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Tizedik polgármesteri évértékelő a ZeneHázában

Ágh Péter, Ágh-Tóth Ágota, Vörös Krisztina, Dr. Máhr Tivadar, Kondora István, dr. Szijártó Valéria, Schimmer 
Roberta, Németh Kornél és Szabó Zoltán, mögöttük az évértékelőn szereplő fiatalok

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio
hirlap@sarvar.hu

33. évfolyam
5. szám

2020. március 6. 

Jubileumához érkezett a pol-
gármesteri évértékelők sora. 
10. alkalommal tartott polgár-
mesteri évértékelőt Sárvár első 
embere, Kondora István. Ez-
úttal új helyszínen, a ZeneHá-
zában várta a város cégeinek, 
intézményeinek, egyházainak 
és civil szervezeteinek vezetőit 
a polgármester. 

A megjelenteket elsőként Ágh 
Péter országgyűlési képviselő 

köszöntötte, aki kiemelte, hogy 
olyan évről vonhatunk mér-
leget, amely által Sárvár még 
szerethetőbb, még élhetőbb lett 
és óriásit fejlődött. 

Kondora István polgármester 
azzal nyitotta értékelőjét, hogy 
tíz évvel ezelőtt, amikor elkezdte 
polgármesteri munkáját, az a 
dilemma fogalmazódott meg 
benne, hogy lehet-e az elmúlt 10 
évnél többet alkotni, de nagyon 
hamar kiderült számára: ha az 

ember szeretné az elmúlt évtize-
det továbbépíteni, akkor feladat 
lesz bőven. A polgármester átte-
kintette a tavalyi év eredményeit: 
több mint 530 ezer vendégéjsza-
kával Sárvár a 8. leglátogatottabb 
város volt az országban, a sárvári 
fürdő 780 ezer vendéget fogadott, 
és fejlesztésekben bővelkedő év 
volt a 2019-es.

Következő lapszámunkban 
részletesen beszámolunk 

az évértékelőről.
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Sárvár és fürdője 
egymást erősíti
Az eddig a tömegturizmusra 
kihegyezett stratégiát szeretnénk 
egyre inkább a minőségi turizmus 
irányába átirányítani – mond-
ta Kántás Zoltán, akit három  
hónappal ezelőtt nevezett ki a 
sárvári önkormányzat a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. élére. 

Kántás Zoltán 31 évet dolgozott 
a víziközmű szolgáltatásban a Va-
sivíz Zrt. munkatársaként. Ebből 
a legutóbbi 15 évet a szombathelyi 
termálfürdő és uszoda vezető-
jeként. Építőmérnök alapvég-
zettséggel, vízellátás – vízkezelés 
szakmérnöki, valamint mérnök 
– közgazdász végzettséggel ren-
delkezik.   Nagy megtiszteltetésnek 
érzi Sárvár Város Képviselő-tes-
tületének, illetve Kondora István 
polgármester úrnak a felkérését a 
nemzetközi viszonylatban is elis-
mert fürdő vezetésére. Ennek szel-
lemében Kántás Zoltán szeretné a 
jövőben a várossal és a kollégáival 
együtt azokat a hagyományokat 
követni, amelyeket a Sárvárfürdő 
az elmúlt évtizedekben elért. 

Folytatás az 5. oldalon

Ingyenes színházlátogatás a diákoknak  
A sárvári tankerületben több mint 5600 diák vehet részt a Lázár 

Ervin-programban – tájékoztatott Rozmán László, tankerületi 
igazgató. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának programja 
2019 őszén indult, célja, hogy minden általános iskolás diák 
számára tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítsa 
a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangverse-
nyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatását. 
A tanulókat színvonalas programok várják, az első előadások 
már le is zajlottak – részletezte a Sárvári Tankerület igazgatója.

Nemzeti hétvége Sárváron  
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulójára 

két napon át emlékeznek Sárváron. Március 14-én 10 órakor 
kezdődik a városi megemlékezés a Nádasdy-várban, az ünnep 
szónoka Dr. Máhr Tivadar alpolgármester lesz. Ünnepi műsort 
a Sárvári Oratórikus Kórus tagjai adnak. Ezen az estén lesz a 
Történelem szavak nélkül című összművészeti előadás. Március 
15-én a vár családi programmal készül. A művelődési központ 
folyosóján 11 órától két órán keresztül működik a forradalmi 
kávéház, a Pilvax. Részletes program a 10. oldalon
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Fogadóóra
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 2020. március 17-én (ked-

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

Fogadóóra
Szabó Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 2020. 

március 17-én (kedden) 10.00 órától 12.00 óráig a Sárvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, 
Várkerület 2., I. emelet) fogadóórát tart.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLEMÉNYE
a koronavírus miatti intézkedésekről

Magyarországon egyelőre 
nem azonosítottak korona-
vírus (2019-nCoV) okozta 
fertőzésben szenvedő beteget, 
de számos európai országban 
már megjelent. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ 
folyamatosan monitorozza 
a járványügyi helyzetet, és a 
követendő eljárásrend a hazai 
egészségügyi szolgáltatók és 
a népegészségügyi hatóságok 
részére kiadásra került. 

A városvezetés minden 
szükséges intézkedést meg-
tesz: folyamatos kapcsolatban 
van az illetékes szervekkel 
és hatóságokkal, az önkor-
mányzati intézményeknek, 
cégeknek pedig elrendelte 
a szükséges vírusölő hatású 
kézfertőtlenítő-, tisztítószerek 
és védőmaszkok beszerzését, 
valamint az ügyfélterek felü-
letfertőtlenítését. 

Azokat a városlakókat, akik 
a vírusfertőzéssel érintett terü-
leteken jártak az elmúlt napok-
ban, arra kérjük, hogy lehetőség 
szerint 14 napig ne menjenek 
közösségbe. Ha közben a vírus 
jeleit észlelik magukon illetve 
gyermekükön (magas láz, kö-
högés, orrváladékozás, fejfájás, 
levertség) hívják telefonon a 
háziorvosukat, illetve a házi 
gyermekorvosukat, de ne men-
jenek el az orvosi rendelőbe! 

Továbbá kérjük a város lakó-
it, hogy a koronavírus okozta 
fertőzéssel érintett országokba 
csak halaszthatatlan esetben 
utazzanak!  A szakértők szerint 
a járványt komolyan kell venni, 
de nincs ok a pánikra.

A szállásadókat arról tájé-
koztatjuk, hogy amennyiben 
a náluk elszállásolt személy 
a fertőzés tüneteit mutatja – 
Vas megye tisztifőorvosának 

tájékoztatása alapján – a szál-
láshely címe szerint illetékes 
háziorvost értesítsék telefonon, 
illetve ügyeleti időben az orvosi 
ügyeletet hívják. A beteg ne 
hagyja el a szálláshelyet! (A 
közlemény mellékleteként a 
háziorvosi körzetek és elérhe-
tőségek megtalálhatóak a www.
sarvarvaros.hu weboldalon.)

Minden aktuális hírt meg-
osztunk a Sárvári Televízió 
Facebook-oldalon, valamint a 
város honlapján, a sarvarvaros.
hu-n is. Ha a koronavírusos 
megbetegedésekkel kapcsola-
tosan bármilyen változás áll be, 
vagy új információ érkezik, azt 
a fenti felületeinken folyamatos 
tájékoztatást nyújtva azonnal 
közvetítjük a lakosságnak.

Az alábbi linken elérhető 
a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium tájékoztatója a 
koronavírus okozta járványról: 

https : / /konzul iszolga lat . 
kormany.hu/koronavirus

Az alábbi linken elérhe-
tő a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ Járványügyi 
és Infekciókontroll Főosztá-
lyának folyamatosan frissülő 
tájékoztatása és hírei a ko-
ronavírus okozta járványról: 
https://www.nnk.gov.hu/index.
php/lakossagi-tajekoztatok/
koronavirus

Ezenkívül a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ (NNK) 
ingyenesen hívható zöldszá-
mokat hozott létre a korona-
vírussal kapcsolatos lakossági 
megkeresések gyors és szaksze-
rű megválaszolása érdekében.

06-80-277-455
06-80-277-456
A lakossági információs vo-

nalak a hét minden napján 24 
órában elérhetők.

Sárvár, 2020. február 26.

Kondora István 
Sárvár város polgármestere

Újabb honfitársaink tehették 
le az állampolgársági esküt a 
Városházán Kondora István 
polgármester és Jakits – Szabó 
Zsuzsanna, az önkormányzati 
hivatal állampolgársági ügye-
kért felelős munkatársa előtt. 

Február 24-én két úr és egy 
hölgy tett esküt Sárvár polgár-
mestere előtt, akik mindhár-
man Romániából érkeztek. A 

sárvári önkormányzat kiemelt 
figyelmet fordít az állampol-
gársági eskütételekre, a város 
és a nemzet közössége nevé-
ben. Az állampolgárság meg-
szerzésére irányuló kérelemről 
a köztársasági elnök dönt. A 
honosított a választása szerinti 
polgármester előtt esküt tesz, 
és a magyar állampolgárságot 
az eskü letételének napján 
szerzi meg.

