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Átadták február 10-én a 3,4 
milliárd forintos beruházással 
készült, mintegy ötezer négy-
zetméter alapterületű sárvári 
sport- és kulturális központot, 
amelynek felépítését 2 milliárd 
forinttal támogatta a kormány 
döntése alapján a magyar 
állam.

A küzdőtéren a megyei ön-
kormányzat és a megye te-

lepüléseinek vezetői, helyi 
önkormányzati képviselők, hi-
vatali dolgozók, intézmények, 
egyházak, civil szervezetek 
vezetői foglaltak helyet. A 
Bassiana Brass nyitózenéje után 
Kondora István polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket. 
Kiemelte, hogy 15-18 évre 
nyúlik vissza a Sárvár Aréna 
megvalósításának álma, amely 
tavaly valóra is válhatott.

Kondora István azt mondta, 
az új sport- és kulturális központ 
illeszkedik abba az elképzelésbe, 
hogy Sárvár több területen is 
„ötcsillagos élményt adó” város 
legyen. Hozzátette: a két éven át 
tartó építkezés után a sárváriak 
két hónapja már birtokba vették 
az új létesítményt, amelyet a 
próbaidőszak alatt több mint 25 
ezren látogattak meg.

Folytatás a 3. oldalon
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Elfogadták a város
idei költségvetését
A sárvári önkormányzat 2020. évi 
költségvetését 8 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással fogadta el a 
sárvári képviselő-testület a feb-
ruár 13-i ülésén. Több beszámolót 
is meghallgattak a képviselők, és 
számos rendeletet módosítottak 
a mintegy kétórás ülésen.  

A Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász egyházashetyei és vásá-
rosmiskei pszichiátriai és szen-
vedélybeteg gondozóinak 2019. 
évi tevékenységéről számoltak 
be az intézmények vezetői. Majd 
Hámoriné Németh Edit intéz-
ményvezető adott tájékoztatást a 
Sárvári Gondozási és Gyermekjó-
léti Központ tavalyi munkájáról. 
Elmondta, hogy nagy örömmel 
vették birtokba 2019-ben a meg-
újult épületet. A beszámolókat 
Szabó Zoltán társadalmi megbí-
zatású alpolgármester értékelte, 
aki kiemelte, hogy a Karitász két 
intézményével szerződéses kap-
csolatban áll az önkormányzat, 
így lehetőség van ezen gondozók-
ban a sárvári betegek ellátására.

Folytatás a 4. oldalon

Új elnök a Sárvári Nyugdíjas Egyesületnél  
Némethné Cseh Margit lett a Sárvári Nyugdíjas Egyesület új 

elnöke. Az eddigi vezető, Kálmán József lemondása után került 
sor az új vezetőség megválasztására. Az egyesület az 1990-es 
évek elején, Sárvár német testvérvárosának és a steinheimi 
Hans Dietl támogatásával alakult meg. Azóta folyamatosan 
működve lehetőséget ad a sárvári szépkorúak közösségének. 
A korábban a szociális területen tevékenykedő új elnök, 
Némethné Cseh Margit terveiről következő lapszámunkban 
beszámolunk.

KSH-adatfelvétel az utazási szokásokról  
A Központi Statisztikai Hivatal Sárváron önkéntes adatszolgál-

tatáson alapuló lakossági adatgyűjtést végez. A kérdezőbiztosok 
a munkaerő-felmérés, a lakosság utazási szokásai, a háztartások 
költségvetése és az életkörülmények témájában gyűjtenek sta-
tisztikai adatokat. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai 
Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra 
kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállo-
mányából, véletlenszerű mintavétellel történik.
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Éves szelektív naptár 2020 Sárvár

Tájékoztató az óvodák nyári zárva tartásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) 

bekezdés b) pontja alapján a Sárvár Város Önkormányzata által 
fenntartott, valamint az óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt tekin-
tetében feladat-ellátási szerződésben ellátó óvodák 2020. évi nyári 
zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezem:

a) A Sárvári Csicsergő Óvoda székhelyének és telephelyének 
vonatkozásában a nyári zárva tartást 2020. július 20-ától 2020. 
augusztus 19-éig engedélyezem. 

A nyitás időpontját 2020. augusztus 24-ében állapítom meg 
b)  A Sárvári Vármelléki Óvoda sárvári székhelyének és telep-

helyének, valamint sitkei tagóvodájának vonatkozásában a nyári 
zárva tartást 2020. június 15-étől 2020. július 17-éig engedélyezem. 

A nyitás időpontját 2020. július 20-ában állapítom meg.
Kondora István

polgármester
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

FEBRUÁR

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

MÁRCIUS

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

A 2019.IV. negyedév számla mellékleteként kiküldött 
matricákat kérjük kommunális gyűjtő edényükre a leírás szerint 
ragasszák fel. Eltérés vagy hiányzó matrica esetén vegyék fel 
a kapcsolatot ügyfélszolgálati irodánkkal. A matrica meglétét 
március hónaptól kollégáink ellenőrzik. A továbbiakban csakk 
ép, sérülésmentes matricával ellátott edényeket üríti 
társaságunk.
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Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

A 2019.IV. negyedév számla mellékleteként kiküldött 
matricákat kérjük kommunális gyűjtő edényükre a leírás szerint 
ragasszák fel. Eltérés vagy hiányzó matrica esetén vegyék fel 
a kapcsolatot ügyfélszolgálati irodánkkal. A matrica meglétét 
március hónaptól kollégáink ellenőrzik. A továbbiakban csakk 
ép, sérülésmentes matricával ellátott edényeket üríti 
társaságunk.

Február 13-án Szovák Vincénét köszöntötték 90. születésnapja alkalmából 
Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, aki Pecöl-
ben született 1930. február 14-én. A miniszterelnöki köszöntő oklevél mellett 
a város ajándékait is elvitték az ünnepeltnek Sárvár vezetői. Szovák Vincéné 
családja körében fogadta a köszöntést

Szépkorú köszöntése

Tisztelt Sárvári Polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2020. 

február 6-i ülésén a Sárvár egyes közterületeinek és magánútjainak 
elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság döntését az alábbiak szerint 
véleményezés céljából közzétesszük.

A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2020. március 
5-ig kérjük benyújtani írásban a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Irodának (telefon: 95/523-134, 95/523-132) cí-
mezve a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre vagy a vargyai.vilmos@
sarvar.hu email címre.

A térképvázlatok 2020. március 5-éig a Hivatal földszint 5. számú 
irodahelyiségében tekinthetők meg ügyfélfogadási időben.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság java-
solja a Képviselő-testületnek

1. A Sárvár belterület 3868/1 helyrajzi számú és a Sárvár külte-
rület 0236 helyrajzi számú külterületnek a „9600 Sárvár, Zuhogó 
utca” közterületi elnevezését.

2. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek a Sárvár belterület

a) 1181/15 helyrajzi számú magánútnak a „9600 Sárvár, Krisz-
tina körút”,

b) 1181/54 helyrajzi számú magánútnak a „9600 Sárvár, Anna 
sugárút”,

c) 1181/62 helyrajzi számú magánútnak a „9600 Sárvár, Ildikó 
sétány”,

d) 1181/73 helyrajzi számú magánútnak a „9600 Sárvár, Mária 
sétány”,

e) 1181/78 helyrajzi számú magánútnak a „9600 Sárvár, Jázmin 
utca”,

f) 1181/27 helyrajzi számú magánútnak a „9600 Sárvár, Vik-
tória utca”

közterületi elnevezését.
3. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság java-

solja a Képviselő-testületnek, hogy a „9600 Sárvár, Temető utca” 
közterület elnevezésnek „9600 Sárvár, Németh Mihály utcá”-ra 
történő módosítás iránti javaslatot utasítsa el.

4. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
javasolja a Képviselő-testületnek a Sárvár zártkert 4542/18 hely-
rajzi számú ingatlannak a „9600 Sárvár, Körtefa utca” közterületi 
elnevezését.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága
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Folytatás az 1. oldalról
A Sárvár Aréna átadási ün-

nepségén Máté Péter Ez itt az 
én hazám című dalát a Sárvári 
Oratórikus Kórus szólistái, Sza-
lai Ágoston, Szilágyi Krisztina, 
Molnár Kitti és Molnár Mátyás 
adták elő az ünnepségen. 

A Sárvár Arénát Kásler Mik-
lós, az emberi erőforrások 
minisztere avatta fel, aki ün-
nepi beszédében úgy fogalma-
zott: az új sport- és kulturális 
központ része mindannak, 
amit a kormány meghirdetett, 
amelynek jegyében épülnek az 
iskolák, épülnek a tornater-
mek, és amelynek célkitűzése, 
hogy legalább minden járásban 
legyen egy uszoda.

