
Újabb kerékpáros-turisztikai fejlesztés valósul meg Sárvá-
ron. A TOP Plusz program keretében nyert a sárvári önkor-
mányzat támogatást a kerékpárút-hálózat fejlesztésére. A 
Gyöngyös-műcsatornával párhuzamosan, a Vadkert körút és 
a Zuhogó utca közötti szakaszon mintegy 1 kilométer hosszú 
kerékpárút épülhet, és felújításra kerül a Tizenháromváros 
utcának egy szakasza is.

A nyertes pályázat hírét Ágh Pé-
ter, Sárvár országgyűlési képviselő-
je Kondora István polgármesterrel, 
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán 
alpolgármesterekkel, valamint dr. 
Kondora Bálinttal, a Vas Vármegyei 
Közgyűlés alelnökével együtt 
jelentette be.

– A sárváriak érdekében to-
vább bővül a kerékpárút-hálózat. 
Ennek szerepe lesz abban, hogy 
a kertvárosiak kerékpárúton jut-
hassanak el a városközpontba, de 
fontos a szabadidős funkciója is. 
A Gyöngyös-műcsatorna mellett 

haladó kerékpárút csatlakozik a 
már meglévő kerékpárutakhoz, 
így akár biciklizésre, akár a Csó-
nakázó-tónál lévő játszótér meg-
közelítésére lehet majd használni 
– hangsúlyozta Ágh Péter.

A pályázat részleteit Kondora Ist-
ván és Dr. Máhr Tivadar ismertette. 
A Gyöngyös-műcsatorna északi 
partjával párhuzamos nyomvona-
lon, a Vadkert körút és a Zuhogó 
utca közötti szakaszon mintegy  
1 kilométer hosszú, két és fél méter 
széles kerékpárút épülhet meg, 
továbbá a már meglevő turisztikai 

kerékpárút két szakaszát össze-
kötő Tizenháromváros utca közel 
200 méter hosszú szakasza kerül 
felújításra.

Kondora István elmondta, az 
önkormányzat már legalább más-
fél évtizede folytat egyeztetéseket 
a Vízüggyel, annak érdekében, 
hogy kerékpárutat építhessenek 
a Gyöngyös-műcsatorna mellet-
ti területre. A feltételeket saját 
erőből nem tudták teljesíteni, de 
a most elnyert 375 millió forint 
összegű támogatás lehetővé teszi 
a megvalósítást.

Hozzátette, a projekt része egy 
nagyobb koncepciónak, Sárvár, 
Bögöt és Vép érintésével Gércétől 
egészen Szombathelyig bizton-
ságosan és szabályosan el lehet 
majd jutni a kerékpárutakon, illet-
ve kerékpározható utakon.

Folytatás a 3. oldalon
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BESZÁMOLÓK 
ÜLÉSE volt
a januári  
testületi ülés
Megtartotta idei első ülését 
a sárvári képviselő-testület, 
ahol több beszámoló is na-
pirendre került. 

Czigány István városi fő-
építész számolt be elmúlt évi 
munkájáról, kiemelve, hogy a 
lakossági igények a háború és a 
járvány ellenére sem változtak. 
A Kolping Támogató Szolgálat 
vezetője, Rábáné Varga Anita 
beszámolójából kiderült, hogy 
közel 30 fogyatékossággal élő 
sárvári és környékbeli minden-
napjait segítik szállítással, fel-
ügyelettel, készségfejlesztéssel.

A Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója, Takács Zoltán Bálint 
az intézmény 2022. évi munká-
járól számolt be, és elfogadta 
a testület a 2023. évi munka-
tervüket. A Nádasdy Ferenc 
Múzeumnak 2022-ben több 
mint 32 ezer látogatója volt, 
megközelítve a 2019-es évet, 
annak ellenére, hogy az ener-
giaválság miatt tavaly decem-
berben bezárásra kényszerült. A 
könyvtárnak 1325 olvasója volt 
tavaly, ez 152 fővel több, mint 
egy évvel ezelőtt. 

Folytatás a 4. oldalon

KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM NYITVATARTÁSA
Az energiaválság miatt a sárvári könyvtár és a Nádasdy Ferenc Mú-
zeum továbbra sem tudja biztosítani a folyamatos nyitvatartást.  
A könyvtár minden héten kedden és pénteken 15 órától 17 óráig 
tart nyitva, amikor lehetőség van a kölcsönzött könyvek visszaho-
zatalára, illetve újak kivételére. A múzeum lehetőséget ad legalább 
tíz fős csoportok fogadására. Bejelentkezés a kiallitas@nadasdy-
muzeum.hu címre küldhető. Február utolsó három hétvégéjén pe-
dig különféle programokra, tárlatvezetésekre, családi délutánokra 
várják a sárváriakat és a városba érkezőket. Részletek a 7. oldalon