Kondora István polgármester 
a Városházán fogadta és kö-
szönte meg Kálmán Józsefnek 
a Sárvári Nyugdíjas Egyesület 
elnökeként végzett közel egy 
évtizedes munkáját. 

A nyugdíjas egyesület közgyű-
lése Némethné Cseh Margitot 
választotta új vezetőjének. Az 
egyesület első elnöke Pintér 
István volt, majd őt Lengyel 

Antalné követte, utána Kálmán 
József töltötte be ezt a posztot.  
A Sárvári Nyugdíjas Egyesület 
közel három évtizede Hans Dietl 
Sárvár testvérvárosának, Stein-
heimnek a lakója kezdeménye-
zésére alakult és támogatásával 
jött létre. A most leköszönt elnök 
Kálmán József Pécsi Tudomány-
egyetem Tanárképző Karán szer-
zett képesítést, ahol öt éve vehette 
át gyémántdiplomáját.

Köszönet a közösség szolgálatáértÁllampolgársági esküt tettek
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A 2019–2024-es önkormányza-
ti ciklusban is a városfejlesztés 
elsődleges célja az élhető és 
minőségi városi környezet 
megteremtése, mind a város 
lakói, mind a városba látogatók 
számára. Ezt Sárvár épített- és 
természeti környezetének ér-
tékőrző megújításával, minő-
ségi fejlesztésével érheti el. Az 
idei költségvetésben is kiemelt 
feladat a város több terüle-
tének fejlesztése, a 
magán erős beruhá-
zások elindulásának 
elősegítése.

A sárvári önkor-
mányzat az elmúlt 
évtizedekben saját 
és pályázati források 
felhasználásával, több 
milliárd forintos fej-
lesztésekkel tette mind 
élhetőbbé a várost, és 
járult hozzá Sárvár 
gazdasági versenyké-
pességének, turizmu-
sának erősödéséhez. 
A városfejlesztés ré-
sze azonban a barna 
mezős tevékenységek 
támogatása a felha-
gyott ipari, gazdasági 
termelőegységek te-
rületén és a meglévő 
gazdasági egységek 
fejlesztésének, az újak 
letelepedésének elősegítése is.

Az egyik ilyen jelentős fejlesz-
tés előtt álló terület, az északi – 
vagyis a vagongyártól az elkerü-
lő útig terjedő – iparterület, ahol 
a mezőgazdasági gépforgalmazó 
és javító Axiál Kft. új telephelye 
a közelmúltban került átadásra. 
Ezen a területen egy új infra-
strukturális beruházást kell az 
önkormányzatnak elkezdenie a 
következő években, amely a víz-, 
csapadékvíz- és szennyvízelve-
zető rendszer kiépítését jelenti 
az itt tervezett további beruhá-
zások elősegítése érdekében. Az 
Axiállal szemben lévő terület 
tulajdonosai kereskedelmi egy-
ségeket akarnak kialakítani, és 
szeretnék a városból a nagyobb 
raktárigénnyel rendelkező üz-
leteket ide kitelepíteni. Ehhez a 

területhez kapcsolódik az az új 
szennyvízelvezető rendszer is, 
amely majd a Taravis Kft. saját 
szennyvíztisztítójával elsődle-
gesen megtisztított szennyvizet 
szállítja a városi tisztítóba.

*    *    *
Sárvár másik fontos fejleszten-

dő területe az egykori cukorgyár 
területe. 1996-ban ünnepelte a 
város a 100 éves cukorgyárat, 
1998-ban bezárt az üzem, a 

2000-es évek elején magántulaj-
donba került, azóta csak a szük-
séges bontások történtek meg, de 
a terület fejlesztése nem indult 
el. A sárvári önkormányzat már 
többször módosította a rende-
zési tervét a terület hasznosítása 
érdekében, de csak napjainkra 
körvonalazódott ennek a rész-
nek a fejlesztése. A tulajdonosok 
úgy döntöttek, hogy a volt Pepsi 
üzem és a mellette lévő betonos 
terület idegenforgalmi célokat 
szolgál majd. A belső, Rába-fo-
lyó melletti részen pedig lakóö-
vezetet alakítanak ki. Az önkor-
mányzat egy hároméves ciklus 
keretében, az infrastruktúra-fej-
lesztésre használható forrásaiból 
kiépíti itt az ivóvízrendszert, a 
csapadék- és szennyvízelvezető 
rendszert és az utakat, hogy a 

terület fejlesztése által a város 
keleti kapuja újraéledjen, egy 
minőségi lakóövezet jöjjön itt 
létre, és újabb lendületet kapjon 
a turizmus fejlesztése. Az idei év-
ben 155 millió forintot hagyott 
erre a célra jóvá a sárvári testület.

A városfejlesztés sikeressége 
nagymértékben függ attól, hogy 
a döntéshozók, a beruházók 
és a tervezők képesek-e saját 
céljaikon, érdekeiken túllépve a 

közösség érdekeit, Sárvár hosszú 
távú fejlődését szem előtt tartani.

*    *    *
Ebben az önkormányzati cik-

lusban a Sárvár Aréna, a Hor-
gásztó és a Csónakázó-tó körüli 
területek fejlesztésével egy olyan 
sport és rekreációs övezet jöhet 
létre városunkban, amely a sárvári 
lakosság és az aktív szabad idő el-
töltését kedvelő turisták igényeit 
is maximálisan kielégíti. Az aréna 
melletti és mögötti területen sza-
badtéri sportpályákat, így atlétikai, 
kosár, kézilabda pályákat, ska-
te-parkot tervez az önkormányzat, 
ezáltal alkalmassá válhat az aréna 
akár világszínvonalú sport- és 
edzőtáborok megszervezésére, le-
bonyolítására is. A területnek csak 
egy része az önkormányzaté, a 
másik felét szeretné megvásárolni.  

A Horgásztó és a Csónaká-
zó-tó környékének fejlesztésé-
vel kerékpárút épül a Gyöngyös 
partján, pihenőerdő, gyalogös-
vények és természetvédelmi 
tanösvény kerül kialakításra. 
Új hidak, vízi eszközök, játszó-
tér, attrakciók várják a látoga-
tókat. Futókör, új sportpályák 
szolgálják ki a sportszeretők 
igényeit. Az első ütem meg-
valósítása akkor kezdődhet el, 

ha sikeres lesz az ön-
kormányzat elbírálás 
alatt lévő turisztikai 
pályázata. 

A sport és rekreá-
ciós övezetben szük-
ségessé válik új út-
hálózat, közművek 
tervezése és kivite-
lezése, hiszen csak 
ezáltal indulhat meg 
a terület jövőbeni fej-
lődése. Ennek első 
lépéseként kezdődött 
el az Esze Tamás utcai 
feltáró út megépítése 
35 millió forintból, 
amelynek vagy a Ná-
dasdy vagy a Katóköz 
utcák irányában lesz 
kivezetése. Zajlik a 
Berzsenyi utca fel-
újításának tervezése, 
megújul a Nádasdy 
utca Berzsenyi  és 
Árpád utcák közötti 

szakasza, felújításra kerül a 
Horgásztó melletti Tizenhá-
romváros utcához csatlakozó 
földút is a következő években.

Az önkormányzati fejleszté-
sek ösztönzik a Vadkert előke-
rülő út környékén létrejövő ma-
gánberuházásokat, amelyekkel 
nemcsak a gyógyhelyi térség, 
de az egész város is fejlődik. 
Meg kell erősíteni és fenn kell 
tartani azt a vonzó városké-
pet, városimázst, amelynek 
köszönhetően az elmúlt évtize-
dekben Sárvár a nemzetközi és 
a hazai turizmus legkedveltebb 
célpontjai közé került, ez az 
itt élő emberek és a városban 
működő vállalkozások boldo-
gulása szempontjából is nagyon 
fontos. 

 -fr-

Kiemelt feladat a város több területének fejlesztése
Az önkormányzat a turizmusfejlesztés mellett több magánerős beruházás elindulását is segíti

A térképen két – a városfejlesztés szempontjából kiemelt – területet jelöltünk: a Sárvár Aréna, a Hor-
gásztó és a Csónakázó-tó körüli térség, valamint az egykori cukorgyár két területegysége a Rába mellett
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Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523 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 boruló terasz

ÉS EGY KIS MI!
Évek óta ugyanaz a barátságos, kedves 

kiszolgálás, kellemes otthonos hangulat, 
ez a Platán!

Már most márciustól 
új étlappal várjuk Önöket!

NE FELEDJÉK: 
SEMMI FLANC CSAK AZ ÍZ

Kiemelkedő vendégéjsza-
ka-szám növekedés Sárvá-
ron. A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) kereskedelmi 
szálláshelyekre vonatkozó 
adatai szerint a városunkban 
egy év alatt 9 százalékos volt 
a bővülés. 

