaton 19 órától
rendezi meg XXIV. hagyományos jótékonysági farsangi bálját. Meghívott
díszvendégünk Cselovszkyné dr. Tarr

Klára, a Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályának
vezetője lesz. Belépőket a rendezőbizottság tagjaitól, vagy közvetlenül a lelkészi
hivatalban lehet vásárolni.
● Egyházközségünk főbb híreiről
közösségi oldalunkon, a facebook.com/
SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet – és ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet – tartunk.
● Keddenként 18 órai kezdettel
tartja összejöveteleit a fiatal felnőttek
bibliaköre.
● Csütörtökönként 17:30-ra a Dalárda próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Január 10-én, pénteken 18 órai
kezdettel a Tanulmányi Kör témája az
Apostoli Hitvallás.
● Január 22–24. között kerül sor az
Ökumenikus Imahét sárvári alkalmaira,
szerdán az evangélikus, csütörtökön a
református, pénteken a római katolikus
templomban, mindhárom alkalommal
17 órai kezdettel.
● Február 1-én, szombaton 19 órától
a Vadkert Major Étteremben kerül megrendezésre a 25. Sárvári Református Bál.
Jelentkezési határidő: január 28.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Az új kápolna az isteni szeretet forrása
Dr. Székely János megyéspüspök szentelte fel a közel kétmilliárd forintból felépült sárvári
Szent László Katolikus Általános Iskola új épületszárnyában
az iskola kápolnáját. Székely
püspök úgy fogalmazott, hogy
a most átadott kápolna lesz a
katolikus iskola szíve.

Az ötven férőhelyes kápolna
egyszerre az iskola egy-egy évfolyamát tudja fogadni a különböző
események alkalmával. Azonban
ezúttal az új iskolaszárny folyosói
is a szentmise helyszínei lettek,
hisz a kápolna avatásának minden
diák részese volt. A szentelési és
avatási ünnepségén a misét dr.
Székely János megyéspüspök
celebrálta és Wimmer Roland
városi plébános, az iskola püspöki
biztosának vezetésével részt vettek
rajta a sárvári plébánia papjai is.
Továbbá a város részéről jelen
volt Kondora István polgármester,

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
és dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző. A város első embere

el. A háromszintes épületben
számítástechnikai, nyelvi és művészeti szaktanterem is helyet

Wimmer Roland városi plébános és Dr. Székely János püspök az új kápolnában tartott szentmisén

szerint a kápolna szentelésével vált
teljessé az iskola bővítése.
A kétmilliárdos beruházás
földszintjén az ezer négyzetméteres sportcsarnok helyezkedik

kapott. Az étkező és a tantermek
mellett került kialakításra az új
szárnyban a szakrális célú kápolna is. A háromszintes iskolarész
bekerülési költségeinek mintegy

A kereszt Jézusra hívja fel a figyelmet
Sárváron is látható volt a 2020
szeptemberében Budapesten
sorra kerülő 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
Missziós keresztje a Szent
László Plébániatemplomban.
A három nap során számos
programmal emlékeztek meg
a jeles eseményről.
A keresztet szállító
autó november 27-én
késő délután érkezett
a templomhoz, ahol
felállításra is került az
Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a
díszes tölgyfa kereszt
három méter magas,
bronz borításokkal díszített, amelyet Ferenc
pápa áldott meg.
A Missziós keresztet a Csénye-újmajori
kápolnánál és a Sári
templomnál is fogadták, majd a Szent
László-templomban
került sor a Missziós
kereszt bemutatására.
Ezt követően püspöki
szentmisét tartottak

a sárvári esperesi kerület papjainak koncelebrálásával. – Az
atomizálódó társadalom napjaiban a Missziós kereszt magára
Jézusra hívja fel a figyelmet, aki
itt él köztünk – monda Dr. Székely János megyéspüspök.
Háromnapos itt tartózkodása
alatt a Missziós keresztet kö-

szöntve több koncert és program
volt órás váltásokkal. Az esemény különösen fontos a sárvári
katolikus közösség számára és
a város számára is történelmi
jelentőségű – fogalmazott Wimmer Roland városi plébános.

felét kormányzati támogatásból,
a másik részét egyházmegyei
forrásból biztosították.
– Öröm látni az együtt éneklő,
csillogó szemű gyerekeket. Sajnos
egyre kevesebb helye van a világnak, ahol ilyet láthatunk még.
Boldog, reménnyel teli fiatalokat,
akik tudják, hogy a létüknek van
értelme, célja. A kápolna tartalmazza azt a forrást, amit maga az
Isten jelent, aki alkotta a világot
és az embert, aki megálmodott
minket. Az emberi szívet egészen
csak ő tudja betölteni. Ezért az
ember lényege szerint vallásos
lény. Az ember gondolhatja, hogy
a léte értelmetlen: a semmiből
a semmibe tart és a világnak
igazi oka nincs. Ha valaki így
gondolkodik, akkor a szívében
tátongó űr van. Egy lényeges dolog hiányzik belőle. Ezt a hiányzó
kincset adja a katolikus iskola és
leginkább a kápolna! – mondta
Dr. Székely János püspök.

Az Eucharisztikus Kongresszus
Missziós keresztjének sárvári tartózkodásáról, ahogy az
1938-as akkori rendezvényhez
kapcsolódóan is, a templom
egyik boltívén egy festménnyel
emlékeznek meg.

A Spirit Hotel Thermal Spa*****Superior szálloda
munkatársat keres

gyógymasszőr
munkakörben.

Végzettség: középfokú iskolai végzettség és
szakirányú végzettség (gyógymasszőr)
Jelentkezését, fényképes önéletrajzát kérjük
juttassa el 2020. január 17-ig
a palyazat@spirithotel.hu e-mail címre.
Spirit Hotel Kft.
9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.