FELVÉTELI VIZSGA A TINÓDIBAN!  
115 nyolcadikos írt a Sárvári Tinódi Gimnáziumban központi írás-
beli felvételit magyarból és matematikából, amelyen rendkívüli 
esemény nem történt, pótfelvételizni sem jelentkezett senki – 
tájékoztatott a sárvári intézmény. A felvételi vizsga eredményé-
ről február 10-ig értesítik a tanulókat. Az általános iskolák február 
22-ig továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú isko-
láknak. A felvételt hirdető középfokú iskolák pedig április 28-ig 
küldik meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

KERÉKPÁRÚT A KERTVÁROSBAN
Kerékpárút épül a Gyöngyös-műcsatorna mellett

Ágh Péter, Kondora István, dr. Kondora Bálint, Dr. Máhr Tivadar 
és Szabó Zoltán a leendő kerékpárút nyomvonalánál



SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Sárvár újabb szépkorú polgárát köszöntötték városunk vezetői 90. születés-
napján. Perger Tibort Kondora István polgármester, Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester és Kampel Oszkár önkormányzati képviselő kereste fel Soproni utcai 
otthonában. Az ünnepeltnek átadták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő 
oklevelét és a város ajándékát. Perger Tibor 1933. január 27-én született Szom-
bathelyen. A jókívánságokat családja körében fogadta. (Tudósítás és fotó: CSZ)

TÁJÉKOZTATÓ
A 21/2016.(VI.9.) BM sz. rendelet 4. §-a (1) bek., valamint  
a 10.§. (8) bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy  

a kéményseprő-ipari szolgáltatási feladatainkat  
az Önök településén 2023. január hónapban megkezdtük.
A 2015. évi CCXI tv. 2. §-ának (5) bek. alapján az egylakásos 

ingatlanok esetében sormunka keretén kívül,  
megrendelésre kell elvégezni.

Fentiek alapján ezen időszakban a körzetben tartózkodó 
kéményseprő munkatársainknál, ill. elérhetőségeinken  

megrendelhető a szolgáltatás.
Vas Megyei Kéményseprő  és  Tüzeléstechnikai Kft.

Szombathely, Nárai u. 3. Tel.: 94 506-490 Fax: 94 506-498  
Mobil: + 36 30 4747376 E-mail: kemenysepro@slk.hu,  

kemenysepro.megrendeles@gmail.com

A SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal érvényes ügyfélfogadási 
rendje:

Hétfő 8.00–12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00–12.00 13.00–17.00
Csütörtök 13.00–17.00
Péntek nincs ügyfélfogadás

A várakozás elkerülése és a gördülékeny ügyintézés érdekében  
a személyes ügyfélfogadásra továbbra is előzetes  

időpont-egyeztetés alapján van lehetőség. 

Időpont kérése: 95/523-100 telefonszámon lehetséges.

PÉNZTÁRI ÓRÁK AZ IGESZ SÁRVÁR IRODÁJÁBAN!
Az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet Sárvár irodájában az 
általánostól eltérő, téli munkarend szerinti nyitvatartás van érvényben. 
A pénztári órák: Hétfőtől csütörtök: 7.30-12.00 és 12.30-16.30.
Péntek munkavégzés nélküli munkanap.
Péntekenként a hiányzás jelentését a +36 30 244 8285-ös telefon-
számon, az IGESZ Sárvár Facebook-oldalán Messenger üzenetben 
és a www.igeszsarvar.hu weboldalon keresztül tudják megtenni. A 
fizetendő térítési díj összegéről hétfőtől csütörtökig informálódhatnak.

Várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
06 70/933-7925; 0670/938-8726 | e-mail: hr@taravis.hu

FELADATA  A  GALLUS  KFT.  ÁLTAL FELNEVELT CSIRKÉK

LEVÁGÁSA,  FELDOLGOZÁSA  ÉS  ÉRTÉKESÍTÉSE.

A TARAVIS KFT.   A 
GALLUS CSOPORT TAGJA

A magyar tulajdonú vállalat hazánkban a harmadik legnagyobb vágószámot produkálja, és folyamatosan, 

ákuum csomagolt termékeket gyárt.

HA ÉRDEKEL A MAGYAR ÉLELMISZERIPAR ÉS SZERETNÉL HOZZÁJÁRULNI A FRISS ÉS 
MINŐSÉGI BAROMFITERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ, AKKOR KÖZTÜNK A HELYED! EGY 

TÁMOGATÓ KÖZÖSSÉG VÁR RÁD, AHOL FOLYAMATOSAN FEJLŐDHETSZ ÉS TANULHATSZ.

A Gallus Kft. 2021-ben ünnepelte 30 éves fennállását, a Taravis Kft. pedig immár 20 éve sikeresen működő vállalat.
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TÁMOGASSA AZ ALAPÍTVÁNYT!