Kásler Miklós hangsúlyozta: 
több ezer éve közismert, hogy 
„a szellem virágzásának felté-
tele az egészséges, szép test”, a 
sport szavai szerint amellett, 
hogy erősíti és egészségessé 
teszi a szervezetet, nemes ver-
senyre késztet, amelynek során 
a gyarló emberi tulajdonságok 
nem érvényesülnek, a tiszta tel-
jesítmény áll a középpontban.

A miniszter szólt arról is, 
hogy a kormány az oktatás és az 
egészségügy területén is megte-
szi a szükséges lépéseket, telje-
sen új alapokra helyezi például 
az idegen nyelvek oktatását, 

minden gyerek lakóhelyétől és 
anyagi helyzetétől függetlenül 
eljuthat színházba, bábszín-
házba, múzeumba, levéltárba, 
megismerheti a Magyarorszá-
gon őshonos állatfajtákat.

A Szombathelyi Kötélugró 
Klub bemutatója után Ágh 

Péter, a térség országgyűlési 
képviselője az avatóünnep-
ségen úgy fogalmazott, hogy 
az elmúlt évek fejlesztéseivel 
újabb és újabb közösségi pon-
tok jötték létre Sárváron, ilyen 
volt a Posta tér és a Hild park, 
valamint a ZeneHáza felépí-
tése és most a Sárvár Aréna 
megnyitása.

Személyes benyomásaink 
alapján is láthatjuk: a rend-
szerváltás utáni Magyarország 
történetének legnagyobb or-
szágépítése az Orbán Viktor 
vezette kormányokhoz kötő-
dik. Ez pedig akkor lehet teljes, 
ha közben sikerrel zajlanak a 
települések fejlesztései is. Sár-
váron a városépítő városvezetés 
révén ez így volt, így van és így 
lesz – szólt Ágh Péter.

Hozzátette: a városért érzett 
szeretetünk minket és minden 
jóérzésű lokálpatriótát erre 
ösztönöz. Ennek egyik fontos 
elemeként megjegyzem, hogy a 
mai nappal Kondora István pol-
gármester úrral egy régi álmunk 

vált valóra, melyről először 
2013-ban beszélt nekem. Hálá-
sak lehetünk neki, hogy kitartó 
munkával sokat tett azért, hogy 
felépüljön ez a hely. 

Ágh Péter felidézte, hogy egy 
régi polgármesteri évértékelőn 
még csak távlati jövőképként 
beszélt Kondora István a jelen 
lévőknek erről a tervről. 

Látványképeket azonban 
már akkor is kivetített, ami 
valljuk be forrás híján politi-
kai bátorság is volt a részéről. 
Ugyanakkor köszönettel tar-
tozunk Magyarország Kor-
mányának is, hiszen – miután 
egy személyes találkozásunk 
alkalmával megismertettem az 
elképzelést a miniszterelnökkel 
– ő a sárvári emberek mellé 
állt. Így született meg az a kor-
mánydöntés, mely több, mint 
kétmilliárd forintot biztosított 
a létesítmény létrehozására. 
Így az országépítő kormány 

és a városépítő városvezetés 
partnersége megteremtette 
az évtized legnagyobb helyi 
fejlesztését. Ez is rámutat arra, 
hogy a sárváriak a nagy lépé-
seiknél számíthattak az Orbán 
Viktor vezette kormányra. 
Emlékezzünk, nem csak most 
volt ez így, hanem akkor is, 
amikor a fürdő kapcsán kellett 
fellépni. A sárvári fejlesztések 
a sárváriaknak készültek, de 

mindenkit szeretettel várnak 
– zárta gondolatait az ország-
gyűlési képviselő.             

Az ezer ember befogadására 
alkalmas Sárvár Aréna az NB 
II-ben játszó sárvári kézilabda-
csapat új otthona lett, a 600 fős 
lelátóval rendelkező csarnok 
kosárlabda, röplabda, futball, 
futsal, asztalitenisz, karate és 
kick-box versenyek megren-
dezésére is alkalmas. A multi-
funkcionális sportcsarnokban 
edzőterem, konferenciaterem, 
fitneszterem, fallabdapálya is 
helyet kapott, év végétől pedig 
tekepálya is, valamint része egy 
3D-s filmek vetítésére szolgáló 
153 férőhelyes mozi is. Az épü-
let körül 173 új parkolóhelyet 
alakítottak ki.

A Sárvár Arénát Pethő Attila 
evangélikus és Szentgyörgyi 
László református lelkészek, 
valamint Wimmer Roland vá-
rosi plébános áldotta meg. Ün-

nepélyes szalagátvágással adta 
át Vámos Zoltán, a működtető 
Sárvári Sportfólió Kft. ügyve-
zető igazgatója, Kondora István 
polgármester, Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisz-
tere, Ágh Péter országgyűlési 
képviselő és Peresztegi Imre, 
a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója a 
sport- és kulturális központot 
a nagyközönségnek.

-fr-
Fogadóóra

Kondora István polgármester 2020. március 3-án, kedden 
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal 202. számú irodájában.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Átadták a Sárvár Arénát
A kormány több mint 2 milliárd forintos támogatásával épülhetett meg a komplexum

A Sárvár Aréna átadóján Kondora István, Kásler Miklós és Ágh Péter

A Szombathelyi Kötélugró Klub ifjú versenyzői tartottak bemutatót
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Továbbra is a TOP 10-ben Sárvár!
A kereskedelmi szálláshe-
lyek tavalyi vendégforgalma 
alapján Sárvár továbbra is a 
10 legnépszerűbb település 
között, a 8. helyen szerepel. 
Országosan is kimagasló 
mértékben nőtt mind a bel-
földi, mind a külföldi vendé-
gek száma.

Sárváron 2019-ben 532 ezer 
kereskedelmi vendégéjszakát 
töltöttek el a belföldi és a 
külföldi turisták. A belföldi 

vendégéjszakák száma 8,8%-
kal, a külföldi vendégéjszakáké 
pedig 9,1%-kal nőtt, összessé-
gében 9%-os volt a vendégéj-
szakák számának növekedése 
városunkban. Olyan városokat 
előztünk meg, mint Győr, 
Eger, Szeged, Gyula, Debrecen, 
Harkány.

– A turizmus fontos tényező 
Sárvár életében, hiszen a turiz-
mus és annak pozitív hatásai 
jelentősen segítik a város la-
kóinak és az itt tevékenykedő 

vállalkozóknak az életét. Ami-
kor arról beszélünk, hogy a 
sárvári turizmus sikeres, akkor 
arról van szó, hogy szeretnek 
bennünket az emberek, és szí-
vesen jönnek Sárvárra, és ezt a 
bizalmat meg kell hálálnunk. 
Tavaly 780 ezer látogatója volt 
a fürdőnek, ez az elmúlt évek 
legkimagaslóbb száma. Ezzel 
párhuzamosan a városban el-
töltött vendégéjszakák száma 
is jelentősen nőtt, országosan 
is szinte egyedülállóan magas 

mértékben, 9%-kal. Ez azt 
jelenti, hogy a vendégéjszakák 
tekintetében átléptük az 530 
ezer vendégéjszakát, és ez csak 
a kereskedelmit jelenti, ehhez a 
magánszállások még hozzájön-
nek. Erre a vendégforgalomra 
ráépülnek a helyi magánvállal-
kozások szolgáltatásai, amelyek 
szintén nagyon fontosak a 
város turizmusának erősödé-
séhez, és az itt élők jólétének 
növekedéséhez – mondta Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester.

Folytatás az 1. oldalról
Szabó Zoltán társadalmi 

megbízatású alpolgármester a 
Sárvári Gondozási és Gyermek-
jóléti Központ beszámolójával 
kapcsolatban elmondta, széles 
körű feladatot lát el az intézmény 
nemcsak a városban, hanem 
a járásban, illetve a közös ön-
kormányzati hivatal területén 
is. – Nagy öröm a számomra, 
hogy tavaly mintegy 300 millió 
forintból teljesen újjáépült a 
gondozási központ épülete, így 
a szolgáltatást igénybe vevők 
színvonalasabb ellátásban része-
sülhetnek, a dolgozók pedig op-
timálisabb körülmények között 
gyakorolhatják a tevékenységü-
ket – szólt Szabó Zoltán. 

A Sárvári Cseperedő Bölcső-
de vezetője, Varga Istvánné 
arról szólt, hogy a 80 férőhe-
lyes bölcsőde mintegy 83%-os 
kihasználtsággal működik, és 
egész nap biztonságot nyújt a 
gyermekeknek. Dr. Máhr Ti-
vadar alpolgármester ezt azzal 
egészítette ki, hogy az elmúlt 
években a bölcsőde épülete is 
megújulhatott, és további bőví-
tése várható. 

A Nádasdy Kulturális Központ 
tavalyi tevékenységéről és idei 
terveiről Takács Zoltán Bálint 
igazgató adott tájékoztatást. 
Több mint 34 ezer látogatója volt 
a múzeumnak, közel 300 progra-
mot szervezett az intézmény. De 
az igazgató arra a legbüszkébb, 
hogy sikerült a helyi tanintéz-
ményeket is megszólítaniuk. Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
kiemelte, hogy a Nádasdy Kul-

turális Központban folyó szín-
vonalas munka megerősítette 
azt a testületi döntést, amellyel 
összevonták a múzeumot és a 
művelődési központot. 