A díszes tölgyfa kereszt három méter magas,
bronz borításokkal díszített, amelyet Ferenc
pápa áldott meg
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Folytatták a város fásítását a kerékpárosok
120 év 120 fa programjában
újabb fákat ültetett el a Sárvári Kerékpár Egylet a Gárdonyi és a Deák Ferenc utca
sarkán lévő ligetben. Számos
civil szervezet, intézmény,
cég csatlakozott az akcióhoz,
amelyben a Sárvári Média
Nonprofit Kft. is vállalta,
hogy elültet egy fát.
Ősszel kezdték el 120 év 120
fa programjukat a Sárvári Kerékpár Egylet tagjai, amellyel
az egyesület fennállásának 120
éves évfordulója előtt tisztelegnek. A kerékpárosok civil szervezetek, intézmények, cégek
képviselőivel együtt fásították
be a Deák utca mellett lévő ligetet, 17 hársfát ültettek el.
– Egészen idáig két tucat civil szervezet, tízet meghaladó
intézmény, és több magánszemély csatlakozott a faültetés-

hez. Szeretnénk bebizonyítni,
hogy közösségi erővel meg
tudjuk újítani környezetünket,

Kondora István polgármester – éppúgy, mint a város
korábbi fásítási akcióiban –

A Sárvári Kerékpár Egylet faültetési akciójához számos civil szervezet, intézmény és cég csatlakozott

és együtt sokat tudunk tenni a
klímaváltozás káros hatásainak
csökkentése érdekében – mondta el Wawrzsák Zsolt, a Sárvári
Kerékpár Egylet elnöke.

2020 a nők éve lesz a galériában

ezúttal is aktív részt és munkát
vállalt a fák elültetésében. – Ez
egy folyamat, amely tudatosan próbálja azt a környezeti
hatást kivédeni, amelyről a

Közel 100 cicát mentett meg
tavaly a Macskakommandó
Elkészítette évértékelőjét a
Macskakommandó, amelynek
célja elsősorban a kóbor és
gazdátlan macskák ivartalanítása a felesleges szaporulatok
visszaszorításának érdekében
Sárváron és környékén.

Dóczi Virág mutatkozik be festményeivel a Nádasdy-vár
kortárs kiállítótermében, a Galeria Arcisban. A galéria
évzáró tárlata egyben az új év nyitókiállítása is.
2020 a nőművészek éve lesz – tudtuk meg Kondor János
festőművésztől, a Galeria Arcis vezetőjétől –, a kiállító alkotók kétharmada nő lesz: Dóczi Virág után jön még Végh
Éva festő- és zománcművész, Bakó Ilona textilszobrász, Kiss
Ilona Munkácsy-díjas grafikusművész, Stiller-Luzsicza Ágnes
festő- és képzőművész, Kopacz Mária festőművész és Kulcsár
Ágnes festőművész.
A Galeria Arcisban jelenleg – január 19-éig – látható tárlat
a harmadik Dóczi-kiállítás, olyan értelemben, hogy az előző
kettő a művésznő édesapja, Dóczi László festőművészé volt,
Virágnak először van Sárváron kiállítása. A családi folytonosság szellemi folytonosságot is jelent: a lány ugyanúgy keresi a
maga igazságait, átjárva a határokat álom és valóság között,
mint az édesapja.

klímaváltozás kapcsán oly sokan beszélnek. Ezt nem kampányszerűen csináljuk, hanem
meghatározott terv szerint.
Sárvárnak már van klímastratégiája, és most nyertünk 18
millió forintot arra, hogy ezt
felülvizsgáljuk, és továbbfejlesszük – mondta Kondora
István.
Az Aranyrózsa Nótaklub, a
modern táncosok, a méhészek,
a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola, a Sárvári TDM és a
Sárvári Média Nonprofit Kft. is
részt vett a faültetésben. Horváth Antal méhész köszönetet
mondott azért, hogy hársfákat
ültettek el a ligetbe, amely a
túléléshez nagyon fontos.
A Sárvári Kerékpár Egylet tavasszal folytatja majd a faültetéseket, amelyhez várja további
civil szervezetek csatlakozását,
hiszen a cél 120 fa elültetése.

A nonprofit szervezet két alapítója és aktivistája Sebestyén
Melinda és Szele Nikoletta, akik a
Macskakommandó Facebook-oldalán jelentették meg az ös�szegzést. 2019-ben 94 macskát
ivartalaníttattak, ebből 72 nőstény, 22 kandúr. Ezzel rengeteg
kicsi megszületését előzték meg,
és rengeteg cicát mentettek meg.

54 macskát juttattak gazdihoz,
ezeknek körülbelül a háromnegyed része saját védencük volt. A
Macskakommandó tagjai sokaknak segítettek is új gazdát találni
a cicáik számára, és 11 macskát
adtak át más szervezeteknek
hely hiányában. „Azt gondolom,
elégedettek lehetünk az eredményekkel, mivel egy nagyon
kicsi csapat vagyunk. A sok kicsi
segítséggel állt össze ez az egész!
Mindenkinek óriási köszönet!
A fuvarokért, a licittárgyakért,
a licitálásért, a támogatásért, a
cicaeledelért, az ideiglenes befogadásért, a megosztásokért” – írja
bejegyzésében Szele Nikoletta.

Sebestyén Melinda és Szele Nikoletta a civil évzáró vacsorán

facebook.com/sarvari.televizio
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Újabb kiállítás a Spiritben

Hélene Hagendoorn holland
festőművésznő kiállítása nyílt
meg a Spirit Hotel első emeleti galériájában.
A kiállításnyitón köszöntőt
mondott Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, aki kiemelte,
hogy a város kulturális kínálatának sokszínűségét mutatják
az emeleti galériában látható
festmények is. A megnyitón a
Soproni Váradi Trió működött
közre. Hélene Hagendoorn úgy

fogalmazott, hogy igazi bolygó
hollandi, aki a természetből és
az emberekből merít ihletet
festményeihez. Korábban Németországban, 2002 óta Ausztriában, illetve Magyarországon
él. A művésznő alkotómunkájához szereti a közösségeket,
így sok művészeti egyesületben
tagként tartják számon, úgy,
mint a Stájerországi Művészeti Alkotó Szövetségben és
a Kőszegi Művészeti Egyesületben is.

01.18.

PARK INN BY
RADISSON
SÁRVÁR

Szőnye László, a Sárvári Oratórikus Kórus hivatásos szakácsa, nem csupán kulináris
élvezeteket szerez hétről hétre
a kórus és vendégei számára, hanem szabadidejében a
fotózás hobbijának is hódol.
Természetfotóiból nyílt kiállítás a Hangvillában, a kórus új
otthonában.