Sárvár nem csak a más orszá-
gokból érkezők körében vált a 
korábbi évinél is népszerűbbé. 
A 9,1 százalékos külföldi ven-
dégéj-növekedés mellett 8,8 
százalékkal tudott emelkedni a 
belföldi vendégéjszakák száma 
is – összegezte az adatokat Hal-
ler Ferenc, a Sárvár Tourist & 
TDM ügyvezetője. Hozzátéve 
azt, hogy a fürdővárosok közül 
a KSH adatai szerint a sárvári 
vendégéjszám növekedésénél 
nagyobb összesített bővülés 
csak Harkányban következett 
be 2019-ben. 

Az ügyvezető szerint a fürdő-
város kiemelkedő eredményé-

ben óriási szerepe van a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő évről 
évre bővülő szolgáltatás kínálatá-
nak. Amit a fürdő látogatószámá-
nak növekedése is igazol. 

A sárvári TDM-hez eljut-
tatott adatok szerint a sárvári 
fürdővel közvetlenül átjárható, 
all inclusive szolgáltatást kíná-

ló Park Inn by Radisson Sárvár 
Resort & Spa-ban például egy 
év alatt 10 százalékkal növeke-
dett a vendégéjszám. De hason-
ló növekedést könyvelhetett 

el tavaly az Európa-szerte jól 
ismert sárvári luxusszálloda, 
a Spirit Hotel Thermal Spa 
is. A közölt adatok szerint a 

szállodában egy év alatt közel 
20 százalékkal emelkedett a 
regisztrált vendégéjszakák szá-
ma. Ugyanakkor a széleskörű 
gyógyszállodai szolgáltatással 
rendelkező Ensana Thermal 
Sárvár csomagjai iránt – a 
korábbi évekhez hasonlóan – 
tavaly is rendkívül erős volt az 
érdeklődés. 

– Gyakorlatilag folyamatos a 
telt ház a nagyobb sárvári szál-
lodákban – tette hozzá Haller 
Ferenc. Kiegészítve mindezt 
azzal: külön öröm számára, 
hogy a bővülés nem csak a 
külföldi vendégeknek köszön-
hető. Jó érzés azt tapasztalni, 
hogy ma már a belföldi utazást 
tervezők közül is egyre többen 
választják Sárvárt.  Legyen 
szó nyári vakációról vagy egy 
kellemes wellness hétvégéről, 
a fürdővárosunk már stabilan 
a top hazai úti célok között 
szerepel – fejezte ki örömét 
Haller Ferenc.

Hogyan csinálja Sárvár? – Egy év alatt közel tíz százalékos volt a bővülés
Ekkora vendégéjszakaszám-bővülésre nem sok hazai fürdőváros volt képes az elmúlt évben

A TDM csapata: Holpert Krisztina, Haller Ferenc és Németh Fanni Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármesterrel
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Folytatás az 1. oldalról
– Egy kitűnő gazdasági évet 

zárt a fürdő, több mint 780 
ezer vendég látogatta meg a 
komplexumot, ami a 2011-es 
bővítés óta a legnagyobb szám. 
Árbevétel tekintetében szintén 
kiemelkedőt nyújtott a fürdő, 
hiszen 2,4 milliárd forintos 
árbevételt sikerült a tavalyi év-
ben realizálnia – ismertette az 
eredményeket Kántás Zoltán, 
aki a tulajdonos önkormány-
zattal együttműködve kezdi el 
azokat a stratégiai célokat, fej-
lesztési irányokat kidolgozni, 
amelyek a következő években 
meghatározzák majd a sárvári 
fürdő arculatát.

– A stratégiai koncepciónk 
készítésekor abból indulunk 
ki, hogy az eddigi, tömegtu-
rizmusra kihegyezett stratégiát 
szeretnénk egyre inkább a mi-
nőségi turizmus irányába átirá-
nyítani. Ennek az alapja, hogy 
szeretnénk kialakítani azt a cél-
csoportot illetve célközönséget, 
amire a fejlesztéseinket fogjuk 
építeni. Ez a fürdő hagyomá-
nyait ismerve azt jelenti, hogy 
a családi élményfürdő kategó-
riában szeretnénk magunkat 
pozicionálni, illetve minden 
termékfejlesztést és attrakciót 
ennek szeretnénk alárendelni 
– húzta alá az ügyvezető.

Az elmúlt években dina-
mikus fejlesztéseken esett át 
a fürdő, de a kor és a nagy 
látogatói szám is arra figyel-
mezteti az új vezetést, hogy az 
az alapinfrastruktúra, amely 
a működését biztosítja a für-
dőnek, meglehetősen elhasz-
nálódott. – Egy több irányú 
tervezési, előkészítési folya-
matot kezdtünk meg a kollégá-
inkkal, ami teljesen felöleli a 
technológiai vonalat, kezdve a 
vízkezeléstől, a hulladékvizek 
elvezetéséig, de ugyanilyen 
alapossággal fogunk foglal-
kozni a szel lőző-rendszer, 
légtechnika, energetikai vonal 
tanulmányozásával is, illetve 
a szükséges helyeken történő 
beavatkozásokra is konkrét 
megoldási javaslatokat fogunk 
kérni, és a város vezetése szá-

mára javasolni. Az a cél vezérel 
bennünket, hogy egyrészt az 
energiahatékonysági elvárá-

soknak megfelelően a jövőben 
sokkal kevesebb erőforrásból 
tudjuk működtetni a fürdőt, 
másrészt a rendelkezésünkre 
álló emberi erőforrást próbál-
juk tehermentesíteni azzal is, 
hogy a lehető legkorszerűbb 
technológiákat, automatizálási 
lehetőségeket alkalmazzuk – 
húzta alá Kántás Zoltán.

A gyógyászati részleg alap-
ja az a minősített gyógyvíz, 
amely az elmúlt évtizedekben 
bizonyította gyógyhatását, és 
hozzájárult a fürdő nemzetkö-
zi hírnevéhez is. A stratégiai 
koncepcióban a gyógyászatnak 
is szeretnének egyedi arcula-
tot adni, ami a rendelkezésre 
álló eszközök és erőforrások 
ismeretében a rehabilitációt, 
ezen belül a sportrehabilitá-
ciót jelenti, de a jövőben is 
törekedni fognak arra, hogy a 
társadalombiztosítási, illetve 
OEP kezeléseket is magas szin-
ten lássák el.

Kántás Zoltán szerint a vá-
ros turizmusának fejlesztése 
szempontjából nagyon fontos 
a város és a fürdő együttmű-
ködése, egymásra gyakorolt 
pozitív hatása. 

– Mi arra is rendkívül büsz-
kék vagyunk, hogy Sárvár 
város is erősíti a fürdőt, mint 
desztinációt, hiszen a város 
olyan kulturális, történelmi 

hagyományokkal és olyan ter-
mészeti környezettel rendelke-
zik, ami az ide érkező vendégek 

számára egy komplex kikap-
csolódási élményt tud nyújtani 
– szólt az igazgató.

A Sárvári Gyógyfürdőben 
több mint 150 fő dolgozik, a 

szervezet átalakításával sze-
retnék a humánerőforrás ha-
tékonyságát is növelni.  – El-
kötelezettek vagyunk abban az 
értelemben is, hogy az itt dol-
gozó kollégák megbecsültségét 
mind anyagi, mind erkölcsi 
szinten tudjuk az elkövetkező 
években növelni. A stratégiai 
koncepciónk egyik kiemelt 
része lesz, hogy a több éve 
itt dolgozó, jó szakembereket 
meg tudjuk becsülni, itt tudjuk 
tartani – hangsúlyozta Kántás 
Zoltán.

Az igazgató elmondta még, 
hogy hosszú távú cél a szál-
láshely-kapacitás növelése, 
amelyben nemcsak a fürdőnek, 
de a városnak is gondolkodnia 
kell. Bár még ezek az elképze-
lések kiforratlanok, az azonban 
biztos, hogy a meglévő négy-
csillagos VitalMed szállodájuk 
bővítésében jelentős tartalékok 
vannak. 

-fr-

Sárvár és fürdője egymást erősíti
Kántás Zoltánnal, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. igazgatójával beszélgettünk

Hotel Viktória (Sárvár, Deák u. 6.)
Március 10. (kedd) 10:00 -15:00

A stratégiai koncepciónk egyik kiemelt része lesz, hogy a több éve itt dolgozó, 
jó szakembereket meg tudjuk becsülni, itt tudjuk tartani – hangsúlyozta 
Kántás Zoltán
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Új elnököt választott a Sárvári 
Nyugdíjas Egyesület miután az 
eddigi vezető, Kálmán József 
lemondott tisztségéről.  Az 
elnöki teendőket februártól 
Némethné Cseh Margit látja el.

Egy új tagot választott meg 
elnökének a Sárvári Nyugdí-
jas Egyesület. Némethné Cseh 
Margit, aki eddig a Rábasömjéni 
Nyugdíjas Klubot vezette, vala-
mint jelenleg is vezetőségi tagja 
Sárvár Város Polgárőr Egyesü-
letének, 2019-ben csatlakozott 
a nyugdíjas egyesülethez.