Az önkormányzat 2020. évi 
költségvetési tervezetével kap-
csolatban Kondora István pol-
gármester elmondta, hogy a 

főösszege 3,9 milliárd forint, 
amelynek 70%-át működésre, 
30%-át pedig fejlesztésre, fel-
újításra fordítják. Az idei tervek 
között is szerepel parkolók építé-
se, út- és járdafelújítás, a szenny-
vízhálózat bővítése, illetve az 
ívóvíz-hálózattal együtt a fejlesz-
tése, továbbá a közvilágítás bőví-
tése. A polgármester szólt arról, 
hogy a főutca felújítását célzó 
állami beruházás március 15-én 
indul, felújítják a Vörösmarty 
és az Uzsoki utcák útburkolatát 
pályázati forrásból, 85 millió 
forintot fordítanak egyéb utakra, 
25 milliót kátyúzásra. Felújítják 
a Szatmár utcai óvodát, megújul 

a Gárdonyi iskola homlokzata, 
pályázati támogatással bővül 
egy csoportszobával a bölcsőde. 
Az önkormányzat bevételeinek 
nagy része az adóbevételekből 
származik, amelynél 1,9 milliárd 
forinttal terveznek.  

Horváth Márta könyvvizsgáló 
szakmai véleménye szerint az 

önkormányzat pénzügyi sta-
bilitása a következő időszakra 
is biztosított. Kampel Oszkár 
bizottsági elnök aláhúzta, hogy 
a költségvetéssel a kötelező fel-
adatok és a város fejlesztése is 
teljesíthető.

Szabó Lajos ellenzéki önkor-
mányzati képviselő szerint a 
költségvetés átlátható, jól össze-
rakott, az évet „ki tudja tölteni”, a 
szokásos színvonalon van. Szólt 
arról, hogy a sportcélú költések 
kiemelt szerephez jutnak a költ-
ségvetésben, azt firtatta, hogy e 
mögött milyen koncepció áll, mi 
a cél a város sportjával. Németh 
Zsolt, a Híd egyesület képviselő-

je irreálisnak nevezte a Sárvár 
Arénában épülő tekepályára 
tervezett 166 millió forintot. Kli-
mits István, a 2-es körzet egyéni 
képviselője szerint a Kertváros 
idén nem nyer a város költségve-
tésén, felszólalásaiban Újmajor 
és az Ungvár utca lakói részére 
is fejlesztéseket kért.

Kondora István polgármester 
elmondta, hogy a tekepályával 
válik teljessé a Sárvár Aréna 
kivitelezése, és a városnak van 
egy, az önkormányzat által is 
támogatott NB I-es tekecsapata, 
akik itt lelnek majd otthonra, 
továbbá a sárváriaknak is egy 
újabb, színvonalas kikapcsoló-
dási lehetőséget nyújt a pálya. 
Hozzátette: Sárvár sportkoncep-
ciója, hogy az NB I-es tekések 
mellett legyen Sárvárnak NB 
II-es kézilabdacsapata, NB III-as 
vagy megyei I. osztályú labdarú-
gócsapata, a megyei bajnokság-
ban játszó kosárlabdacsapata, és 
a helyi sportközösségek a lehető 
legnagyobb számban leljenek 
otthonra a sárvári sportlétesít-
ményekben, minél nagyobb teret 
adva a sárváriaknak az egészsé-
ges életmód gyakorlására.  

Az ülésen a fideszes képvi-
selők és Klimits István, a Híd 
a Jövőnkért Egyesület képvise-
lőjének szavazatával, 8 igennel 
fogadták el az önkormányzat 
2020. évi költségvetését. Németh 
Zsolt és Szabó Lajos, a Híd a 
Jövőnkért Egyesület képviselői 
tartózkodtak, Eiveck Péter, a Híd 
egyesület másik képviselője nem 
vett részt az ülésen. 

Fonyó Roberta

Elfogadták az önkormányzat idei költségvetését

A februári ülésen több mint 20 napirendet tárgyaltak a képviselők
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Február 14-én reggel indult elő-
ször útnak az új, belföldi forga-
lomra szánt másodosztályú IC+ 
kocsi a Budapest – Szombathely 
vonalon közlekedő, Bakony IC 
járatán. Az új kocsit Ágh Pé-
ter országgyűlési képviselő és 
Kondora István polgármester 
is kipróbálta Loppert Dániel, 
a MÁV Zrt. kommunikációs 
igazgatójának társaságában. 

Az első 20 nemzetközi forga-
lomra szánt IC+ kocsi legyártását 
követően, 2019 augusztusában 
kezdődött el a hetven darab, 
belföldi forgalomra tervezett 
IC+ összeszerelése Szolnokon. A 
hetven darabos, belföldi forgal-
mú flotta harmincöt többcélú és 
harmincöt első osztályú járműből 
áll. Január végéig a 20. „nyers” 
komplett kocsiszekrény készült 
el az összeállító készülékben, 
és 10 fényezett többcélú jármű 
szerelése, üzembe helyezése van 
folyamatban a szerelő soron. 
Három jármű készült el teljesen, 
ezek megkapták a próbaüzemi 
hatósági engedélyt, az első febru-
ár 13-án indult el Zalaegerszegre, 
február 14-től pedig a másik kettő 
is forgalomba állt. – Az első há-
rom IC+ kocsi a Zalaegerszeget, 
Szombathelyt és Veszprémet 
Budapesttel összekötő Göcsej és 

Bakony InterCity vonatokban 
közlekedik, és a további kilenc 
másodosztályú IC+ kocsi is 
ezekben fog járni. A következő 
három kocsi műszakilag február 
végére lesz kész, hatósági engedé-
lyeztetésük márciusban várható, 
ezt követően állhatnak majd 
forgalomba – mondta Loppert 
Dániel kommunikációs igazgató. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő a Bakony IC-n tartott 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy 

választókerülete mindhárom 
nagy vasútállomását, Kőszeget, 
Sárvárt és Celldömölköt komoly 
fejlesztés érinti. – A vasútállomá-
sok megszépülése mellett tovább 
javítja Észak-Vas megye minősé-

gi megközelítését az új és hazai 
gyártású InterCity kocsi. Cell-
dömölknek tradicionális vasutas 
városként, Sárvárnak pedig, mint 
az ország turisztikailag egyik 
legnépszerűbb településeként 
újabb előrelépést jelent mindez, 
amely megadja az utazási mód 
megválasztásának lehetőségét – 
húzta alá Ágh Péter. 

Kondora István polgármester 
örömmel szólt arról, hogy néhány 
héttel ezelőtt avattuk fel a sárvári 

vasútállomás épületét. – Azt gon-
dolom, hogy a sárváriak jó szívvel 
fognak ezen az IC-n utazni, amire 
sokat vártak, néhány évvel ezelőtt 
800 aláírást is gyűjtöttek azért, 
hogy Sárváron is induljon el az 

IC-forgalom. A munkába járók-
nak, a diákoknak, a turistáknak is 
nagyon fontos, hogy színvonalas 
kocsikban utazhassanak, és most 
már a vasútállomás, a város egyik 
kapuja is méltó körülményekkel 
fogadja a hozzánk érkezőket – 
mondta el a polgármester.  

Az új kocsik légkondicionáltak, 
akadálymentesek, a mosdók-
ban pelenkázót is felszereltek. 
A másodosztályú kocsiban 52 
ülőhely van, és szeparáltabb 
családi részeket is kialakítottak.  
A Loppert Dániel szerint a de-
cemberi menetrend-módosítás és 
a csökkentett menetidő nyomán 
húsz százalékkal nőtt az utasok 
száma, és a társaság reméli, hogy 
az új kocsik szolgálatba állítása 
még további utasokat fog vonzani.

A MÁV-START hosszú távú 
célja legalább 300 új IC+ kocsi 
legyártása a személyszállítási 
piac 2023-ban várható meg-
nyitásáig. A tavaly decemberi 
kormányhatározat támogatja a 
vasúti személyszállítás ellátását 
biztosító járműpark fejlesztését, 
illetve a közszolgáltatás színvo-
nalának javítását, ennek érdeké-
ben rendelte meg két ütemben 
35+35 korszerű, nemzetközi 
forgalomban is használható IC+ 
vasúti személyvagon gyártását 31 
milliárd forint értékben. 

Elindult a sárvári vonalon az új IC+ kocsi

Az önkormányzat januári ülé-
sén döntött több helyszínen 
történő forgalmi rendet érintő 
változásokról, amelyeket lakos-
sági fórumokon ismertettek. A 
Csicsergő Óvodában Kampel 
Oszkár önkormányzati képvi-
selő és Dr. Máhr Tivadar al-
polgármester tartott lakossági 
tájékoztatót.