A Sárvári Oratórikus Kórus
tagjai énekkel köszöntötték
Szőnye Lászlót, hivatásos szakácsukat fotókiállítása megnyitója
alkalmából. A képeket dr. Szalai
Ferencné kórusvezető méltatta. –

Szőnye László fotói előtt

Zenekar:

A Sárvári Oratórikus Kórus tevékenysége sokoldalú, tagsága nem
csupán a zene művészeti ágának
hódol. Sokrétű tehetséggel rendelkeznek, amelynek kibontakozására igyekszik lehetőséget adni
a SOK közössége. Ezt bizonyítja
Szőnye László hivatásos szaká-

Fellépő:
Simon Andrea és Savanyu Gergely,
a Soproni Petőfi Színház
színművészeinek Operett
és Musical műsora

2020.

A fotózó szakács tárlata

Köszöntő:
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester

GALAXY TÁNCZENEKAR

XIII.
Sárvári
VÁROSI
BÁL

HÍRLAP

TOMBOLA
A rendezvény teljes bevételének
kedvezményezettje:
Sárvári Vármelléki Óvoda
A rendezvény fő támogatója:
SÁGA FOODS ZRT.
Helyszín:
Park Inn by Radisson Sárvár
Időpont/kapunyitás:
2020.01.18. Szombat 19.00-tól
Vacsora:
5 fogásos svédasztalos vacsora
20.00-kor
Jegyár: 7.500 Ft/fő
Jegy információ:
Mórocz Zsolt 30/287-4424,
Savanyú Gábor 30/334-8221
A Jegyek korlátozott számban
kaphatóak, csak elővételben!
Park In recepción (2020.01.02-től)
Dress code: semi-formal
A beléptetés illetve a programváltozás
jogát a szervezők fenntartják!
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csunk személye is, aki kulináris
élvezeteket szerez hétről hétre
a kórus és vendégei számára, és
aki csapatával évről évre országos
főzőversenyek dobogós helyezettje. Szőnye László szabadidejében
a fotózás hobbijának is hódol,
természetfotókat készít – mondta
dr. Szalai Ferencné. Az alkotó
tevékenységét versben méltatta
Csempesz Gábor kórustag.
Szőnye László számára nincs
olyan nap, hogy munka után ne
igyekezne a természetbe, ahol
elsősorban a teremtett világ
kincseit kapja lencsevégre. Feleségével elkezdett rendszeresen

kerékpározni is, amely egy újabb
lehetőséget jelent a fotózásra,
amelyet autodidakta módon
tanult meg. Szőnye László fotói
megtekinthetők a Hangvillában,
de a Facebook-oldalán is rendszeresen közli új alkotásait.
-fr-

Sárvári báli menetrend

A vízkereszttől hamvazószerdáig, a húsvét előtti 40. napig
tartó farsang a bálok és vidám összejövetelek időszaka.
A sárvári szezonnyitó bált, a 13. Sárvári Városi Bált január
18-án rendezik a Park Inn Hotelben.
Köszöntőt mond Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, a sztárfellépők Simon Andrea és Savanyu Gergely, a Soproni Petőfi Színház
színművészei. A jó hangulatról a Galaxy Tánczenekar gondoskodik. A jótékonysági bál bevételét a Sárvári Vármelléki Óvodának
ajánlják fel a szervezők. Január 25-én a Sárvár és Vidéke Méhész
Egyesület a Vadkert Major Éttermében tartja bálját, a sárvári
evangélikusok szintén ezen a napon a Nádasdy Vendéglőben
báloznak. Február 1-jén lesz a Sárvári Református Egyházközség
bálja a Vadkert Major Éttermében. A báli szezont február 22-én
a Keresztény Jótékonysági Bál zárja majd a katolikus iskola új
sportcsarnokában. A bálozók részvételükkel a katolikus iskola
alapítványát és a plébániák karitász szolgálatát támogatják.
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STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Hulladékgyűjtési naptár 2020.I. félév SÁRVÁR
Január

Február

Március

1

Sze

1

Szo

1

Va

2

Csü

2

Va

2

Hé

3

Pé

3

Hé

3

Ke

4

Szo

4

Ke

NÖVÉNYI 1.

5

Va

5

Sze NÖVÉNYI 2.

6

Hé

6

Április

Május

Június

1

Sze NÖVÉNYI 1.

1

Pé

1

Hé

2

Csü

2

Szo

2

Ke

NÖVÉNYI 1.

3

Pé

3

Va

3

Sze SZELEKTÍV 2.

SZELEKTÍV 1.

4

Sze NÖVÉNYI 2.

4

Szo

4

Hé

4

Csü SZELEKTÍV 3.

5

Csü

5

Va

5

Ke

SZELEKTÍV 1.

5

Pé

Csü

6

Pé

6

Hé

6

Sze SZELEKTÍV 2.

6

Szo

Csü SZELEKTÍV 3.

7

Va

8

Hé
Ke

Üveg 1.

7

Ke

NÖVÉNYI 1.

7

Pé

7

Szo

7

Ke

SZELEKTÍV 1.

7

8

Sze

NÖVÉNYI 2.

8

Szo

8

Va

8

Sze SZELEKTÍV 2.

8

Pé

9

Csü

9

Va

9

Hé

9

Csü SZELEKTÍV 3.

9

Szo

9

10

Pé

10

Hé

10

Ke

10

Va

10 Sze NÖVÉNYI 2.

11 Szo

11

Ke

SZELEKTÍV 1.

11 Sze SZELEKTÍV 2.

11 Szo

11

Hé

12

Va

12 Sze SZELEKTÍV 2.

12 Csü SZELEKTÍV 3.

12

Va

12

Ke

13

Hé

13 Csü SZELEKTÍV 3.

13

13

Hé

13 Sze NÖVÉNYI 2.

13 Szo

14

Ke

14 Csü

14

Va

15

Hé
Ke

Pé

Üveg 1.

11 Csü
NÖVÉNYI 1.

12

Pé

Üveg 2.

SZELEKTÍV 1.

14

14 Szo

14

SZELEKTÍV 2.

15 Szo

15

Va

15 Sze NÖVÉNYI 2.

15

16 Csü

SZELEKTÍV 3.

16

Va

16

Hé

16 Csü

16 Szo

16

Üveg 1.

17

Hé

17

Ke

17

Va

17 Sze SZELEKTÍV 2.

18 Szo

18

Ke

18 Sze NÖVÉNYI 2.

18 Szo

18

Hé

19

Va

19 Sze NÖVÉNYI 2.

19 Csü

19

Va

19

Ke

20

Hé

20 Csü

20

20

Hé

20 Sze SZELEKTÍV 2.

20 Szo

21

Ke

NÖVÉNYI 1.