– Először meglepett a felké-
rés, de nagyon örültem a felém 
irányuló bizalomnak. Igyek-
szem ennek megfelelni, mindent 
megteszek a zökkenőmentes 
működésért – fogalmazott az 
új elnök, aki nyugdíjazása előtt 
szociális területen tevékenyke-
dett, 1988 óta volt a gondozási 
központ munkatársa. Bizakodá-
sának adott hangot, hogy az ott 
megszerzett tapasztalatokat is 

hasznosítani tudja az egyesület 
irányítása során.

Némethné Cseh Margit mun-
káját Vörös Tiborné gazdasági 

vezető és Németh Ferencné 
titkár segíti. Az új elnökség a 
Nádasdy-várban számolt be 
terveiről a tagoknak.

Első teendőik egyike az alap-
szabály bővítése. Bekerül az 
egyesület feladatai közé az idős, 
beteg tagok felkarolása, rend-

szeres látogatása; a helyi civil 
szervezetekkel, fenntartókkal, 
szakintézményekkel, egészség-
ügyi szolgáltatókkal való szoro-

sabb kapcsolattartás, valamint 
a megyei és országos nyugdíjas 
szövetséggel való kapcsolatfelvé-
tel lehetősége.

Az egyesület jelenleg 41 aktív 
taggal működik. Az új vezetőség 
a taglétszám növelésének lehető-
ségét is felvetette.

Ami a programokat illeti, az 
elnökség a sárvári intézmények, 
civil szervezetek közreműködé-
sével ismeretterjesztő előadá-
sokat szervez a tagság számá-
ra, egyebek mellett szociális, 
kulturális és környezetvédelmi 
témákban. Az egyesület tagjai 
a Nádasdy-vár falai közül is 
kimozdulnak, színházlátogatás, 
buszos kirándulás is szerepel a 
terveik között.

Némethné Cseh Margit vége-
zetül kiemelte, bízik abban, hogy 
lesznek olyan tagok, akik aktívan 
és lelkesen segítik az elnökség 
munkáját, hiszen előrelépést 
csak közösen, a tagság támoga-
tásával érhetnek el.

sii

Sok-sok tervvel érkezett az új elnök a nyugdíjas egyesületbe

Családias hangulat, megújuló környezet a bölcsődében

Némethné Cseh Margit új elnök bizakodásának adott hangot, hogy a szoci-
ális területen megszerzett tapasztalatait is hasznosítani tudja az egyesület 
irányítása során

A képviselő-testület februári 
ülésén elfogadta a Sárvári 
Cseperedő Bölcsőde beszámo-
lóját az intézmény 2019. évi 
munkájáról. Varga Istvánné 
bölcsődevezető lapunknak is 
értékelte a tavalyi esztendőt, 
kiemelve, hogy családias han-
gulatban, a tárgyi feltételek 
további fejlődése mellett zaj-
lik a nevelő-gondozó munka 
Sárváron.

A testület elé terjesztett beszá-
molóból kiderül, a 80 férőhelyes 
bölcsőde mintegy 83%-os ki-
használtsággal működött 2019-
ben. Varga Istvánné hozzátette, 
ez azt is jelenti, hogy folyamato-
san tudtak egy-egy szabad helyet 
biztosítani a később érkező 
kisgyerekek számára.

– A 2020-as évünk aktívabbnak 
tűnik, hiszen már most megteltek 
a férőhelyeink. Még két gyermeket 

várunk, és ezzel el is érjük a ma-
ximális létszámot, ami várhatóan 
kitart az elkövetkező gondozási 
évig – ismertette a Sárvári Csepe-
redő Bölcsőde vezetője.

Értékelésében elmondta, na-
gyon családias hangulatban 
folyik a nevelő-gondozó munka. 

Három egységben, hat csoport-
szobában 12-14 fős gyermeklét-
számmal működik a bölcsőde.

2018-ban megvalósult az épület 
generális felújítása, így 2019-ben 

korszerűbb feltételek mellett, za-
vartalanabb körülmények között 
folytatódhatott az ellátás. Kisebb 
volumenű fejlesztések, beszerzé-
sek a tavalyi évben is történtek, így 
tovább javultak a tárgyi feltételek.

– Újabb helyiségek lettek le-
járólapozva, megújult az udvari 

fakerítés, a belső nyílászárók 
háromnegyede le lett mázolva. 
Nem feledkezhetünk meg a 
támogatóinkról sem, a tavalyi 
évben a Flex egy párakapuval 
kedveskedett a bölcsődénknek, 
a városi bál kedvezményezettje-
iként pedig igényes, esztétikus 
játékokat kaptunk – sorolta az 
újításokat Varga Istvánné, majd 
hozzátette, a 2020-as esztendő-
ben is folytatódik a megújulás.

– Minden évben elvégezzük 
az aktuális tisztasági festést és 
mázolást, terveink között szere-
pel a felnőtt öltöző bútorzatának 
lecserélése, további helyiségek 
járólapozása. Ezenkívül az udvar 
rekonstrukciója is várat magára 
– vetítette előre az intézmény-
vezető.

A sárvári önkormányzat a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében 
nyújtott be pályázatot a bölcső-
de egy csoportszobával történő 
bővítésére. Sikeres pályázat 
esetén tovább nőhet a bölcsődei 
férőhelyek száma Sárváron.

sii

Varga Istvánné bölcsődevezető a Mókus csoport körében (Fotó: CSz)
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A ZeneHáza Tavaszi Színházi 
Bérletsorozatának nyitányában 
az Attitűd Műhely Meddig? 
című önismereti vígjátékával 
mutatkozott be. Az előadás 
egyik érdekessége az volt, hogy 
a darab mindkét főszereplője 
sárvári származású: Kovács 
Andrea és Molnár–Kovács Éva, 
akik testvérek. 

Mindketten a színészi pályát 
választották hivatásul. Febru-
ár végén két sárvári kulturá-
lis program közreműködői is 
voltak a nővérek, akik először 
a „Nőszemközt Pirivel” beszél-
getős program meghívottjaként 
szóltak pályájuk nehézségeiről, 
örömeiről a Nádasdy Kulturális 
Központ könyvtárában. Sokan 
voltak kíváncsiak a két színes 
egyéniségre, akiket Bődi Piroska 
könyvtárvezető kérdezett. A 
testvérek alternatív színházak-
ban is játszanak. Molnár–Kovács 
Éva néhány népszerű, országos 
ismertségű reklámfilmben is 
látható, megcsillantva ezekben 
is finom humorát, helyzetkomi-
kumokra nyitott érzékenységét. 

Az Attitűd Műhely létrehozá-
sával az önismeret fontosságáról 
a színház eszközeivel szólnak 
közönségüknek. Az Attitűd Mű-
hely, az önismeret megszerzé-
séről szóló darabjaik a humort 

sem nélkülözik. Egyfajta mintát 
adnak közönségüknek, hogy 
legyen bátorságuk szembe néz-
ni önmagukkal. Előadásaik az 

életről szólnak, és erről már 
többször kaptak nézőiktől pozitív 
visszajelzést. Kovács Andrea és 
Molnár–Kovács Éva színművé-
szek már a közeljövő terveiről is 
beszéltek. Ezek közt szerepel egy, 
a közönséggel közös műhely-
munkára módot adó előadás, 
egyfajta társasjáték. Az innovatív 
produkcióban a konfliktusokat és 
azok kezelésének módjait járhatja 
körül a közönség a színészekkel 
közösen. Erről is beszéltek a 
könyvtári találkozón a nővérek. 
Sőt, egy mintajáték során ízelítőt 
adtak leendő produkciójukból a 

jelenlévőknek. Rögtönzött játékra 
invitálták a közönséget, ahol in-
teraktív módon lehetett szavazni 
három élethelyzet megoldásában 

a nézők által legjobbnak, legem-
berségesebbnek tartottra. 

A színészmesterséget választó 
sárvári származású nővérek feb-
ruár 22-én a ZeneHáza Tavaszi 
Színházi Bérletsorozatának nyi-
tányában egy saját maguk által 
írt önismereti vígjátékkal mutat-
koztak be, szintén nagy sikerrel. A 
darab előzménye egy vitaszínházi 
előadás volt, amely szintén a két 
testvér ötletén alapult. Ennek 
sikere indította el együttgondol-
kodásukat egy közös produkció, 
a „Meddig?” létrehozásában, 
ez inspirálta az Attitűd Műhely 
megalapítását is. A ZeneHázában 
bemutatott produkciójukat a telt 
házas közönség vastapssal jutal-
mazta.   Pogács Mónika

Makrai Tamás alkalmazott 
fotográfus Fotóim vagyok – 
„Önarcképek" című tárlata feb-
ruár 15-én a ZeneHáza aulájában 
nyílt meg. 

A fotókiállításon megjelent ér-
deklődőket Szélesi Attila, a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója köszöntötte. Örömének 
adott hangot, hogy a zene után a 
fotók is megtalálták helyüket a 
ZeneHáza kiállítóterében. Auer 
Nikolett, a Sárvár Rádió mű-
sorvezetője egy Angelo idézettel 
adott magyarázatot a tárlat címére: 
„Munkáink a világba küldött meg-
annyi kis üzenetek, szinte azt lenne 
kedvem mondani: önarcképek.” 