A Petőfi-lakótelepen is egyre 
több gépjárművezető szegi meg 
gyorshajtással a KRESZ előírásait. 
A szabálytalan közlekedés visz-
szaszorítása érdekében az önkor-
mányzat 30 km/órás korlátozást 
és sebességcsökkentő küszöböket 
helyeztet ki itt is. Kampel Oszkár, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője ismertette az elmúlt időben 
elvégzett útburkolatokat javító 

intézkedéseket. A jelenlévők el-
ismerték ezek kedvező hatásait, 
azonban a szabálytalan közlekedés 
és a parkolás helyzetének javítása 
még megoldásra vár – hangzott el.

A zebra felfestése már nem 
jelent megoldást a forgalom las-
sítására, a fogalmat fizikailag kell 
korlátozni, ezért kell sebesség-
csökkentő küszöböket kiépíteni, 

ami már az Alkotmány utcában 
is bevált. Az egy méter széles 
burkolati kiemelés kíméletes 
az autók számára is. De szóba 
került az is, hogy a lakótelepen 
lakók gépjárművezetőként és 
gyalogosként maguk is felelősek 
a biztonságos közlekedésért.

A fórumon Dr. Máhr Tivadar 
arról számolt be, hogy a képvi-
selő-testület egy közlekedés-sza-
bályozási programot hajt végre, 
ami azt célozza, hogy a Sárváron 
lévő 8 ezer autó és a romló köz-
lekedési morál ellenére is műkö-
dőképes maradhasson a telepü-
lés napi forgalma. A város több 
pontján hamarosan elkezdődik 
az új forgalmi rend kialakítása, 
azonban ezek hatékonysága is 
csak a közlekedők figyelmén és 
türelmén fog múlni.

A Petőfi utcában is lassítják a forgalmat

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester arról számolt be, hogy a képviselő-testület 
egy közlekedés-szabályozási programot hajt végre

Kondora István polgármester és Ágh Péter országgyűlési képviselő száll fel 
az új IC+ kocsira
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CO2-kibocsátás 215-280 g/km. Vegyes átlagfogyasztás: 8,2-10,7 l/100 km. A kép illusztráció. További részletek márkakereskedésünkben. 

Toborzó előadást tartottak 
a sárvári polgárőrök a Tinó-
di gimnáziumban. Az ifjú 
polgárőr mozgalomhoz való 
csatlakozás lehetőségét ismer-
tették, és arra is felhívták a 
figyelmet, hogy a Sárvár Város 
Polgárőr Egyesület is fogadó-
intézménye a kötelező 50 órás 
közösségi szolgálatnak.

A gimnázium dísztermében 
az intézmény 9-10. osztályos 
tanulói ismerkedtek a pol-
gárőrséggel. Csempesz Gábor 
titkár és Varga Miklós alelnök 
bemutatták a polgárőrség mű-
ködését, az ifjú polgárőrré válás 
lehetőségét. A polgárőrségnél 
is teljesíthető 50 órás közösségi 
szolgálathoz is toborozták a 
fiatalokat. 

– Az ifjú polgárőr program-
mal nagyon jók a tapasztalatok, 
amitől az egyesület a tagságának 
folyamatos bővülését is várja. A 
program célja, hogy a fiatalok 
felismerjék, szükség van a kö-
zösségi önkéntes munkára, és 

ennek tökéletes bázisa lehet a 
polgárőrség. Ha ezt az 50 órát 
meg tudjuk tölteni értelmes 
tevékenységekkel, amelyek a 
fiatalokat is motiválják, ők a 
program után tagjai lehetnek 

a polgárőrségnek – nyilatkozta 
Csempesz Gábor, a Sárvár Vá-
ros Polgárőr Egyesület titkára.

Bemutatták a fiataloknak 
a polgárőr formaruhát is, és 
a szolgálati idő alatt használt 

egyes eszközöket. A találkozás 
végén polgárőr totót is kitölt-
hettek a diákok, amiért a legjob-
bak ajándéktárgyakat is kaptak.

– Ugyan külön tartották Rá-
basömjénben és Sárváron is a 

polgárőrök az évzáró-évnyitó 
vacsorájukat, azonban ez az ör-
vendetesen magas létszám miatt 
volt így. A sárvári polgárőrök 
erős összetartó csapat – mondta 
Varga Miklós, a polgárőr egye-

sület alelnöke. Tavaly több mint 
kétezer óra szolgálatot láttak 
el, ennek fele közös járőrözés a 
rendőrséggel, a másik felében 
pedig a város rendezvényeit 
biztosították. Idén még több 
szolgálattal szeretnének a város 
polgárőrei részt vállalni Sárvár 
közbiztonságának fenntartá-
sában.

A kötelező 50 órás iskolai 
közösségi szolgálatra a polgárőr 
egyesület olyan 14 és 18 év 
közötti fiatalok jelentkezését 
várja, akik tenni akarnak a la-
kókörnyezetük biztonságáért, a 
környezetvédelemért, a kiszol-
gáltatott helyzetben lévő embe-
rek támogatásáért, a közösségi 
bűnmegelőzésért, és akik hisz-
nek az önkéntes munka teremtő 
erejében. A diákok közelebbről 
is megismerkedhetnek azok-
kal a technikai eszközökkel és 
gépjárművekkel, amelyeket a 
polgárőrök a szolgálatellátás 
alatt használnak. Érdeklődni a 
polgarorseg@sarvar.hu email 
címen lehet.

A polgárőrök várják soraikba a fiatalokat

Varga Miklós alelnök a gimnáziumban tartott toborzó előadáson
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A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Sárvári Szervezete 
tisztújítást tartott a közel-
múltban. A közel negyedszá-
zada alakult civil szervezetben 
immár ötödször választották 
elnöknek Dr. Illés Gábort.

A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Sárvári Szervezetének 
legutóbbi összejövetelén Kántás 
Zoltán, a Sárvári Gyógyfürdő 
Kft. közelmúltban kinevezett 
új ügyvezető igazgatója tartott 
előadást a fürdő jelenéről és jö-
vőbeni terveiről. Ekkor ismertet-
te Dr. Illés Gábor, hogy lezajlott 
a szervezetnél a tisztújítás. Ismét 
őt választották elnöknek, így 
2006 óta immár ötödször nyerte 
el a tagság bizalmának köszön-
hetően az elnöki tisztséget. 

Dr. Illés Gábor az egyesület 
alapító tagjainak egyike, 1996 
óta tagja a szervezetnek. Az 
elnök szerint az irányában 
fennálló, több éve tartó biza-

lom annak is köszönhető, hogy 
sikerült jól megszerveznie a 
közösséget, és jó programokat 
hozni a számukra. Bevezette 
a heti találkozókat, amelyeket 

előadásokkal, vetítésekkel tesz-
nek változatossá, rendszeresen 
szerveznek kirándulásokat is.

A páneurópai eszme Dr. 
Illés Gábor szerint azt jelen-
ti, hogy a jelenlegi európai 
népességnek és a nemzetál-
lamoknak össze kell fogniuk 
egy egyenrangú szövetségben. 
Meg kell védeniük Európa 
határait a migrációtól, és meg 
kell őrizniük a keresztény Eu-
rópa értékeit. 

A sárvári páneurópa szer-
vezet elnökhelyettese  Dr. Se-
bestyén Miklós, a titkár Zábó 
Istvánné, a szervező, kulturos 
Horváth Lajosné lett, továb-
bá örökös elnökségi tagnak 
választották Pajor Gézát, aki 
1997 óta tagja az egyesületnek.

-fr-

Tisztújítás a páneurópa egyesületnél

Méhek otthona lett a városi könyvtár

Zábó Istvánné, Dr. Illés Gábor, Soproni Józsefné, Dr. Sebestyén Miklós, 
Horváth Lajosné és Pajor Géza

Óvodásoknak szervezett já-
tékos foglalkozást a Sárvár 
és Vidéke Méhész Egyesület a 
könyvtárban. A kisgyermeke-
ket egy interaktív mese segít-
ségével kalauzolták el a méhek 
világába. A színdarabban a 
mézkirálynő és udvarhölgye 
is részt vett.

Tavaszi zsongás költözött a 
Nádasdy-várba. A méhészek 
virágos rétté, dolgos méhek 
otthonává változtatták a sárvári 
gyermekkönyvtárt egy délelőtt-
re. A Vármelléki ovisok ebben a 
meseszerű környezetben tapasz-
talták meg, milyen a dolgozó 
méhek élete. Szerepekbe bújtak, 
és akárcsak a méhecskék, elvé-
gezték a fészek körüli takarítást, 
dajkálták az utódokat, virágport 
gyűjtöttek, mézet készítettek és 
védték a családot.

– Úgy gondoljuk, hogy az 
élet kezdetén kell elindítani, 
hogy a kicsik megismerjék a 
méheket, és ezzel kapcsolatban 
remélhetőleg a mézfogyasztást 
is – mutatott rá Kelemen Ba-

lázs, a Sárvár és Vidéke Méhész 
Egyesület alelnöke.