21

21 Szo

21

Ke

21 Csü SZELEKTÍV 3.

21

Va

22 Sze

NÖVÉNYI 2.

22 Szo

22

Va

22 Sze SZELEKTÍV 2.

22

Pé

22

Hé

23

Va

23

Hé

23 Csü SZELEKTÍV 3.

23 Szo

23

Ke

24

Hé

24

Ke

24

24

24 Sze NÖVÉNYI 2.

23 Csü
24

Pé

Üveg 2.

NÖVÉNYI 1.

Pé

Üveg 2.

Pé

NÖVÉNYI 1.

Üveg 2.

SZELEKTÍV 1.

17

Pé

Pé

NÖVÉNYI 1.

NÖVÉNYI 1.

Ke

Pé

Üveg 1.

Üveg 1.

10

15 Sze
17

Pé

Pé

SZELEKTÍV 1.

Üveg 1.

Üveg 2.

SZELEKTÍV 1.

TÖRMELÉK

Pé

Üveg 2.

18 Csü SZELEKTÍV 3.
SZELEKTÍV 1.

Va

19

Pé

SZELEKTÍV HULLADÉK: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Szo
25 Ke vegyes
SZELEKTÍV
1.
25hulladék
Sze SZELEKTÍV 2.
25 Szo
25 Hé
25 Csü
SZELEKTÍV25HULLADÉK:
Szennyeződésmentes,
csomagolási
SZELEKTÍV 1.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon történi
26 Va
26 Sze SZELEKTÍV 2.
26 Csü SZELEKTÍV 3.
26 Va
26 Ke NÖVÉNYI 1.
26 Pé
SZELEKTÍV 1.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon történi
SZELEKTÍV
2. 3. Azon utcák,
kommunális hulladék
27 Hé
27 Csü
SZELEKTÍV
27 Péahol a
TÖRMELÉK
27 Hé szállítása KEDDI napon
27 történik
Sze NÖVÉNYI 2.
27 Szo
SZELEKTÍV 2.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI napon történik
SZELEKTÍV
3.
Azon utcák,
ahol a kommunális hulladék
28 Ke
SZELEKTÍV 1.
28 Pé
TÖRMELÉK
28 Szo
28 Ke szállítása
NÖVÉNYICSÜTÖRTÖKI,
1.
28 vagy
Csü PÉNTEKI napon történik
28 Va
SZELEKTÍV 3.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása CSÜTÖRTÖKI, vagy PÉNTEKI napon történik
29 Sze

SZELEKTÍV 2.

30 Csü

SZELEKTÍV 3.

29 Szo

29

Va

29 Sze NÖVÉNYI 2.

29

Pé

SZELEKTÍV 1.

TÖRMELÉK

29

NÖVÉNYI 1.

TÖRMELÉK

Hé

30 Hé eredetű hulladék a közszolgáltató
30 Csü
30 Szozsákból, vagy edényből
30 Ke
NÖVÉNYI HULLADÉK: Növényi
által rendszeresített
NÖVÉNYI31HULLADÉK:
Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató31
általKerendszeresített
Pé
TÖRMELÉK
NÖVÉNYI 1. zsákból, vagy edényből
31 Va

SZELEKTÍV 1.