Pajor András, AFIAP fotómű-
vész megnyitójában három téma-

kört járt körül: a fogasok, az okos-
telefon és a sötétkamra témáját. 
A kiállítás nem magányos műfaj. 
Ehhez emberek kellenek, akik a 

fogasra akasztják a kabátot, mert 
otthon érzik magukat. Az okoste-
lefonok által mindenki fényképész, 
ám a fotós valami mást lát, mint 

a többiek. A sötétkamra kapcsán 
pedig arról szólt, hogy a fotó 
eredeti formanyelve a fekete-fe-
hér. Makrai Tamás használja ezt 
a nyelvet, ráadásul gyakran még 
analóg technikával is. Ez szakmai 
alázat és vállalás. 

– Ez a kiállítás egy tíz-tizenkét 
éves anyagot ölel át, nagyjából 
minden témából próbáltam ké-
peket válogatni – szólt Makrai 
Tamás, aki elmondta, hogy mint-
egy húsz évvel ezelőtt, a családi 
kirándulások során tetszett meg 
neki a fotózás, amikor is édes-
apjával együtt megörökítették az 
emlékeket, majd amikor idősebb 
lett, megvette az első fényképe-
zőgépét, és onnantól élete része 
lett a fotózás.

-fr-

Megnyílt Makrai Tamás első önálló tárlata

Sárváriak, színésznők és testvérek 
Makrai Tamás, Szélesi Attila, Auer Nikolett és Pajor András a megnyitón

Molnár Andrea és Molnár–Kovács Éva a ZeneHázában
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A Szent L

 
● Március 20-21-22-én, pénte-

ken, szombaton a 18 órás szentmisén 
és vasárnap a 9 órás szentmisén lesz 
a Szent László-templom nagyböjti 
lelkigyakorlata, melyet Böjte Csaba 
ferences atya vezet. A szentbeszéde-
ket és a gyóntatás szolgálatát Ő végzi.

● Böjti szerda és péntek estéken 
17.30-kor fájdalmas szentolvasóra, 
illetve keresztúti elmélkedésre hívunk 
a nagytemplomba. A hegyi kálvárián, 
minden böjti vasárnapon 15 órakor 
imádkozzuk a keresztutat. Minél 
többen hozzuk meg böjti áldozatun-
kat, és vegyünk részt a keresztutakon.

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

● Március 15-én 9 órakor Szent 
József közbenjárásával a katolikus is-
kola diákságának közreműködésével 
az édesapákért imádkozunk.

● Március 15-én, nagyböjt 3. 
vasárnapján a Hegyi kálvária kápol-
nában is lesz 9.30 órakor szentmise.

● Tavaly Magyarországon a nyi-
latkozattevő adózók kétharmad része 

katolikusnak vallotta magát az NAV 
felé. Kérjük adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék 
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat 
munkahelyükön vagy közvetlenül. 
Ezzel az országos egyházi kiadásokat 
támogatják. A helyi egyházfenntar-
tási adó a nettó jövedelem 0,5 azaz 
fél %-a, amelyet 9 és 12 óra és 16.30-
17.30 óra között lehet rendezni a 
Szent László plébánián. A 2x1%-ról 
rendelkező nyilatkozat száma: Ma-
gyar Katolikus Egyház: 0011; Szent 
László Katolikus Általános Iskola 
Alapítványa: 18885785–1–18.

● Előrejelzés: A katolikus isko-
lába járó 8. osztályos bérmálkozók 
négynapos hagyományteremtő 
római zarándoklaton vesznek részt, 
hogy megtapasztalják a katolikus 
egyház egyetemességét, nagyságát 
és szépségét az örök városban. És 
találkozzanak az élő Péterrel Ferenc 
pápával. Ez a sárvári plébániák aján-
déka a 8. osztály végén a katolikus 
iskolába járó bérmálkozók számára.

Evangélikus Híre

● Március 8-án 9.30-tól családi 
istentiszteletet tartunk, amelyre sze-
retettel hívjuk a hittanos gyerekeket 
családjukkal. 

● Március 10-én, kedden tartja 
a Vasi Evangélikus Egyházmegye 
lelkészi kara havi lelkészgyűlését 
Nádasdon. 

● Március 10-én, kedden 17 
órától az ökumenikus világimanap 
(korábban női imanap) alkalmát 
tartjuk a Nőegylet szervezésében 
gyülekezeti termünkben. Az idei 
évben egy afrikai ország, Zimbabwe 
mutatkozik be. Várjuk az érdeklődő-
ket felekezeti hovatartozástól függet-
lenül a vetítéssel, országismertetéssel 
egybekötött közös istentiszteletre, 
amely során a sárvári testvérek is 
bekapcsolódhatnak ebbe a világ-
méretű imaközösségbe. Az alkalmat 
szeretetvendégség követi.

● Böjti bibliaóra-sorozatunk 
alkalmai megkezdődtek. Március 
17-én, kedden 17 órakor a rábapatyi 
gyülekezeti terembe hívjuk a sárvári 
testvéreket is böjti alkalmunkra. 
Bibliaóráinkon az úrvacsoráról szóló 
tanítással foglalkozunk.

● Március 21-én, szombaton 14 
órától kerül sor az Országos Evangé-
likus Hittanverseny első, gyülekezeti 
fordulójára. A versennyel párhuza-
mosan, illetve ahhoz kapcsolódóan 
a versenyzők számára gyereknapot 
szervezünk énekléssel, kézműves 
foglalkozással, szeretetvendégséggel.  

● Személyi jövedelemadójuk 1%-
ával a Magyarországi Evangélikus 

Egyház javára a 0035-ös technikai 
számon rendelkezhetnek. Kérjük, 
hogy a másik felajánlható 1%-kal 
támogassák egyházközségünk Lu-
ther-rózsa Alapítványát, melynek 
adószáma: 18890246-1-18.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

● 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.

● Március 6-án, pénteken 18 órai 
kezdettel a Tanulmányi Kör témája 
az Apostoli Hitvallás.

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

● A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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26. alkalommal rendezték meg 
a Katolikus Jótékonysági Bált, 
amelynek ezúttal új helyszín-
ként a katolikus iskola sport-
csarnoka adott helyet. Sárvár 
hagyományosan legnagyobb 
farsangzáró társasági esemé-
nyén közel 400-an vettek részt.

Végre hazatalált a 26. Katoli-
kus Jótékonysági Bál – hangzott 
el a katolikus iskola sportcsar-
nokában a bál megnyitóján, ahol 

340 jegyvásárló és a katolikus 
iskola 42 végzőse, közel 400 fő 
vett részt. A kapunyitás után ér-
kező bálozó közönség örömmel 
vette birtokba az új impozáns 
nagytermet. A bál háziasszo-
nya Nagy Andrea, a katolikus 
iskola egykori diákja volt. A 
vendéglátásról a Platán és a 
Brick éttermek csapata közösen 
gondoskodott, a zenét Horváth 
Tibor és Batyi Kala Árpád adta.

A megnyitón dr. Drácz Lajos, 
a Szent László Katolikus Ál-

talános Iskola alapítványának 
kuratóriumi elnöke, Kondora 
István, Sárvár polgármestere és 
Wimmer Roland városi plébá-
nos mondott köszöntőt. A bált 
a katolikus iskola végzőseinek 
közös tánca nyitotta meg.

– Az egyházi közösségek bál-
jaira, amelyeken részt vettem a 
szezonban, így a katolikus bálra 
is az otthonosság a jellemző. 
Ezek a rendezvények a szórakoz-
tatás, a jótékonykodás mellett 

az egyházi közösségek megerő-
södését, kohézióját segítik. Az 
idei bálok is megmutatták, hogy 
Sárváron jó akaratú emberek 
és segítőkész közösségek tevé-
kenykednek – mondta az idei 
farsangot összegezve Kondora 
István polgármester.

– Az új báli helyszín lehetővé 
teszi, hogy méltó körülmé-
nyek között tarthassuk meg 
a jótékonysági rendezvényt. 
Megfogadtuk, hogyha elkészül 
az iskola sportcsarnoka, akkor 

megpróbáljuk itt rendezni a 
bált, hogy minél többen, ked-
vező áron el tudjanak jönni és 

együtt szórakozni. Hatalmas volt 
az érdeklődés, az utolsó héten 
már nem tudtunk jegyet adni. 
Minden évben, így az idén is a 
katolikus iskola alapítványát tá-
mogatja a bál bevétele, valamint 
a tavaly megalakult plébániai 
karitász szeretetszolgálatán ke-

resztül rászoruló embereknek 
juttatjuk el bármilyen megfog-
ható segítséget nyújtva nekik – 

mondta Wimmer Roland városi 
plébános a katolikus bálon.

A vacsora után a tánc és a tom-
bola következett, amihez ismét 
számos értékes ajándékot aján-
lottak fel, örömöt hozva a nyer-
teseknek és közvetve segítséget 
adva az arra rászorulóknak.