A játékos ismerkedésben a 
sárvári méhészek mellett Sze-
merits Eszter, Magyarország 

Mézkirálynője és Páprádi Anna 
Bíborka, a mézkirálynő első 
udvarhölgye volt a gyerekek 
segítségére. A méz nagykövetei 
együtt játszottak, táncoltak, 
énekeltek az ovisokkal.

– A méz rendszeres fogyasz-
tása nagyon jó élettani hatások-
kal bír. Sok gyerek van azonban, 
aki sajnos még egyáltalán nem 
találkozott a mézzel. Fontos, 

hogy minél több helyre el tud-
junk jutni – hangsúlyozta Sze-
merits Eszter.

Az előadás után minden kis-
gyermek kapott egy kis tasak 
mézet ajándékba. A szervezők 

rajzversenyt is hirdettek szá-
mukra.

sii

Szemerits Eszter, Magyarország Mézkirálynője és Páprádi Anna Bíborka,  
a mézkirálynő első udvarhölgye a gyerekekkel a könyvtárban (Fotó: CSz)

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9. 
(Szolgáltató ház alatt)

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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● Február 22-én, szombaton 
Szent Péter apostol székfoglalásá-
nak az ünnepe lesz, imádkozunk 
Ferenc pápáért.

● Évközi 7. vasárnapon, feb-
ruár 23-án, a szentmiséken a 
katolikus oktatási és nevelési intéz-
mények javára gyűjtjük a perselyt.

● Február 22-én, farsang szom-
baton tartjuk a 26. Katolikus Jóté-
konysági Bált a katolikus iskola új 
sportcsarnokában. 

● Február 26-án, hamvazószer-
dán elkezdődik a nagyböjti szent 
idő. A Szent László-templomban 
8 és 18 órakor, a Sári templomban 
10 órakor és 17.30 órakor lesznek 
hamvazkodó szentmisék.

● Február 28-án, pénteken 
16.30 órától a katolikus iskolá-
ban folytatódik a bérmálkozók 
felkészítése. Kérjük a pontos és 
lelkiismeretes megjelenést.

● Nagyböjti szerdákon a Szent 
László-templomban 17.30 órakor 
fájdalmas szentolvasót imádko-
zunk.

● Nagyböjt péntekjein a nagy-
templomban 17.30 órakor, a Sári 
templomban 17 órakor keresztutat 
tartunk. Első alkalom február 28. 

● Nagyböjti vasárnapokon 
15.00 órakor a Hegyi kálvária ká-
polnánál keresztutat imádkozunk. 
Első alkalom március 1-jén lesz. 

● Március 6-án, a hónap első 
péntekén minél többen végezze-
nek szentgyónást és törekedjenek 
a gyakori szentáldozásra, így is 
készülve a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusra.

● Február 26-án, hamvazószer-
dán 18.15 órakor a Sári plébánia 
közösségi termében, március 
5-én, csütörtökön 18.45 órakor 
a katolikus iskolában lesz felnőtt 
katekézis. Az előadások témája az 
eucharisztia.

● Szeretettel buzdítjuk a nagy-
csoportos óvodások szüleit, hogy 
gyermekeiket a katolikus iskolába 
írassák. Nagyon örülnénk, ha 
minél többen bíznának bennünk. 

A tévhitekkel ellentétben csak 
annyit várunk a gyermekektől 
és a családoktól, mint az állami 
iskolába járó hittanosoktól. A ka-
tolikus iskola nem elvesz, hanem 
a legértékesebb ajándékot a hitet 
próbálja adni.

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

 

Evangélikus Hírek 

● Február 21. és 22. között 
kerül sor egyházkerületünk gyü-
lekezeti és egyházmegyei elnöksé-
geinek találkozójára Révfülöpön, 
melyen egyházközségünk vezető-
sége is képviselteti magát.

● Február 25-én, kedden 17 
órától gyülekezetünk Férfiköre 
tartja havi találkozóját, amelyre 
szeretettel várják az érdeklődőket.

● Énekkarunk, a Kortárs Ke-
resztény Kórus csütörtökönként 
18 órától tartja próbáit a gyüleke-

zeti teremben. Szeretettel hívjuk 
az énekelni vágyókat. 

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

● Egyházközségünk főbb hí-
reiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

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

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a fiatal felnőt-
tek bibliaköre.

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

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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A protestáns gályarab lelkészek 
emléknapja alkalmából a sár-
vári evangélikus templomban a 
református gyülekezettel közös 
istentisztelet után a Nádas-
dy-vár falán lévő emléktáblánál 
tartottak koszorúzást, a várban 
egykor raboskodott tizenöt 
evangélikus és református pré-
dikátorra emlékezve.

Évente, felváltva az evangéli-
kus és a református templomban 
tartják a Sárváron raboskodott 
protestáns prédikátorok emlék-
napján a közös istentiszteletet. 
Idén az evangélikus templomban 
gyűltek össze a két felekezet tag-
jai, hogy emlékezzenek, amelyen 
igét Szentgyörgyi László refor-
mátus lelkész hirdetett.

A közös ünnepi istentisztelet 
után az emlékezők a templomból 
átvonultak a Nádasdy-várba, 
ahol az emléktáblánál folytató-

dott az ünnepség. – A gályarab 
lelkészek sorsa ma is példa az 
igazság mellett kiálló emberek 
számára – emlékeztetett Pethő 

Attila evangélikus lelkész. A két 
egyház nevében Horváth Zsolt 
evangélikus gyülekezeti felügye-
lő és Dohi Zsolt református egy-
házközségi gondnok, valamint a 
város képviseletében Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester helyezett 
el koszorút a vár falán. 

– Sárvár a reformáció városa, 
ez ma is eligazodási pontot ad 
a múltbéli történésekhez való 
hozzáálláshoz – fogalmazott 
Dr. Máhr Tivadar. A jövő fel-
adata lesz a reformáció ötszáz 
éves jubileuma kapcsán fel-
merült protestáns zarándokút 
létrehozása, amely több európai 
országot érintve Sárváron ke-
resztül Nápolyig vezetne, ahol 
a kikötőben gályarabnak adták 
el az itt fogvatartott lelkészeket.

A Sárvári Református Egyház-
község 25. alkalommal rendezte 
meg telt házas farsangi bálját 
február 1-jén, a helyszín a Vad-
kert Major étterme volt. A bá-
lozókat Kondora István polgár-
mester és Szentgyörgyi László 
református lelkész köszöntötte. 

A Sárvári Református Egy-
házközség 25. farsangi bál-
ján ki lehetett tenni a megtelt 
táblát. A bálozókat elsőként 
Szentgyörgyi László református 
lelkész köszöntötte. – Nagyon 
fontos, hogy a keresztény ember 
megélje az életörömöt, hiszen 
erre hívott minket az Úristen. 
A legrosszabb reklám a keresz-
ténység számára a rezignált, 
szomorú, rosszkedvű, önmagát 
túlságosan komolyan vevő és 
a komolyságába belemereve-

dő keresztény ember, hiszen 
Krisztushoz tartozni örömet 
is kell, hogy tartalmazzon – 
fogalmazott köszöntőjében 
Szentgyörgyi László.

A református bált Kondora 
István polgármester nyitot-
ta meg, aki örömének adott 
hangot, hogy immár negyed-
százados múltra tekint vissza 
a mulatság. – A báli szezon na-
gyon érdekes helyet foglal el az 
emberek életében és a naptárban 
is: a karácsony és a böjt között 
van alkalmuk a civileknek, az 
egyházaknak és a sportolóknak 
is, hogy egy kicsit mulatozzanak. 
Ezek a bálok azonban nemcsak a 
szórakozásra alkalmasak, hanem 
arra is, hogy a közösségeket 
összehozzák, a belső kohéziót 
erősítsék, és jótékony célt is szol-
gálnak – szólt Kondora István.

A bálban felléptek a Sárvári 
Néptánckör tagjai, a zenét a 
Spontán együttes szolgáltat-
ta. Cégek, magánszemélyek 
felajánlásainak köszönhetően 

számos tombolatárgy talált 
gazdára a református bálban, 
ahol a jó hangulat hajnalig 
kitartott. 

-fr- 

Negyedszázada báloznak együtt a reformátusok

A Sárváron raboskodott prédikátorokra emlékeztek

Horváth Zsolt, Dr. Máhr Tivadar, Dohi Zsolt, Szentgyörgyi László, Pethő – 
Udvardi Andrea és Pethő Attila az emléktábla előtt

Szentgyörgyi László és Kondora István nyitotta meg a bált

A reformátusok szívesen báloznak együtt évről évre

Nagyböjti lelkigyakorlat Böjte Csabával
– A nagyböjti lelkigyakorlat a Szent László templomban 

március 20–21–22-én, péntek, szombat este 18 órakor és 
vasárnap a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisék keretében 
lesz. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket és a gyóntatás szol-
gálatát Böjte Csaba ferences atya fogja végezni. Szeretettel 
várjuk a lélekben elmélyedni vágyó keresztényeket – mondta 
el Wimmer Roland városi plébános. A nagyböjt a húsvét előtti 
negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. A húsvétra, 
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a 
hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén.
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Névadójukra emlékeztek a Ti-
nódi Sebestyén Gimnázium és 
Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskolában. Tinódi 
Lantos Sebestyén énekmondó 
1556-ban Sárváron bekövet-
kezett halálára emlékezik 
minden év január végén a vá-
ros, és a gimnázium is ekkor 
tartja a Tinódi-napot.