NÖVÉNYI 1.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI, vagy PÉNTEKI napon történik
NÖVÉNYI 1. SZELEKTÍV
Azon utcák,
ahol a
kommunális hulladékvegyes
szállítása
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI,
HULLADÉK:
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék vagy PÉNTEKI napon történik
NÖVÉNYI 2.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
HULLADÉK:
HULLADÉK:
Szennyeződésmentes,
Szennyeződésmentes,
vegyes
vegyes
csomagolási
csomagolási
hulladék
hulladék
NÖVÉNYI
2. SZELEKTÍV
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
történik
1.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI
napon történi
ADÉK: Szennyeződésmentes,
SZELEKTÍV HULLADÉK:
vegyes
Szennyeződésmentes,
csomagolási hulladék
vegyes csomagolási hulladék
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
1.
1.
Azon
Azon
utcák,
utcák,
ahol
ahol
a
a
kommunális
kommunális
hulladék
hulladék
szállítása
szállítása
HÉTFŐI
HÉTFŐI
napon
napon
történi
történi
SZELEKTÍV 2.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI
napon
történik
Azon utcák,
SZELEKTÍV
ahol a kommunális
1.
Azon utcák,
hulladék
ahol
szállítása
aÜVEG:
kommunális
HÉTFŐIhulladék
napon
történi
szállítása
HÉTFŐI napon
kizárólag
öblösüveg
(pl.: befőttes
üveg, történi
pezsgős üveg, stb.)
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
2.
2.
Azon
Azon
utcák,
utcák,
ahol
ahol
a
a
kommunális
kommunális
hulladék
hulladék
szállítása
szállítása
KEDDI
KEDDI
napon
napon
történik
történik
ÜVEG: kizárólag
öblösüveg
(pl.: befőttes
üveg,
pezsgős üveg,
stb.) szállítása CSÜTÖRTÖKI,
SZELEKTÍV
3.
Azon
utcák, ahol
a kommunális
hulladék
vagy
napon
történik
Azon utcák,
ahol aKEDDI
kommunális
hulladékPÉNTEKI
gyűjtése
HÉTFŐI
napon történik.
Azon utcák,
SZELEKTÍV
ahol a kommunális
2.
Azon utcák,
hulladék
aholszállítása
aÜveg
kommunális
hulladék
történik
szállítása
napon történik
1.:KEDDI napon
Azon
a kommunális
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI napon
történik.
SZELEKTÍV
3.3. utcák,
Azon
Azonahol
utcák,
utcák,
ahol
aholaakommunális
kommunális
hulladék
hulladék
szállítása
szállítása
CSÜTÖRTÖKI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
vagyPÉNTEKI
PÉNTEKInapon
napontörténik
történik
Üveg 1.:SZELEKTÍV
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy PÉNTEKI napon történik.
2.:CSÜTÖRTÖKI,
Azon utcák,
SZELEKTÍV
ahol a kommunális
3.
Azon utcák,
hulladék
aholszállítása
aÜveg
kommunális
hulladék
vagy
szállítása
PÉNTEKI
CSÜTÖRTÖKI,
napon történik
vagy PÉNTEKI napon történik
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI, vagy PÉNTEKI napon történik.
Üveg 2.:
NÖVÉNYI HULLADÉK: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
NÖVÉNYI
NÖVÉNYI
HULLADÉK:
HULLADÉK:
Növényi
Növényi
eredetű
eredetű
hulladékaaközszolgáltató
közszolgáltató
által
általrendszeresített
rendszeresített
zsákból,
zsákból,
vagy
vagy
edényből
edényből
NÖVÉNYI
1.
Azon
utcák,
ahol ahulladék
kommunális
hulladékMaximum
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
napon történik
1m3/háztartás/év!
Az
építési-bontási
ADÉK: Növényi
NÖVÉNYI
eredetű
HULLADÉK:
hulladékNövényi
a közszolgáltató
eredetű hulladék
által rendszeresített
a közszolgáltató
zsákból,
általvagy
rendszeresített
edényből zsákból,
vagy edénybőlhulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt n
Maximum
1m3/háztartás/év!
Az építési-bontási
hulladékot
(törmeléket)
aPÉNTEKI
lakossági
ingatlanhasználó
a kijelölt
10:00ésórától
óráig a Kemén
IstvánKEDDI,
u.
1. szám
előtt
(Lafuma
után)
elhelyezett
konténerekhez
maganapokon
elszállíthatja,
ott 1 16:00
m3/háztartás/év
me
NÖVÉNYI
NÖVÉNYI
1.
1.
Azon
Azon
utcák,
utcák,
ahol
ahol
a
a
kommunális
kommunális
hulladék
hulladék
szállítása
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
vagy
PÉNTEKI
napon
napon
történik
történik
NÖVÉNYI 2.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik
István
u. 1.ahol
szám
előtt (Lafuma
után) elhelyezett
elszállíthatja,
és ott 1történik
m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti,
Azon utcák,
NÖVÉNYI
ahol a kommunális
1.
Azon
utcák,
hulladék
szállítása
aÉpítési-bontási
kommunális
KEDDI,hulladék
CSÜTÖRTÖKI,
szállítása
vagykonténerekhez
KEDDI,
PÉNTEKI
CSÜTÖRTÖKI,
naponmaga
történik
PÉNTEKI napon
amennyiben
tartozása
nemvagy
áll
fenn.
törmelék:
NÖVÉNYI
NÖVÉNYI
2.
2.
Azon
Azon
utcák,
utcák,
ahol
ahol
a
a
kommunális
kommunális
hulladék
hulladék
szállítása
szállítása
HÉTFŐI
HÉTFŐI
napon
napon
történik
történik
nem áll fenn.
Építési-bontási törmelék: amennyiben tartozása
Azon utcák,
NÖVÉNYI
ahol a kommunális
2.
Azon utcák,
hulladék
aholszállítása
a(beton-tégla-cserép)
kommunális
HÉTFŐIhulladék
napon történik
szállítása HÉTFŐI napon történik
(beton-tégla-cserép)
ÜVEG: kizárólag öblösüveg (pl.: befőttes üveg, pezsgős üveg, stb.)
ÜVEG:
ÜVEG:
kizárólag
kizárólag
öblösüveg
öblösüveg
(pl.:
(pl.:befőttes
befőttes
üveg,
üveg,pezsgős
pezsgős
üveg,
üveg,
stb.)
stb.) HÉTFŐI napon történik.
Azon utcák,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
Üveg
1.:
g öblösüveg
ÜVEG:
(pl.: befőttes
kizárólagüveg,
öblösüveg
pezsgős
(pl.:
üveg,
befőttes
stb.)üveg, pezsgős üveg, stb.)
Azon
Azon
utcák,
utcák,
ahol
ahol
a
a
kommunális
kommunális
hulladék
hulladék
gyűjtése
gyűjtése
HÉTFŐI
HÉTFŐI
napon
napon
történik.
történik. vagy PÉNTEKI napon történik.
Üveg
Üveg
1.:
1.:
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
Üveg
2.:
Azon utcák,
ahol
Azon utcák,
hulladék
aholgyűjtése
a kommunális
HÉTFŐI hulladék
napon történik.
gyűjtése HÉTFŐI napon történik.
Üveg
1.:a kommunális
Azon
Azon
utcák,
utcák,
ahol
ahol
a
a
kommunális
kommunális
hulladék
hulladék
gyűjtése
gyűjtése
KEDDI,
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
vagyPÉNTEKI
PÉNTEKInapon
napontörténik.
történik.
Üveg
Üveg2.:
2.:
tartsa
a következő
szabályokat:
Azon utcák,
ahol
Azon utcák,
hulladék
aholgyűjtése
aKérjük,
kommunális
KEDDI,be
hulladék
CSÜTÖRTÖKI,
gyűjtése
vagy
KEDDI,
PÉNTEKI
CSÜTÖRTÖKI,
napon történik.
vagy PÉNTEKI napon történik.
Üveg
2.:aakommunális
Kérjük, tartsa
be
következő szabályokat:
Maximum 1m3/háztartás/év! Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 órá
István 1m3/háztartás/év!
u.
1. szám előtt (Lafuma
után) elhelyezett
konténerekhez
maga
elszállíthatja,
és ott 1 m3/háztartás/év
mennyiségben
díjmentesen
elhe
Maximum
Maximum
1m3/háztartás/év!
Az
Azépítési-bontási
építési-bontási
hulladékot
hulladékot
(törmeléket)
(törmeléket)
aalakossági
lakosságiingatlanhasználó
ingatlanhasználó
aakijelölt
kijelöltnapokon
napokon
10:00
10:00órától
órától
16:00
16:00óráig
óráig
a
1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
amennyiben
tartozása
nem
áll
fenn.
Maximum
1m3/háztartás/év!
Maximum
Az
1m3/háztartás/év!
hulladékot
Az
építési-bontási
(törmeléket)
ahulladékot
lakossági ingatlanhasználó
(törmeléket)
aalakossági
a kijelölt
ingatlanhasználó
napokon
10:00 órától
aakijelölt
16:00
napokon
óráig a 10:00
Kemény
órától
óráig
Építési-bontási
törmelék:
István
István
u.5u.építési-bontási
1.
1.szám
szám
előtt
előtt(Lafuma
(Lafuma
után)
után)
elhelyezett
elhelyezettkonténerekhez
konténerekhez
maga
magaelszállíthatja,
elszállíthatja,
ésés
ott
ott11m3/háztartás/év
m3/háztartás/év
mennyiségben
mennyiségben
díjmentesen
díjmentesen
elhelyez
elhelye
Maximum
1m3/háztartás/év!
Az
építési-bontási
hulladékot
(törmeléket)
lakossági
ingatlanhasználó
kijelölt
napokon
10:00
órától16:00
1. a kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
óráig
helyezze
ki a ház
elé,
2.
a
kukába
a
szóródó,
apródarabos
hulladékot
mindig
zacskóban
helyezze
bele,
István
u. 1. szám
előtt (Lafuma
István
után)
u. 1. szám
elhelyezett
előtt (Lafuma
konténerekhez
után)
elhelyezett
maga
konténerekhez
éselhelyezett
ottmaga
1 m3/háztartás/év
elszállíthatja,
mennyiségben
és ott
1 m3/háztartás/év
díjmentesen
mennyiségben
elhelyezheti,
díjmentesen elhelye
(beton-tégla-cserép)
amennyiben
amennyiben
tartozása
nem
nemáll
áll
fenn.
fenn.
16:00
óráig
atartozása
Kemény
István
u.
1. szám
előtt elszállíthatja,
(Lafuma
után)
konténerekhez
maga
elszállíthatja,
és
ott
1 m3/háztartás/év
Építési-bontási
Építési-bontási
törmelék:
törmelék:
2. a kukába
a szóródó,
apródarabos
mindig nem
zacskóban
helyezze bele,
amennyiben
tartozása
amennyiben
állhulladékot
fenn.
tartozása
áll
fenn.
törmelék:(beton-tégla-cserép)
Építési-bontási
törmelék:nem
mennyiségben
díjmentesen
elhelyezheti,
amennyiben
nem áll fenn.
3. a szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékottartozása
mindig szárazon,
lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
(beton-tégla-cserép)
3. a szelektíven
gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
cserép)
(beton-tégla-cserép)
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