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
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Közel négyszázan báloztak a katolikus iskolában

Az éjszaka folyamán többször megtelt a táncparkett

Dr. Drácz Lajos, Kondora István, Nagy Andrea és Wimmer Roland a meg-
nyitón

Impozáns látványt nyújtott felülről a bálterem, ahol éppen a nyolcadik osz-
tályosok járták a nyitótáncot
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A Nádasdy Múzeum dísztermi 
előadásában a Sárvár Anno 
került a fókuszba. A honlap 
keletkezéséről, működéséről, a 
Sárvár Anno fotóadatbázisául 
szolgáló múzeumi fotógyűjte-
ményről Szibler Gábor törté-
nész beszélt. 

A cél az volt, hogy a közösségi 
kezdeményezés működésén túl 
annak eredményeit, újdonságait 
is bemutassák az érdeklődőknek. 
Szibler Gábor bevezetőként arról 
beszélt: az emlékezés kollektív 
funkció, mi másoknak, mások 
nekünk segítenek emlékezni, így 
közösen építjük fel a múltunkat. 
A Sárvár Anno is egy ilyen közös 
múltat építő kezdeményezés 
– ezt hangsúlyozta az előadás 
elején a történész, aki számokat 
is sorolt: A Sárvár Anno műkö-
désének nyolc éve alatt a február 
végi gyorsmérleg szerint 7012 
múzeumi fotó és 3287 lakossági 
feltöltés került fel a honlapra. A 
2012 májusában elindult Sárvár 

Anno-t 2014-ben a digitális 
közösségépítés legjobb tizenkét 
európai gyakorlata közé válasz-
totta egy európai uniós projekt. 

A múzeumi szakemberek 
meggyőződése, miszerint a 
történelem az egyes emberek 
történetéből rakódik össze, fo-
tókban is igazolható. A Sárvár 
Anno jó példa erre. A virtuális 
gyűjtemény egyszerre szubjektív, 
ugyanakkor objektív is. Szubjek-
tív, mert személyes érintettségű 
fotók sokasága sorakozik a hon-
lapon, objektív, mert a digitali-
zálás során az egyes fotókhoz 
évszámok, nevek, egyéb adatok 
kerülnek, szigorú szakmai mód-
szertan, katalogizálás szerint. 

A múzeum fotógyűjteményé-
nek alapját az egykor Sárváron 
tevékenykedő fényképészek, 
Szente Géza, Trinkl Mátyás, 
Bakos Márton, Dorsan Clarisse, 
valamint a múzeum korábbi 
munkatársai, Nógrádi Géza 
igazgató és Novák Zsuzsa felvé-
telei adják. A Sárvár Anno-hoz 

facebook profil is tartozik. Ér-
dekessége, hogy mindennap 18 
óra 27 perckor újabb és újabb 
feltöltések kerülnek fel az ol-
dalra, fényképek formájában. 
A múzeum munkatársai gyak-
ran kérnek a fotókon látható 
személyek beazonosításához a 
sárváriaktól sikerrel informá-
ciókat, amely nagyban segíti az 
archiválási munkát. 

A Sárvár Anno tehát, ahogy 
az előadásból is kiderült, sike-

res közösségi kezdeményezés, 
amely dinamikusan változik 
az állandó feltöltéseknek kö-
szönhetően. Ahogy az előadó, 
Szibler Gábor fogalmazott: A 
Sárvár Anno közkincs és egy-
ben a sárvári identitást növelő 
különleges program, amelyet 
érdemes minden helyinek és 
Sárvárt szerető, a város iránt 
érdeklődőnek megismerni, 
nyomon követni. 

Pogács Mónika

Sárvár Anno a fókuszban

Emlékezzünk közösen 1848 
forradalmi lendületére és 
ünnepeljük együtt a sza-
badság szeretetét. Március 
14-én ünnepi megemléke-
zésre, március 15-én csalá-
di programra várja Sárvár 
Város Önkormányzata és a 
Nádasdy Kulturális Központ 
a város polgárait. 

Március 14-én, szombaton 
a Nádasdy-vár udvarán 10 
órakor kezdődik az ünnepi 
megemlékezés. A Himnusz 
közös eléneklése után Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
mond beszédet. Idén a Sárvári 
Oratórikus Kórus emlékezik 
előadással a szabadság dia-
dalára Magyarnak lenni jó 
címmel. Rossz idő esetén a 
programra a Szent László ka-
tolikus templomban kerül sor. 

A koszorúzás 10 óra 35 
perckor kezdődik a Petőfi-szo-
bornál. A várban és itt közre-
működik a Sárvári Koncert-
fúvós Zenekar. A szervezetek 
koszorúzási szándékukat a 

Nádasdy Kulturális Központ 
alábbi elérhetőségein jelez-
hetik: 95/320-158 vagy info@
sarvarvar.hu.

A nap befejezéseként a mú-
zeum dísztermében és a többi 
kiállítási térben tehetünk 

zenével és tánccal kísért sétát. 
A Történelem szavak nélkül 
című összművészeti előadást 
megvalósítja a Rozmán Lajos 
vezette Metrum Ensemble 
és a Ma’mint ’Ti Színjátszó 
Csoport Schimmer Roberta 
vezetésével. E programra a 
belépőjegy felnőtteknek 1.900 

Ft, diákoknak és nyugdíjasok-
nak 1.000 Ft. 

Március 15-én, vasárnap a 
vár családi programmal készül. 
A múzeumban 9 órától 13 
óráig a huszárok állnak a kö-
zéppontban. Tavaly tavasztól 

látogatható a huszárkiállítás 
bővített egysége is, ahol igazi 
ritkaságként láthatjuk Szemere 
Bertalan huszárokhoz intézett 
lelkesítő szózatát 1849 tavaszá-
ról. Ennek jegyében fegyverbe-
mutatóval, múzeumi keresővel 
és hagyományos, a gyerekek 
által kedvelt kézművesfoglal-

kozással várják az ifjú forra-
dalmárokat. Lehetőség lesz az 
újabb fakard begyűjtésére is. 
10 órától pedig a felnőtteknek 
tárlatvezetéssel mutatják be a 
múzeum tárgyain keresztül a 
nemzeti jelképeket.

A művelődési központ fo-
lyosóján 11 órától két órán ke-
resztül működik a forradalmi 
kávéház, a Pilvax. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a Regős 
Együttes zenél. Az asztalok 
mellett a tavaszi virágok illata 
hívja a közönséget egy jó be-
szélgetésre.

A hétvégén érdemes mind-
két nap ellátogatni a vár-
ba. Szombaton tisztelegjünk 
1848/49 forradalmárjai előtt, 
akik életük árán védték meg 
a kivívott szabadságot. A ma-
gyar történelem legerősebb 
hagyományát teremtették 
meg ezzel. Vasárnap pedig 
saját gyermekeinknek adjuk 
tovább örökségünket, hogy 
ne feledkezzünk meg gyöke-
reinkről, biztos talajra építve 
így jövőnket. 

Nemzeti hétvége Sárváron

Szibler Gábor bevezetőként arról beszélt: az emlékezés kollektív funkció, mi má-
soknak, mások nekünk segítenek emlékezni, így közösen építjük fel a múltunkat
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ÚJ 3 + 7 év garanciával

4.990.000 Ft-tól

Szombathely, Körmendi út 98. 
Tel.: 94/506-891, 30/945-2944 
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SUZUKI Castrum Suzuki Vitara 1,4  Hybrid 
Co2 kibocsátás: 117,47 
g/km, Kombinált fogyasztás: 
4,6 liter/100km, NEDC 
alapján. A változtatás jogát 
fenntartjuk. További 
részletek: suzuki.hu

Kondor János sárvári festőmű-
vésznek Sopronban, a Torony 
Galériában nyílt kiállítása, 
amelyet Kondora István pol-
gármester nyitott meg.

– A város egyik legkiemel-
kedőbb alkotója és művésze 
mutatkozik be, aki tehetségével 
méltó módon képviseli Sárvár 
kulturális értékeit, hagyomá-
nyait – mondta megnyitójában 
Kondora István, Sárvár pol-
gármestere. A soproni Torony 
Galériát a Roth Gyula Szakgim-
názium, Szakközépiskola és 

Kollégium működteti a Szent 
György utca 14-es szám alatt. 
Tizenöt nagyobb méretű al-
kotását állította ki a középkori 
lakótoronyból kialakított sop-
roni galériában Kondor János. 
Aki elmondta, hogy a képek 
mindegyike – egy kivételével 
– új alkotás, mivel képsoroza-
tokban gondolkodik, amikor az 
alkotófolyamat során az aktuális 
témát kibontja. A soproni ön-
kormányzat és a szombathelyi 
Rumi Rajki Műpártoló Kör által 
is támogatott tárlat március 12-
ig várja a látogatókat. 

Kondor János Sopronban
Március 8-án, vasárnap 10 órától Édes Nőnap címmel 
egész napos programsorozat lesz a Nádasdy-várban. 

Egész napos édesség- és süteményvásárral 
várják a hölgyeket a várban! 

Itt lesz a  Laura Csokoládéműhely 
kézműves manufaktúra! A nőnapi csoko-
ládékészítő foglalkozásokra a helyszínen ingyenesen fel lehet iratkozni.  
A 11 órás foglalkozás kifejezetten gyerekeknek, a 15 órától kezdődő pedig 
felnőtteknek szól.