A gimnázium hagyománya 
szerint a kilencedikes osztályok 
jelenlétében koszorúzták meg 
a diákönkormányzat tagjai az 
iskolában lévő Tinódi-szobrot, 
amely Németh Mihály alkotá-
sa. A megemlékezésen részt 
vett Kondora István, Sárvár 
polgármestere. Ezt követően 
az iskola dísztermében került 
sor a Tinódi–Szeibert Pályázat 
díjkiosztására, amelyen az idei 
feladat egy iskolai reklámfilm 
elkészítése volt.

A sárvári születésű Szeibert 
János közgazdász, statisztikus, 
helytörténet-kutató 1957-ben 
a Magyar Tudományos Aka-

démiától kapott jutalmából 
alapította meg azt a díjat, ame-
lyet azóta is minden évben a 
Tinódi-Szeibert néven kiírt 
pályázat nyerteseinek ad át a 
város önkormányzata a Tinó-
di-emléknapon.

A Tinódi–Szeibert Pályázat 
díjazottja lett az a kisfilm, 
amely – az iskola 11/B osz-
tálya által sikeresen kitöltött 
Euroscola-teszt révén – az 

Európai Parlament strasbour-
gi épületében tett látogatást 
mutatta be. A filmet Neuliszt 
Áron készítette. Szintén díjat 
kapott a Szokolszky Álmos 
által összeállított videó, ami 
a 150 éves Mengyelejev-féle 
periódusos rendszerre egy 
rekordkísérlettel emlékező 
iskolai akciót örökítette meg.  
A díjakat Kondora István és 
Hevér Mihályné igazgató adta 
át a két kitüntetettnek. Az 
iskolai Tinódi-nap a Nádasdy 
Bandérium élő történelemórá-
jával és bemutatójával zárult. 

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

Tinódi-napot tartottak a gimnáziumban

Megemlékezés a Tinódi-szobornál, jobbra Hevér Mihályné és Kondora István

A nemzet hű krónikása
Tinódi Lantos Sebestyén halálának 464. évfordulója 
alkalmából Takács Zoltán Bálint történész, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója tartott előadást Hogyan 
éljük túl a 16. századot? címmel a múzeum dísztermében. 

Takács Zoltán Bálint Tinódi Lantos Sebestyén élettör-
ténetén, munkásságán keresztül vizsgálta a XVI. századot. 
Ebben a korszakban Magyarország három részre szakadt, a 
Magyar Királyság, a török hódoltság, az Erdélyi Fejedelemség 
területén nincs béke, folyamatosak a harcok. Takács Zoltán 
Bálint előadásán keresztül bepillantást nyerhettünk a kor-
szak gondolkodásába, de megtudhattuk azt is, hogy miért 
is harcoltak szinte nap mint nap a végeken. Ahol pedig harc 
van, ott van Tinódi a lantjával, és a korszak hű krónikásaként 
mindent dalba foglal. Gárdonyi Géza az Egri csillagokban 
gyönyörűen írja le Tinódi alakját, munkásságát: „Az Isten is 
azt akarja, hogy ide oda kóboroljon, és élessze a szívek kialvó 
tüzét. Ez az ember a nemzet lelkéből kizengő fájdalom.”

Reneszánsz nap
Reneszánsz délután a Nádasdy-várban

2020. február 23., vasárnap 13:00–20:30, Nádasdy-vár, Nádasdy Ferenc Múzeum

 
 

A programok:
13:00-19:00   interaktív várjátszóház, fegyveres bemutatók, bolondos jósda, 
  meseelőadás
14:00   Tabulatúra Régizene Együttes koncert (a múzeum dísztermében)
15:00   Mátyás király igazmondó juhásza. Meseelőadás
16:00   Solymászbemutató
17:30   Daniel Speer Brass fúvós kamarazenekar koncertje 
  (a múzeum dísztermében)
19:00   Budapest Bach Consort koncert (a múzeum dísztermében)
20:00  Tűztáncbemutató
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2020. március 6., péntek 17:00

Takács Miklósné, 
Bori  nem isme -
retlen a sárváriak 
számára. Közel két 
évtizedig gazda-
sági  vezetőként 
dolgozott a Sárvári 
Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskolában. 
Évekkel ezelőtt szakkörös társaival állított ki, most önálló tárlaton gobelinképeit 
mutatja be a városi könyvtárban. 

2020. március 7. 
szombat 15:00
Nádasdy-vár – Nádas-
dy Ferenc Múzeum

A múzeum programján 
szinte megelevened-
nek a térképek. 

Tűvel festett képek

Ajándék tárlatvezetés #6 
A térképek világa

A Sylvester Könyvbarátok 
Klubjában Fűzfa Balázs iro-
dalomtörténész beszélgetett 
Pipics János fiatal sárvári íróval 
Csöpögő csap című, nemrég 
megjelent verseskötetéről.

Öt év telt el első önálló köteté-
nek, a Felhős utakon napvilágra 
kerülése óta. Azóta folyamatos 
versírás következett, és a tavaly 
decemberben a Napkút Kiadó-
nál megjelent újabb versváloga-
tás talán tíz százalékát tartalmaz-
za a fél évtized írástermésének. 
– Állandóan jönnek, csöpögnek 
a gondolatok, mint a csapból a 
víz – adta meg egyik kötetcím 
magyarázatát a hallgatóságnak 
Pipics János.

Bár nem irodalom szakos az 
ELTE Berzsenyi Dániel Pedagó-
gusképző Központban, hanem 
harmadéves a történelem–fizika 
szakon a 22 éves sárvári költő, 
a beszélgetőtárs Fűzfa Balázs 
már évekkel ezelőtt egy novel-
laelemző versenyen felfigyelt 
Pipics Jánosra. – Ritka, hogy 

rangos kiadónál ilyen fiatalon 
két kötete lehet – tette hozzá az 
irodalomtörténész.

Az új kötet negyvenhat verset 
tartalmaz hét ciklusba rendezve, 
melyek az élet legalapvetőbb 

kérdéseit járják körül a sze-
mélytelen látleletektől a gyász 
és a búcsúzás darabjaiig. Hét-
köznapi közlések, nyelvi játékok 
keverednek emelkedettebb gon-
dolatokkal, miközben a versek 

néhol elszabadulnak, máshol 
viszont fegyelmezett formák-
ba rendeződnek a haikuktól a 
szonettkoszorúig.

A könyv a gyász, egy szeretett 
személy elvesztését írja körül 

és jár az érzések végére. Sok 
ismert költő (Csokonai, Nemes 
Nagy Ágnes, Nagy László, József 
Attila) is megjelenik egy-egy 

utalással, továbbgondolással, 
idézet-szótoldással. 

– Már az első kötettel kap-
csolatban is megkaptam, hogy 
szomorúak a verseim, azok a 
korosztályomból fakadtak. An-
nak a fiatalembernek az érzéseit 
próbáltam megírni, akivel azo-
nosulni akartam. A kilátásta-
lanságot, a jövőt, a boldogságot, 
ezek akkor tipikus életkor szerinti 
témák voltak. Ez a második kötet 
már fegyelmezettebb abból a 
szempontból, hogy el akar mon-
dani valamit, közölni szeretne. 
Ezért vannak így felépítve ezek 
a ciklusok. Az elkomorulás a 
kötet témájának köszönhető, egy 
szeretett személy haláláról szól a 
legtöbb vers – mondta el versei-
nek hangulatáról a sárvári költő. 

– Folyton körvonalazódik 
valami, olyan ember vagyok, aki 
mindig dolgozik, és igyekszik 
újabb verseket írni, így lesz majd 
folytatás is – szólt a jövő verses-
könyvéről Pipics János.

Csöpögnek a gondolatok
Pipics János könyvbemutatója a városi könyvtárban

Baromfi-feldolgozó segédmunkás 
(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 

Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

Csomagológép kezelő, gépBeállító 
Feladatok: csomagológépek üzemeltetése, karbantartása. 

(többműszakos munkarend)

Hűtőraktáros 
(többműszakos munkarend, előny targonca vizsga)

Üzemi takarító (délután és éjszaka)

segédmunkás 
(állandó délelőtt, munkakezdés 5:40) Feladatok: árumozgatás, rakodás. 

Elsősorban férfiak jelentkezését várjuk.