A változtatás jogát fenntartjuk.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
Kérjük,
Kérjük,tartsa
tartsabe
beaakövetkező
következőszabályokat:
szabályokat:
be a következő
Kérjük,
szabályokat:
tartsa be a következő szabályokat:
Együttműködésüket
1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
köszönjük:
1.1. a2.akukát,
kukát,
gyűjtőzsákot
gyűjtőzsákot
mindig
mindig
reggel
reggel
5
5
óráig
óráig
helyezze
helyezze
ki
ki
a
a
ház
ház
elé,
elé,
a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
az STKH csapata
yűjtőzsákot1.mindig
a kukát,
reggel
gyűjtőzsákot
5 óráig helyezze
mindigkireggel
a ház 5
elé,
óráig helyezze ki a ház elé,
2.2. a3.akukába
kukába
aaszóródó,
szóródó,
apródarabos
apródarabos
hulladékot
hulladékot
mindig
mindig
zacskóban
zacskóban
helyezze
helyezze
bele,
a szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékot
mindig
szárazon,
lapítvabele,
helyezze a gyűjtőzsákba,
a szóródó, 2.
apródarabos
a kukábahulladékot
a szóródó, mindig
apródarabos
zacskóban
hulladékot
helyezze
mindig
bele,zacskóban helyezze bele,
3.3. a4.aszelektíven
szelektíven
gyűjtött
gyűjtött
csomagolási
csomagolási
hulladékot
hulladékot
mindig
mindig
szárazon,
szárazon,
lapítva
lapítva
helyezze
helyezze
aagyűjtőzsákba,
gyűjtőzsákba,
a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési
napok reggelén!
en gyűjtött3.csomagolási
a szelektíven
hulladékot
gyűjtöttmindig
csomagolási
szárazon,
hulladékot
lapítva helyezze
mindig szárazon,
a gyűjtőzsákba,
lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
4.4. a
a
szelektíves
szelektíves
zsákokat
zsákokat
teljesen
teljesen
megtöltve,
megtöltve,
bekötött
bekötött
szájjal
szájjal
helyezze
helyezze
ki
ki
a
a
gyűjtési
gyűjtési
napok
napok
reggelén!
reggelén!
A változtatás jogát fenntartjuk.
ves zsákokat
4. teljesen
a szelektíves
megtöltve,
zsákokat
bekötött
teljesen
szájjal
megtöltve,
helyezze ki
bekötött
a gyűjtési
szájjal
napok
helyezze
reggelén!
ki a gyűjtési napok reggelén!

AAváltoztatás
változtatásjogát
jogátfenntartjuk.
fenntartjuk.
s jogát fenntartjuk.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Együttműködésüket

Együttműködésüket
köszönjük:
az STKH csapata

Részletes tájékoztatás:
www.stkh.hu

Részl

facebook.com/sarvari.televizio
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Ötvenéves időkapszulát nyitottak fel a Gárdonyiban
A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában minden évben
ünnepi műsorral emlékeznek
névadójukra, és megkoszorúzzák Gárdonyi szobrát az
iskola aulájában. Ezúttal egy
különleges eseménnyel, egy
időkapszula felnyitásával bővült a program.
Egy 1969-ben, 50 éve az iskola
falába elhelyezett időkapszula
felnyitására került sor. A falból
előkerült üzenetek arról számoltak be, hogy az akkori diákok a
Tanácsköztársaság 50 éves jubileuma kapcsán, a „Forradalom
lángja” mozgalom keretében milyen tetteket hajtottak végre. A fél
évszázad előtti iskola kisdobosai
és úttörői jó cselekedetei között
szerepelt a munkásmozgalom
eredményeit feldolgozó tanulmányok elkészítése, valamint a szov-

jet hősi emlékmű gondozása. A
8. C pedig arról tudósított, hogy
egy nyugdíjas személyt segítettek
a jubileumi év alatt.

a ház körül is munkálkodtunk
– emlékezett vissza Benkő
Sándor fotóriporter, a Szorgalom Őrs egykori tagja, aki

A Gárdonyi iskola diákjai lelkesen fedezték fel az időkapszulából előkerült
„kincseket” Németh Ernő igazgató úr segítségével

– Sok részlet már nem jut
eszembe, de bevásároltunk, és

most és ötven éve is jelen volt
az időkapszula elhelyezésén, a
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sárvári iskola többi tanulóját is
képviselve.
– Az összes régi üzenetet
elhelyezzük az iskola folyosóján – mondta Németh Ernő
igazgató. Aki beszámolt arról,
hogy az iskola mai diákjai egy
új időkapszulát is készítettek, a
húsz osztály egy-egy képes és
szöveges üzenetlapot írt a jövőnek. Az üzenetek az iskola tanárai számára is titkok maradnak,
mivel a lapokat elkészültével
azonnal lezárták. A kapszulába
került még két tavalyi iskolai
tanulói füzet is, mivel a diákok
ilyennel valószínűleg már nem
találkoznak majd 2069-ben.
A kapszula új titkai ötven évre
ismét titkok maradnak. Az elhelyezők remélik, hogy a Gárdonyi
iskola még akkor is működni fog
és fél évszázad múlva lesznek
olvasói az üzeneteknek.