11 órától Végh Éva festőművész kiállításának megnyitója lesz a Galeria 
Arcisban!

Csákváry Anna budapesti tortamester egy 
szép napon megálmodta a legnagyobb vá-
gyát, a Panni Cake Tortaműhelyt, amiben 
kiteljesedhet. Sárváron most jár majd először, 
hogy bemutassa művészetét. Első bemutatója  

13 órakor kezdődik, a második 16 órától tekinthető meg a Nádasdy-vár 
folyosójának ideiglenesen, erre az alkalomra épített kis színpadján.
 
18 órakor pedig Fenyő Iván színművésszel 
lesz egy beszélgetés
„Mi kell a nőnek” címmel a díszteremben.

ÉDES NŐNAP
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Rangos elismerésben része-
sült Gömbös Gyula, a Sár-
vári Kinizsi SE Tájékozódási 
Futó Szakosztályának után-
pótlásedzője, korábbi szak-
osztályvezetője. A Magyar 
Tájékozódási Futó Szövetség 
Ripszám Henrik-emlékér-
met adományozott a sárvári 
tájfutónak, melyet Buda-
pesten, a szövetség 50 éves 
Jubileumi Gáláján 
vehetett át.

G ö m b ö s  G y u l a 
pontosan öt évtizede, 
1970-ben ismerkedett 
meg a tájfutással. 1985 
óta vesz részt a sárvá-
ri tájfutó szakosztály 
munkájában, melynek 
a 90-es évek derekától 
2019-ig vezetője is 
volt. Sok éven át vég-
zett utánpótlásedzői 
és szakosztályvezetői 
munkájáért Ripszám 
Henrik-emlékérem-
ben részesítette a szö-
vetség.

–  Ne m  v ag y u n k 
sokan az országban, 
akik ebben a díjban 
részesültek.  Külön 
öröm, hogy Tóth János után 
én is megkaphattam ezt az 
elismerést. A Sárvári Kinizsi 
így azon kevés szakosztályok, 
illetve egyesületek egyike lett, 
ahol ketten is kiérdemelték a 
Ripszám Henrik-emlékérmet 
– mutatott rá Gömbös Gyula.

Bár a szakosztály vezetését 
tavaly átadta Cseszka László-
nak, az utánpótlásedzésben 
továbbra is aktívan részt vál-
lal. Szívügye a Sárvári Terem-
tájfutó Bajnokság megszer-
vezése, amely minden évben 
a Mozdulj Sárvár! program-
sorozat nyitó rendezvénye. 
A hagyomány idén is folyta-
tódik, kilencedszer rendezik 
meg az iskolások versenyét, 
ám ezúttal új helyszínen.

– Március 12-én, csütör-
tökön délelőtt kerül sor az 
iskolásoknak a teremtájfutó 
bajnokságára, majd délután 

nyitunk ajtót azok számára, 
akik szívesen kipróbálnák a 
sportágat. Eredicsné Mayer 
Éva közreműködésének kö-
szönhetően eddig a Nádasdy 
iskola volt a bázisa, idén a 
katolikus iskola új sportcsar-
noka ad otthont a versenynek 
– tájékoztatott a változásról.

Gömbös Gyula nemcsak a 
szervezőmunkában veszi ki 

a részét, a mai napig aktívan 
versenyez. Olyannyira, hogy 
2019 volt eddigi pályafutása 
legeredményesebb éve.

– Életemben először sike-
rült országos bajnokságot 
nyernem, de ennél talán még 
jelentősebb, hogy összetett 
bajnoki címet szereztem a 
korcsoportomban (70-74 
évesek). Erre még a Kinizsi 
életében nem volt példa, ez 
külön jó érzés számomra – 
összegezte múlt évi sikereit a 
szenior tájfutó.

Gömbös Gyula eltökélte, 
hogy 2020-ban is folytatja 
a versenyzést. Szerencsére 
egészsége ezt továbbra is en-
gedi, lelkesedése pedig töret-
len. Az első megmérettetésre 
2020. március 8-án kerül sor a 
Veszprém megyei hosszútávú 
bajnokságon.

sii

Kitüntették 
a sárvári tájfutót

Gömbös Gyula a Ripszám Henrik-emléké-
remmel

A magyar ápolók napján az 
egészségügyi pálya szépsége-
ibe tekinthettek be a sárvári 
Tinódi gimnázium diákjai. A 
programot a Markusovszky 
Egyetemi Oktató Kórház szer-
vezte a megye középiskolás 
diákjai számára az ápolók és 
szülésznők nemzetközi évéhez 
kapcsolódó rendezvénysorozat 
részeként.

Filmvetítéssel népszerűsí-
tették az egészségügyi pályát a 
magyar ápolók napján a Tinó-
di gimnázium 11. B osztályos 
tanulóinak. Hevér Mihályné 
igazgatónő a vetítést megelőzően 
reményét fejezte ki, hogy sikerül 
megkedveltetni a fiatalokkal az 
ápolói pályát, amely az egyik 
legfontosabb hivatás. Bödőcs 
Piroska az iskola védőnője el-

mondta, Kossuth Zsuzsannára, a 
magyar ápolás legendás alakjára 
emlékezve ünnepeljük meg min-
den év február 19-én a magyar 
ápolók napját. Az emléknap 
idén még nagyobb szerepet 
kapott, hiszen a WHO az ápo-
lók és szülésznők nemzetközi 
évének nyilvánította a 2020-as 
esztendőt. 

A köszöntő után a diákoknak 
levetítették a Veled Másokért 
című kampányfilmet, melyet a 
Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara készített a szakma 
népszerűsítése céljából. 

A filmvetítést a Markusovszky 
Egyetemi Oktató Kórház szer-
vezte, egyik állomása volt annak 
az egész évet átölelő programso-
rozatnak, mellyel az intézmény 
a 2020-as nemzetközi évhez 
csatlakozott. 

Ápolók napján a gimiben

Aranyos nótások
Az Arany Rózsa Nótaklub 
a IX. Országos Népek Tán-
ca-Népek Zenéje versenyen 
kiemelt arany minősítést 
ért el. 

A sárvári kórus a Harkány-
ban megrendezett háromnapos 
eseményen előadott katona-
dalokkal ért el sikert. Hetedik 
alkalommal vettek részt az 
országos megmérettetésen, 
ahol a Szegeden, Kaposváron, 
Hévízen, Hajdúszoboszlón, és 
Hódmezővásárhelyen szerve-
zett döntőkben eddig három 
ezüst és három arany minősí-

tést szereztek. Énekeltek vasi 
vegyes dalcsokrot, katona- és 
regruta-dalokat, erdő-mező, 
valamint budapesti dalokat. 
Heti rendszerességgel gyűlnek 
össze a próbákon, sikerél-
ményt, szívet-lelket gazdagító 
élményt adva a maguk és a 
mások örömére. Az élet szere-
tete tartja össze a csoportun-
kat – mondta el Süle Ferencné 
Márta, a nótaklub vezetője. Az 
Arany Rózsa Nótaklub várja a 
nóta- és énekkedvelőket szer-
dánként 18 órától a Batthyány 
u. 7. szám alatti udvari klubhe-
lyiségükben.

Tatár Attila, Tatár Áron, első sor: Farkas Katalin, Lökkös Jánosné, Androsek 
Júlia, Tatár Klára, Varga Lászlóné, Süle Ferencné, hátsó sor: Biczóné Juhász 
Magda, Kálmán Róbert, Bognár Mártonné, Balogh Géza, Ferenczi Józsefné, 
Süle János, Szederics Istvánné
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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

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

0% 
ÁFA

Maximális hozzáértés - 
zéró ÁFA
Februárban elengedjük az ÁFA összegét szemüvegkeretekre 
és -lencsékre egyaránt

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Március 31-ig 

meghosszabbítva!

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

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

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

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár

1. V
2. H

3. K

4. Sze

5. Cs

6. P

7. Szo

8. V

9. H

10. K
11. Sze
12. Cs

13. P

14. Szo

15. V

16. H

17. K

18. Sze

19. Cs
20. P
21. Szo

22. V
23. H
24. K
25. Sze

26. Cs

27. P
28. Szo
29. V
30. H
31. K

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

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.

Ügyfélszolgálat Sárvár Szatmár utca 45. telefon: 95/200‐240 Személyes 
ügyfélfogadás: kedd 10:00‐17:00; csütörtök 08:00‐14:00                               
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00; kedd 
10:00‐17:00                                                                                                 
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A Sárvári Shotokan Karate Egyesü-
let dojojának, azaz edzőtermének 
avatásával a Sárvár Aréna épülete 
újabb sportágnak adott otthont, a 
legjobb körülményeket biztosítva a 
keleti sportág követőinek.

A hivatalos avatóünnepségen 
részt vett Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, dr. Kondora Bálint, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Kondora István polgármester, Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester és 
Szabó Zoltán társadalmi megbí-
zatású alpolgármester.

 – Az Arénába költözött sporte-
gyesületek több mint ezer sárvári 
fiatal és felnőtt számára nyújtanak 
sportolási lehetőséget – fogal-
mazott köszöntőjében Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester. 