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari 
Kft. Sárvár-rábasömjéni üzemébe 
hosszútávra, hétfőtől péntekig, egy- vagy 
két műszakos munkarendbe munkatársakat 
keres az alábbi munkakörökbe:

Amit kínálunk:
Saját állományú munka- viszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban, hűség bónusz, béren kívüli juttatások, 100%-ban térített Volán busz 

vagy vonatbérlet, 
ingyenes céges buszjáratok.

CSOPORT

Tel.:  06 70/938-8711E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129. 
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

38
01

26

Pipics János és Fűzfa Balázs a könyvbemutatón
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Ez évben is folytatja munkáját 
a nagycsaládos egyesület

Idei első taggyűlését tartotta a Nádasdy-vár klubhelyisé-
gében a Sárvári Nagycsaládos Egyesület. Az egyesület élén 
tavaly váltotta a közösséget több mint egy évtizedig irányító 
Sáray Péternét Sándor Katalin. Az új elnök és a tagság közösen 
tekintették át, és elemezték az elmúl 2019-es év eseményeit, 
történéseit. A jó hangulatban telt találkozó során az idei év 
programjait és terveit is megbeszélték. A sok jó ötlet megvaló-
sítása érdekében a közösség mindent meg fog tenni – számolt 
be Sándor Katalin. Hozzátéve, hogy terveik valóra váltásához 
minden egyesületi tag segítségére számítanak. Azonban a 
nagycsaládos egyesületet támogathatják mások is az adójuk 
1%-ának a felajánlásával. Adószámuk: 19245412-1-18

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

LOTTÓZÓ

LOTTÓZÓ

Sárvár, Laktanya u. 2. 
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

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

Sárvár, Tinódi u. 32.  
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00, Vasárnap: ZÁRVA

ÜZLETEK

A Galeria Arcis Kulcsár Ágnes 
festőművész Valahol délen 
című kiállításának megnyitó-
jával a negyvenkettedik évadát 
kezdte meg. 

Az idei a női alkotók éve 
lesz, fogalmazott köszöntőjében 
Kondor János 
galériavezető, 
mivel a sárvá-
ri  galériában 
látható ez évi 
kiállítások két-
harmada hölgy 
alkotókat fogad. 
A mostani tárlat 
után Vigh Éva 
zománcművész, 
majd Bakó Ilona 
textilszobrász 
emlékkiállítása 
következik.

A  m o s t an i 
tárlat, Kulcsár 
Ágnes képei a 
mediterrán vi-
lágot idézik fel 
valós és álom-
szerű elemek-
kel keveredve. 
– Felismerhető 
és mégis sejtelmes pasztellszínek 
rajzolják meg a lebegő tájakat 
– szólt megnyitójában Dabóczi 
Dénes művészettörténész.

Kulcsár  Ágnes festőmű-
vész-grafikus, a Veszprémi 
Művész Céh elnöke a buda-
pesti Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskolában végzett 

dekoratív festő szakon. Tevé-
kenykedett a Pannon Nyom-
dában grafikus tervezőként, a 
Petőfi Színházban tipográfus-
ként, jelenleg a Laczkó Dezső 
Múzeum kiállításrendezője. 
Emellett ismeri és alkalmazza 
a freskó-, a secco-, a moza-

ik- és az üvegablak-készítés 
technikáját.

A festmények mellett dió-
fapáccal készített alkotások és 
festett szoborkompozíciók is 
láthatóak a Nádasdy-várban. 
Kulcsár Ágnes Valahol délen 
című kiállítása március 1-ig lá-
togatható a sárvári galériában. 

Mediterrán világ
a galériában

Kulcsár Ágnes és Dabóczi Dénes
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Sárvár, Hunyadi u. 23. • Tel.: 06 95 312-280 • facebook.com/palatansarvar

Ismét egy évvel öregebb lett a város 
legháziasabb kisvendéglője,

a PLATÁN AZ ÍZES ÉTTEREM!
HOGY MI FOGJA VÁRNI NÁLUNK AZ IDÉN?

A tőlünk megszokott, igazi házias magyaros ízek, 
különleges elfeledett vagy csak méltatlanul mellőzött 

ételek, zamatok, búboskemencézések, zene, 
virágözönbe fúlló terasz és egy kis MI!
A családias hangulat? Hát nem kérdés!

Évek óta ugyanaz a barátságos, kedves kiszolgálás, kellemes ottnos hangulat, ez a platán!

Már most márciustól új étlappal várjuk önöket, megint lesznek BAKANCSLISTÁRA illő, 
csodás fi nomságok, ételkülönlegességek, és mert nekünk továbbra is ön az első!!!

ÉS PERSZE, NE FELEDJÉK: SEMMI FLANC CSAK AZ ÍZ!

A rábasömjéni labdarúgócsa-
patunk is megkezdte a tavaszi 
felkészülést. A megyei III. osz-
tályú bajnokságban szereplő 
csapatunk hagyományainkhoz 
híven kolbásztöltéssel, disznó-
toros vacsorával indította az 
alapozást.

A csapat a 2019/2020-as őszi 
szezont, a 16 csapatot felvonul-
tatott bajnokságban a 7. helyen 
zárta, a Halmosi Zoltán Vas 
Megyei Kupában pedig a legjobb 
16 csapat közé jutott. A jó helye-
zéshez hozzájárult az is, hogy 

mind a hazai és az idegenbeli 
mérkőzéseinkre is nagy létszám-
mal jönnek szurkolóink, amit 
szeretnénk külön megköszönni. 
A tavaszi rajtra heti két edzéssel 
és hétvégente edzőmérkőzésekkel 
készülünk, melynek helyszínei 
a Sárvár FC műfüves pályái.  
A játékoskeretünkben lényeges 
változás nem történt, egy távozó 
és két rábasömjéni kötődésű 
labdarúgó érkezett. A vezetőség 
bízik a további jó folytatásban. 
Továbbra is várjuk szurkolóinkat!

Tisztelettel: Vincze Gyula 
egyesületi elnök

A Rábasömjén is megkezdte!
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Február első hétvégéjén tar-
tották meg az első Sárvár FC 
– Foci FC közös rendezésű te-
remlabdarúgó tornát a Sárvár 
Arénában. Több utánpótlás 
korosztályban összesen 36 
csapat, több mint 300 focistá-
ja vett részt a küzdelmekben. 
A tornán sok sárvári győze-
lem és helyezés született.

A két szervező sárvári klub 
csapatai mellett több vasi és 
megyehatáron túlról érkezett 
egyesület képviseltette magát. 
A két nap során ismét benépe-

sült a Sárvár Aréna, hisz a több 
mint 300 játékost felvonultató 
mezőnyben kieséses rendszer-
ben zajlottak a mérkőzések, 
végig izgalmassá téve a tornát 
– mondta el Horváth István, a 
Foci FC Sportegyesület ügy-
vezetője.

A sárvári Foci FC célja, olyan 
fiatal labdarúgó generáció 

képzése, akik óvodáskoruktól 
kezdődően lépésről lépésre sa-
játítják el a labdarúgás alapjait, 
életük részének tekintik a sport 
iránti szeretetet, és élvezettel 
játszanak csapatsportokat.

A verseny során sok sárvári 
fiatal focista állhatott a dobo-
góra. Az U7-es korcsoportban 
a győri Gyirmót FC csapata 
végzett az élen, a 2. a Foci FC 
első csapata, a 3. a TIAC VSE 
lett. Az U9-eseknél szintén első 
lett a Gyirmót, 2. a Foci FC, 3. 
a Sárvár FC csapata lett. Az 
U11-es csoportban győzött a 

TIAC VSE csapata, 2. a Gyir-
mót Győr, harmadik a Foci FC 
első csapata lett. Az U13-as 
korosztályban első lett a Sárvár 
FC első csapata, 2. a FOCI FC, 
a 3. a Nebuló Futball SE lett. Az 
U14-eseknél győzött a Sárvár 
FC, 2. a Répcelaki SE, 3. helyen 
pedig a Schott Lukácsháza SE 
végzett.

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. február 21. és március 7. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 27-én és március 5-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Február 22., 29. és március 7.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik
Február 21. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármes-
ter, Téma: 2020. évi költségvetés
Február 28. (péntek) 19.00 Vendég: Gömbös Gyula tájfutó
Március 6. (péntek) 19:00 Polgármesteri évértékelő a ZeneHá-
zában
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40

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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ALBÁNIAI ÜDÜLÉS – Albanian Star ****

repülővel, tengerre néző kétágyas szobában, all inclusive ellátással.

Az ár  MINDEN költséget tartalmaz.

2020. július 6–13./7 éjszaka

 Részvételi díj: 236.600 Ft/fő

Utánpótlás torna
a Sárvár Arénában

Két napon keresztül rúgták a labdát az ifjú labdarúgók
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Hozta a kötelezőket a Kinizsi, 
amely megszerezte első győ-
zelmeit a Sárvár Arénában. 
A csapat a dobogóra, Jenőfi 
Katalin pedig a góllövőlista 
élére ugrott. 