Újabb siker országos
zenei versenyen
A Pomázon megrendezett VII.
Országos Szaxofonversenyen
nagy sikerrel szerepelt a Koncz
János Alapfokú Művészeti
Iskola növendéke.
Horváth Réka, a neves művészekből álló szakmai zsűri
döntése alapján a harmadik

korcsoportban a képzeletbeli
dobogó alsó fokára állhatott
fel, 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Németh Kornél.
Zongorán közreműködött:
Mészárosné Lengyel Szabina
tanárnő. Nagyszerű teljesítményükhöz őszinte szívvel
gratulálunk!

Mészárosné Lengyel Szabina, Horváth Réka és Németh Kornél

Környezetvédelmi hét a Nádasdyban
A Sárvári Nádasdy Tamás
Általános Iskolában minden tanév novemberében, a
felső tagozaton rendszeresen megrendezésre került az
egészség-környezetvédelmi
projekt hét.
Ebben a tanévben, a „Ráébresztő” elnevezésű hét keretében a környezettudatos életmód fejlesztését céloztuk meg.
Programjaink között szerepelt
egy több tantárgyon átívelő
környezet- és egészségvédelmi
vetélkedő, amibe a részvételt
jelző belépő, osztályonként egyegy makett elkészítése hulladékokból, felhívva a figyelmet a

környezettudatos magatartásra
és életmódra.
A 6. és a 8. évfolyam 120
tanulója az ikervári szélturbi-

nákat látogatta meg a héten,
ahol az üzemeltető ismertette
a szerkezetek működését, és
hasznosságát.

A Nádasdy iskola felsős évfolyamainak diákjai fát ültettek az iskola határát
jelölő Gyöngyös-patak partján

Tanulóinkon keresztül a családokat is megszólítottuk. Kértük,
hogy iktassanak be mindennapjaikba olyan tevékenységeket,
amelyek a környezet megóvására
irányulnak, vásárláskor tudatosan
keressék azon termékeket, amelyek csomagolása környezetbarát,
továbbá a szelektív hulladék kezelésére is fordítsanak gondot.
Zárásként a felsős évfolyamok
diákjai fát ültettek az iskola
határát jelölő Gyöngyös-patak
partján, vállalva az utógondozásukat is. Ezzel az iskola csatlakozott az „ültess fát” országos
mozgalomhoz.
Fülöp Ildikó
reál munkaközösség vezető
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. január 10. és 25. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 11., 18. és 25. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Január 10. (péntek) 19.00 Újévi fúvós koncert
Január 17. (péntek) 19.00 Vendég: Csonka László, a Sárvári
Kinizsi SE Kézilabda Szakosztályának vezetője és Farkas Veronika edző
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök
19.40

SÁRVÁRI
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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

T Á R S A SH

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: 2020. január 6.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

ÁZKEZELÉS

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

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Gyermeklabdarúgó-tornák
December 14–15-én került
sor a több mint három évtizedes múltra visszatekintő
és időközben többszöri névváltozáson átmenő sárvári
gyermeklabdarúgó-tornákra.
A Nádasdy DSE és a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal
közös rendezésű eseményén
december 14-én az U9-esek a
Nádasdy Kupáért, az U13-asok
a Sárvár Kupáért szálltak harcba. December 15-én az U11-es
csapatok küzdelmeit láthatták a
szép számmal érkezett érdeklődők a Vörös Tibor Emléktornán.
Ezen a rendezvényen értékes
díjakat ajánlottak fel, és adtak át
a legeredményesebb csapatoknak,
játékosoknak, edzőknek, szervezőknek Vörös Tibor volt kiváló
játékos és labdarúgó szakember
családtagjai. A kétnapos tornán
17 csapat jelent meg: Körmendről,
Szentgotthárdról, Ajkáról, Celldömölkről, Ikervárról, a sárvári
iskolákból érkeztek csapatok. A
Sárvári Nádasdy Tamás Általános

Iskola csapatai két 1. helyezést
szereztek. Nádasdy Kupa – 2011esek: 1. Sárvári Nádasdy Tamás
Általános Iskola, 2. Szentgotthárd,
3. Ajka. Legjobb kapus: Németh
Ádám (Nádasdy), Gólkirály:
Bangó Benedek (Szentgotthárd),
Legjobb játékos: Bajzek Benedek
(Szentgotthárd), Legjobb hazai
játékos: Dala Dávid. Sárvár Kupa
– 2007-esek: 1. Városi Általános
Iskola (Celldömölk), 2. Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola, 3. Szentgotthárd. Legjobb
kapus: Márkus Kristóf (Celldömölk), Gólkirály: Kolozsvári
Ákos (Szentgotthárd), Legjobb
játékos: Niczki Erik (Sárvári
Gárdonyi), Legjobb hazai játékos: Varga Benedek. Vörös Tibor
Emléktorna: 1. Sárvári Nádasdy
Tamás Általános Iskola, 2. Szentgotthárd, 3. Sárvári Gárdonyi
Géza Általános Iskola. Legjobb
kapus: Kónya Attila (Kék-Sünik),
Gólkirály: Grádvohl Kristóf (Nádasdy), Legjobb játékos: Papp
Máté (Nádasdy), Legjobb hazai
játékos: Nagy Ádám.

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

A Spirit Hotel Thermal Spa*****Superior szálloda

Vocelka Invest Kft.

konyhai kisegítő és segédmunkás

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
Mobil: 06-20/936-1574

munkatársat keres
munkakörben.