– A Sárváron megvalósult je-
lentős fejlesztések mindegyike 
egy-egy új közösségi teret hozott 
létre. A karate erős közösséget épít, 
mert nemcsak ügyességre, hanem 
bölcsességre is tanít – mondta 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
beszédében.

A sárvári dojo avatóján bemu-
tatóedzést tartott a legmagasabb 
magyar övfokozattal rendelkező 
Schneider László 7. danos JKA 
karatemester. – A dojo az út ke-
resésének a helye, a do japánul utat 
jelent. Magyarul edzőterem, ahol a 
test edzésével gyakoroljuk az utat. 
A sárvári karatékák számára az 
önálló dojo a nap 24 órájában bár-
mikor rendelkezésére áll, ez nagy 
lehetőség. A karate harcművészet, 
főként szabad kézzel művelik. A 
filozófia abban áll, hogyha a har-
cosnak növekszik az ereje, azt meg-
próbálja visszafogottan kezelni. A 
karate így az önuralomra tanít, a 

világ higgadt szemlélésére – szólt a 
sportágról Schneider László.

– A sárvári karate egyesületben 
60 fő versenyez és több kategóriá-
ban is rendelkeznek Európa-baj-
noki aranyérmekkel. A most bir-
tokba vett edzőterem korszerű, az 
edzéshez szükséges minden eszköz 
jól elfér a helyiségben, jól tudnak 
fejlődni új edzőtermüknek kö-
szönhetően a karatésok – mondta 
el Németh Róbert 5. danos mester, 
az egyesület elnöke. Hozzátéve, 
hogy már a Sárvár Aréna lesz az 
új helyszíne a XIX. Sárvár Kupa 
Ippon Shobu Karate Országos 
Bajnokságnak március 21-én.

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2020. március 6–21. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 12-én és 19-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
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Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

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

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Március 7., 14. és 21. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik
Március 6. (péntek) 19:00 Így készül a nemzeti ünnepre a Sárvári 
Oratórikus Kórus
Március 13. (péntek) 19:00 Polgármesteri évértékelő a ZeneHá-
zában
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Új edzőtermet avattak a karatékák

Szabó Zoltán, dr. Kondora Bálint, Ágh Péter, Németh Róbert, Dr. Máhr 
Tivadar, Schneider László és Kondora István az avatón 

A sárvári dojo avatóján bemutatóedzést tartott a legmagasabb magyar öv-
fokozattal rendelkező Schneider László 7. danos JKA karatemester
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Az idei évben is elindul a 
„Mozdulj Sárvár!” egész-
séges életmódot népsze-
rűsítő rendezvénysorozat. 
Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester, a programsorozat 
ötletgazdája a Városházán 
tartott egyeztetést a helyi 
sportszervezetek vezetőivel 
a 2020-as programokról. 

A városvezető bízik abban, 
hogy az idei évben is több 
ezer sárvári csatlakozik majd 
a rendezvényekhez, és megint 
együtt mozdul a város. 

– A „Mozdulj  Sár vár!” 
mozgalmon keresztül  a város 
lakóinak be tudjuk mutat-
ni, hogy a városban milyen 
sportolási lehetőségek, tö-
megsport jellegű aktivitások 
vannak, amelyekhez bárki 
csatlakozhat. Vannak az NB 
I-ben, II-ben és III-ban is 
játszó sportegyesületeink, 
amelyekhez a sportágukban 
kimagaslóak tudnak csat-
lakozni. Az önkormányzat 
a költségvetésében minden 

évben biztosít ezek működé-
séhez forrást, így van ez az 
idén is, a sportegyesületeink 
a korábban megszokott ösz-
szegekből tudnak gazdálkod-
ni. Az idei évben egyetlen 
kimagasló tételünk van, az 
aréna utolsó fázisaként meg-
építjük a tekepályát. Ha meg 
tudjuk tartani a közösségi 
szervezőerőinket, azokat a 
helyi sportegyesületeinket, 
akik most körül vesznek ben-
nünket, akkor életben tudjuk 
tartani a „Mozdulj Sárvár!” 
mozgalmat. Március 12-én 
szervezünk teremtájfutást, 
március 27-én oviolimpia, 
március 28-án félmaraton, 
április 25-én és 26-án városi 
sportnap és a tánc világnapja, 
május 30-án „Fut a Sárvár, 
Gurul a Sárvár!” lesz. Június 
27-én éjszakai futásra, októ-
ber 17-én félmaratonra várjuk 
a sportolni vágyókat. Arra 
biztatok mindenkit, hogy 
akinek kedve és lehetősége 
van, az csatlakozzon a városi 
sporteseményekhez!

Idén is együtt mozdulhat Sárvár Kézilabda: fájó vereség után 
magabiztos siker
Újabb két hazai mérkőzésen 
van túl harmadosztályú női 
kézilabdacsapatunk, amely 
az Ajkától egy időn túli hét-
méteressel kikapott, az Alba 
Fehérvárt azonban meggyőző 
játékkal verte.

Az NB II-es női kézilabda- 
bajnokság észak-nyugati cso-
portjának 14. fordulójában a 
Sárvári Kinizsi SE a téli szünet-
ben alaposan megerősödő KK 
Ajkával játszott hazai pályán. 
Sok hiba csúszott a zöld-fehé-
rek támadójátékába, a korábbi 
válogatott jobbátlövővel, világ-

bajnoki ezüstérmes Mehlmann 
Ibolyával is felálló Veszprém 
megyeiek parázs hangulatú, 
izgalmas mérkőzésen 25–24-re 
nyertek. A győztes találatot öt 
másodperccel a vége előtt sze-
rezték az emberelőnyben játszó 
vendégek, hiszen nem sokkal 
korábban a fiatal, rutintalan 
játékvezetők kiállították Farkas 
Veronika vezetőedzőt.

– Nagyon jó hangulatú mér-
kőzésen vagyunk túl, de sajnos 
van bennem egy nagy adag szo-
morúság a végeredmény miatt. 
Szoros csata volt, ahogy arra 
számítottunk. A tabella csaló-
ka, egy nagyon jó Ajka volt az 
ellenfelünk. Ma egy Mehlmann 
Ibolyával – akinek nem találtuk 
az ellenszerét – és egy góllal 
jobb volt a vendégcsapat, ezt el 
kell ismerni. A második félidő-

ben picit taktikailag is csődöt 
mondtunk. A sport ilyen, ez 
benne van a pakliban – mondta 
a lefújás után Csonka László 
szakosztályvezető.

A következő körben, a 15. for-
dulóban sikerült javítani, az Alba 
Fehérvár KC U23-as csapatát 
fogadta 350 néző előtt a Sárvár 
Arénában városunk csapata. A 
vendégek kezdték jobban a rang-
adót, de aztán bő negyedóra után 
váltani tudtak Jenőfi Katalinék, 
megszilárdították a védekezé-
süket, aminek köszönhetően 
16–13-as félidő után végül köny-
nyedén, 30–23-ra nyertek.

– A siker titka az volt, hogy 
az első félidő második felétől 
fegyelmezetten és tudatosan 
játszottunk, azt csináltuk, amit 
előre megbeszéltünk. Az első 
húsz percben ez még nem műkö-
dött igazán, és ez az eredményen 
is meglátszott. Egy időkéréssel 
rendeztük a sorainkat, szerintem 
az volt a mérkőzés fordulópont-
ja. Gratulálok a lányoknak, me-
gyünk tovább, úgy gondolom, 
a SZESE Győr ellen nehezebb 
feladat vár ránk – értékelte az 
Alba elleni győztes mérkőzést 
Farkas Veronika edző.

A Kinizsi jelenleg kilenc győ-
zelemmel és hat vereséggel har-
madik helyen áll a tabellán. 
Folytatás ismét hazai pályán, 
március 7-én, szombaton 18 
órától a SZESE Győr ellen.

Starcsevics Ádám

Az Ajka elleni mérkőzésen egy gólon múlott a győzelem

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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Válassz új ékszert 
vagy órát! 

Friss, színes 
tavaszi kollekciók 

AKCIÓS áron.

Akció: 2020. március 1 –31-ig.                 
Részletek az üzletben.

Tavaszi 
megújulás!

(Részletek az üzletben.)

Karikagyűrűk 
készítése, 

brilles és valódi 
köves gyűrűk 

-10% 
kedvezménnyel.

Arany ékszer
vásárlás

(Beszámítás esetén!) 

Ékszerkészítés 
hozott 

aranyból is!

-10% -10% 

ékszerek

-10% -10% 

ÓrákTürkiz 
ékszerek 

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

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

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

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

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

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

Ingyenes kiszállítás Sárváron!

 

MÁRCIUSI AKCIÓ! 
KEDDI PIZZA HAPPY HOUR! 

Minden helyben fogyasztott pizza árából
30% ENGEDMÉNYT ADUNK!

Érvényes: 2020. március 3–31-ig 15-22 óráig

Szülinapi vagy névnapi ajándékötletünk: 

„Tinódi étkezési utalvány”
Érdeklődj telefonon vagy a felszolgálóknál!