Az NB II-es női kézilabda-
bajnokság észak-nyugati cso-
portjának első tavaszi, 12. for-
dulójában a sereghajtó Győri 
Audi ETO KC U22-es csapatát 
fogadta a Sárvár Arénában a 
Sárvári Kinizsi SE. Farkas Ve-
ronika lányai végig vezettek a 
találkozón, 13–9-es félidő után, 
a papírformának megfelelően 
30–22-re nyertek. A mérkőzés 
legjobbja a hazaiak rutinos 
csapatkapitánya, Jenőfi Katalin 
volt, aki tizenegy góllal (7/7 
hetes) járult hozzá a sikerhez.

A következő körben az utol-
só előtti Egerszegi KK csapa-
tát fogadták a zöld-fehérek. 
Itt sem született meglepetés, 
13–11-es félidő után simán, 
31–19-re győzött a Sárvár. 
A csapat leggólerősebb játé-
kosa ezúttal is Jenőfi Katalin 

volt, tíz találattal (6/6 hetes).  
A klasszis átlövő remek formá-
jának köszönhetően egyébként 
a góllövőlista élére ugrott. 
Tizenhárom mérkőzésen elért 
százegy góljával vezeti az ösz-
szesített mezőnyt az NB II-ben.

Azonban nemcsak a dobott, 
hanem a kapott gólok számára 
is büszkék lehetnek a sárváriak, 
hiszen a gárda az eddig eltelt ti-
zenhárom kör után 319 kapott 
góllal áll, ez a legkevesebb a 
mezőnyben (mérkőzésenként 
átlagosan 24,5 gólt kapnak 
Jurik Petráék).

Rendkívül pozitívan indult 
tehát a 2020-as év, a Sárvári 
Kinizsi ráadásul már a dobo-
góra is felfért, jelenleg nyolc 
győzelemmel és öt vereséggel, 
tizenhat ponttal harmadik a ta-
bellán. Első a Bük huszonnégy 
ponttal, második a Mosonma-
gyaróvár U22-es csapata, húsz 
egységgel.

A következő fordulóban, 
február 22-én, szombaton 17 
órától a hetedik helyezett KK 
Ajka érkezik városunkba.  SÁ

Tavasszal még veretlen, egyre jobban 
szerepel tekecsapatunk
Parádésan indult a 2020-as év a Sárvári Kinizsi Kékgolyó 
számára. Sikerült visszavágni az Egerszegnek és a Balogu-
nyomnak, a Herend ellen pedig értékes döntetlen eredmény 
született. Közel az ötven százalékos mutató az NB I-ben.

Újoncként vágott neki az NB I-es tekebajnokság nyugati 
csoportjának a Sárvári Kinizsi Kékgolyó, amely négy győze-
lemmel és hét vereséggel zárta a szezon első felét. Remekül 
indult a tavaszi idény a fiúk számára, hiszen 2020-ban még 
nem találtak legyőzőre. Januárban hazai pályán (Répcelakon) 
bravúros, 4–4-es döntetlent értek el a Herenddel, majd feb-
ruárban sikerült visszavágni a zalaegerszegi Lauf B.T.K.-nak, 
miután Farkas Imre együttese 6–2-re nyert, legutóbb pedig a 
Balogunyom ellen sikerült egy rendkívül izgalmas mérkőzé-
sen ismét otthon tartani az értékes két pontot (7–1). 

A Kinizsi tehát hat győzelemmel, egy döntetlennel és hét 
vereséggel jelenleg hetedik a tabellán. A szentgotthárdi, 
területi egyéni döntő miatt szünetel a bajnokság, folytatás 
február 23-án, Csákánydoroszlóban.  Stari

Parádésan kezdte a tavaszt kézilabdacsapatunk
A Sárvári Kinizsi következő mérkőzései:
Február 22., szombat 17:00: Sárvári Kinizsi–KK Ajka
Február 29., szombat 17:00: Sárvári Kinizsi–Alba FKC U22
Március 7., szombat 18:00: Sárvári Kinizsi–SZESE Győr
Március 14., szombat 17:00: Sárvári Kinizsi–Vady Mosonszolnok

Újabb három edzőmérkőzést 
játszott az NB III tavaszi rajtjára 
készülő Sárvár FC, amely a Vit-
nyédet, a Csornát és az Eberaut 
is legyőzte. 

Januárban kezdte meg a téli ala-
pozást a labdarúgó NB III. nyugati 
csoportjában szereplő Sárvár FC. 
Nemrég újabb játékosok csatla-
koztak a zöld-fehérek keretéhez. 
Az NB II-es Szombathelyi Ha-
ladástól érkezett a 22 éves Petró 
Balázs, az NB III-as Ménfőcsanak-
ról a 35 éves Czanik Károly (aki a 
Győri ETO-val és a Debrecennel 
az NB I-ben is szerepelt), illetve 
a 25 éves győri nevelésű támadó, 
Sipőcz János pedig Esztergomban 
futballozott legutóbb.

Arról már korábban írtunk, 
hogy az NB II-es Vasastól 3–0-ra 
kikapott az együttes, az osztrák 
alacsonyabb osztályban szereplő 
Kohfidisch-t viszont hátrányból 
felállva, 3–1-re legyőzte. Ezt köve-
tően két olyan ellenfél következett, 
akik a Győr-Moson-Sopron me-

gyei I. osztályban vitézkednek. A 
Vitnyédet hazai pályán 2–1-re, a 
Csornát pedig idegenben 1–0-ra 
verte Bojan Lazic együttese. Az 
osztrák alacsonyabb osztályban 

szereplő Eberaut úgyis sikerült 
4–1-re legyőzni – Kertai, Raj-
zinger, Sipőcz és Pető góljaival –, 
hogy Potyi és Skriba térdsérülés, 
Pados és Kun Benjámin pedig 
betegség miatt hiányzott.

– Nagyon jó mérkőzés volt az 
Eberau elleni, pedig tartalékosan 

álltunk fel, és elég fáradtak is vol-
tak a srácok, de örülök neki, hogy 
sikerült megmutatnunk a pályán, 
hogy sokkal erősebb a csapatunk, 
mint osztrák ellenfelünk. Sokat 

volt nálunk a labda, mi irányítot-
tunk, akár több góllal is nyerhet-
tünk volna, persze ilyenkor még 
nem az eredmény a legfontosabb 
a számomra. Van még három hét 
a bajnoki rajtig, abszolút biztató, 
amit eddig láttam, jók leszünk 
tavasszal, csak sérüléseink ne 
legyenek – nyilatkozta lapunknak 
Bojan Lazic vezetőedző.

A következő ellenfél a rivá-
lis Veszprém lesz  lapzártánk 
után, február 19-én, idegenben, 
majd 22-én, a szintén NB III-as 
Kelennel méri össze tudását az 
SFC. A csapat első tétmérkőzését 
március 8-án, vasárnap délután 
14:30-tól játssza, az újonc Hévíz 
érkezik városunkba.

Starcsevics Ádám

Czanik és Petró is Sárváron folytatja

Jók leszünk tavasszal, csak sérüléseink ne legyenek – mondta Bojan Lazic

Foci sikerek
Több tornán is részt vettek a sárvári FOCIFC csapatai, ahol 

szép eredményeket értek el. Az U7-es csapat 1. helyezést ért 
el a BELED SE KUPÁN, míg ugyanitt az U9-es csapat 4. lett. 
Az U11-es korosztályban szereplő sárvári csapat 2. helyezett 
lett az 1. Tigris Kupán a Gyirmót SE mögött, megelőzve  
a 3. helyezett házigazda, szombathelyi Király SZE csapatát!
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Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Ünnepeljen nálunk 
a Nőnap alkalmából  

2020. március 6-án, pénteken és 
7-én, szombaton este!

Esetleg 8-án vasárnap?
Kedvezményes menüajánlatokkal, 

kedveskedünk a nőnapozni vágyóknak.
Élőzene illetve DJ fokozza a hangulatot!

Foglaljon időben asztalt, 
kérje ajánlatunkat!

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpressz: 12.00-22.00, tel.: 320-475

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

Ne feledje, szépkártyával vagy 
bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

Ne feledkezzen meg a böjt idején
naponta frissen készített 

HALÉTELEINKRŐL!
Húsvétig várjuk állandóan frissülő 

halválasztékunkkal, hazai és nemzetközi 
vizekből, melyekhez kiváló száraz fehér 

borokat kortyolhat, kóstolhat!
Péntekenként húsmentes menüt is 

biztosítunk Vendégeinknek!

Új karikagyűrű 
modellek!

Most minden karikagyűrűre 

minden eljegyzési gyűrűre

Sárvár
Batthyány u. 34/3.

 (volt Borudvar)

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

(Részletek az üzletben.) 
Az akció 2020. 01. 02–02. 29-ig érvényes.

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

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

Minden arany ékszerre 
-20% kedvezmény

beszámítás 
esetén.

10% kedvezmény!

5% kedvezmény!