Jelentkezését, fényképes önéletrajzát kérjük juttassa el
2020. január 17-ig a palyazat @spirithotel.hue-mail címre.
Spirit Hotel Kft. 9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.

január 16-án és 23-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Bőrgyógyászat Sárváron!
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

facebook.com/sarvari.televizio
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Kézilabdakupát rendeztek a Sárvár Arénában
A Sárvár Arénában rendezték
meg a V. Vaskézi Nyugat Kupát december 20-án. A megye
kézilabdázó lányai, köztük a
sárvári csapatok U8-as, U10es és U14-es korcsoportokban
mérkőztek meg egymással.
– A verseny célja az volt, hogy
a kézilabda sportágat népszerűsítsük, a gyerekek felkészülését
támogassuk a gyermekbajnokság
mérkőzéseire – mondta el Csonka
László, a Sárvári Kinizsi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának vezetője, a kupa szervezője.
A megye kézilabdázó lányai
U8, U10 és U14 korcsoportok-

ban versenyeztek reggel 8-tól
18 óráig, amikor is a Sárvári

Kinizsi Öreglányai léptek
pályára.

A Sárvári Kinizsi SE második helyezett csapata edzőjükkel, Pupp Adéllal
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Az U8-as és az U10-es korosztályokban nem számolták
az eredményt, a játék volt a lényeg. A hazai csapatokon kívül
szombathelyi csapatok érkeztek
a kupára.
– Az U14-es korcsoportban
játszott a sárvári U13-as csapat. Négy csapat versengett, a
Szombathelyi KKA mögött két
győzelemmel és egy vereséggel a
második helyen végeztek a Sárvári Kinizsi SE lányai. Harmadik
a Répcelak, negyedik pedig a
Haladás lett – mondta el Csonka
László, aki hozzátette, hogy egy
évre a Vaskézi Nyugat Kupa
vándorserlege is Sárvárra került.

Telt ház volt a fallabda nyílt napon
Sárvár új büszkesége a Sárvár Aréna. A létesítményben
kialakított két fallabda pálya
januártól nyitva áll a sportolni vágyók előtt. A pályák
koordinátora és szakmai vezetője a többszörös kategória
bajnok és országos bajnok,
Fitos Krisztián lett, akivel
december 28-án egy nyílt nap
keretében ismerkedhettek meg
az érdeklődők.

A pályák koordinátora és szakmai vezetője a többszörös
kategória bajnok és országos
bajnok, Fitos Krisztián tartott
bemutatót, majd az érdeklődők
ki is próbálhatták a pályákat.
Fitos Krisztián szerint a
fallabdával gyorsabb lesz az
anyagcsere, jobb lesz a közérzet, segít a szövődmények
megelőzésében, növeli a tüdőkapacitást, gyorsabb regene-

Fitos Krisztián (jobbra) bemutatót is tartott az új fallabda pályán

Ki lehetett volna tenni a megtelt táblát a Sárvár Aréna fallabda pályáinál, olyan sokan eljöttek a decemberi nyílt napra.

rálódást tesz lehetővé, és nem
mellesleg az ideális testsúly
elérésében és megőrzésében
is nagy segítség. Már heti 2-3

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999

alkalom is hozzájárul a szervezet erősödéséhez.
Aki szívesen kipróbálná a
fallabdát a Sárvár Arénában az
a 06 30 56 27 277-es telefonszámon kérhet időpontot akár a

pálya használatára, akár edző,
oktató igénybevételére.
Fitos Krisztián minden szakmai támogatást megad ahhoz,
hogy Sárváron minél többen
megkedveljék a fallabda sportot.
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www.sarvarvaros.hu

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

Új karikagyűrű
modellek!
Most minden
karikagyűrűre és eljegyzési
gyűrűre

y!
n
é
m
z
e
v
10% ked

(Részletek az üzletben.)
Az akció 2020.01.02–01.31-ig érvényes.

Minden arany ékszerre
-20% kedvezmény
beszámítás
esetén.
(Részletek az üzletben.)
Akció: 2019.01.02-01.31.

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

csoport

A Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár-rábasömjéni telephelyén
egy újonnan felépített hűtőcsarnok fogadja
a feldolgozott baromfi termékeket.

AMIT KÍNÁLUNK:

Saját állományú mu
nkaviszony magyar tulajdo
nú családi
vállalkozásban, hűség
bónusz,
béren kívüli juttatások
,
100%-ban térített Vol
án busz
vagy vonatbérlet,
ingyenes céges buszjár
atok.

AMIT

Minden ami autó!
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buszjáratok.

A raktározási tevékenység ellátására hosszú távra
hétfőtől péntekig két műszakos munkarendbe

s

HŰTŐRAKTÁROS
munkatársakat keresünk.

Ajánlatunk:
• bruttó alapbér 240.000 Ft-tól
• stabil munkahely
• modern munkakörülmények
• családbarát szemlélet
• fejlődési lehetőség

06 70/938-8711

Raktározási munkatapasztalat, logisztikai végzettség valamint
Telefon:
targonca jogosítvány megléte előny.
E-mail: hr@taravis.hu

Munkájára igényes, önállóan és csapatban is
Taravis jelentkezését
Kft.
dolgozni tudó munkavállalók
Telefon: várjuk.

9600 Sárvár, Rábasömjéni06
út 129. 70/938-8711
06 70/938-8711
Mobil: +36 70 938 8711
E-mail: hr@taravis.hu
06 70/938-8711
Web: www.gallus.hu

Telefon:
Telefon:
E-mail:
hr@taravis.hu
@amicsirkenk.gallus
E-mail: hr@taravis.hu

» 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 «

Saját állományú mu
nkaviszony magyar tulajdon
ú családi vállalkozásban, jelenléti
pótlék, minőségi
pótlék, hűség bónusz
, béren kívüli juttatások, 100%-ban térí
tett Volán busz
vagy vonatbérlet, ing
yenes céges
buszjáratok.

Taravis Kft.
Taravis Kft.
9600 Sárvár,
Rábasömjéni
129.
Taravis
Kft.
• 9600útSárvár,
Rábasömjéni út 129.9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Taravis
Kft.
Mobil: +36 70 938 8711
9600Mobil:
Sárvár, Rábasömjéni
út 129.8711• Web: www.gallus.hu
+36
70
938
Web:
www.gallus.hu
@amicsirkenk.gallus Mobil: +36 70 938 8711
Mobil: +36 70 938 8711
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Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 12.800

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