Folytatás az 1. oldalról
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 

kiemelte, hogy a TOP Plusz prog-
ram keretében a Gyöngyös-műcsa-
tornával párhuzamosan, a Vadkert 

körút és a Zuhogó utca közötti 
szakaszon mintegy 1 kilométer 
hosszú kerékpárút megépíté-
se a kertvárosiak javát szolgálja.  
A kerékpárút megépítésével sokkal 

biztonságosabb lesz a közlekedés 
mind a Kertvárosban élők, mind az 
ipari parkban dolgozók számára. A 
fejlesztés az aktív turizmust is erő-
síti, de a zarándokoknak is kedvez, 
hiszen a nyomvonal éppen a Má-
ria-út mellett halad majd el.

A városvezetők elmondták, 
a munkálatok a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása és a technikai 
előkészületek után, reményeik 
szerint már a tavasszal megkez-
dődhetnek. 

sii

Az „Alapítvány a nehéz 
anyagi körülmények kö-
zött élők megsegítésére” 
elnevezésű szervezet várja 
az idei évben is a lakosság 
felajánlásait, adójuk 1%-át. 

– Az alapítvány a nehezebb 
sorsú személyek, családok támo-
gatását tűzte ki célul harminc 
évvel ezelőtt, amikor Dr. Dénes 
Tibor polgármester kezdeménye-

zésére létrejött, és mai napig is ez 
az elsődleges feladata. Szeretném 
kérni a sárváriakat, hogy adójuk 
1%-ának felajánlásával támogas-
sák az alapítványt, adószámunk 
19246190-1-18. A támogatottak 
körét a gondozási központ se-
gítségével választjuk ki, tavaly 
mintegy 30 embert segítettünk az 
alapítványon keresztül – mondta 
el Szabó Zoltán alpolgármester, 
kuratóriumi elnök.  

Újabb kormányzati támo-
gatást, mintegy 24 millió 
forintot, kapott a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő 
közüzemi költségeinek 
finanszírozására. 

A Honvédelmi Minisztérium 
Sportért Felelős Államtitkársága 
a tavaly év végén megkezdődött 
létesítménybezárások miatt kiala-
kult helyzet enyhítése érdekében 
a vízi sportágak, az amatőr- és sza-
badidő sportolók számára fontos 
uszoda-létesítmények működési 
költségeihez vissza nem térítendő 
támogatást nyújt. 

– A kormány a városnak a szank-
ciós energiaköltségekre 119 mil-
liós támogatást biztosított. Ezen 
túl a Sárvárfürdőnek tavaly év 
végén közel 16 millió forintot, 
most újabb 24 milliós forrást ad, 
amellyel a biztonságos működést 
segíti elő – mondta Ágh Péter, 
Sárvár országgyűlési képviselője. 

– Az uszodának fontos szerepe 
van a sárvári diákok úszásoktatá-
sában, de a fürdő, mint a turizmus 
zászlóshajója, sok család megél-
hetéséhez is hozzájárul. Köszönet 
Ágh Péter államtitkár úrnak a 
közreműködésért, és köszönet 
a kormánynak a közel 160 millió 

forintos rezsitámogatásért, amit 
az önkormányzat és a fürdő eddig 

kapott – húzta alá Kondora István 
polgármester.  -fr-

A Zuhogóig elér majd a kerékpárút (Fotó: CSZ)

Ágh Péter és Kondora István a fürdő előtt

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

ÚJABB KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST KAPOTT A SÁRVÁRFÜRDŐ!

Dr. Máhr Tivadart megkereshetik ezen időtartamban
a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban lévő irodájában

és telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon.

Kérdéseiket, észrevételeiket már korábban is elküldhetik
e-mailben, az alpolgarmester@sarvar.hu címre

és alpolgármesteri Facebook-oldalára üzenetben!

 Szabó Zoltánt megkereshetik ezen időtartamban
a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban lévő irodájában 

és telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon.

Kérdéseiket, észrevételeiket már korábban is elküldhetik
e-mailben, az alpolgarmester@sarvar.hu címre

és Messenger-üzenetben!

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

DR. MÁHR TIVADAR
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2023. FEBRUÁR 7-ÉN 
(KEDDEN) 14–16 ÓRÁIG 

FOGADÓÓRÁT TART.

SZABÓ ZOLTÁN
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2023. FEBRUÁR 8-ÁN 
(SZERDÁN) 9–10 ÓRÁIG 

FOGADÓÓRÁT TART.

KERÉKPÁRÚT A KERTVÁROSBAN
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Elkészült a Káld-Hidegkúti Ökoturisztikai Központ új turista-
háza, amelyet január 11-én ünnepélyes keretek közt avattak 
fel. A 8 szobás, 16 férőhelyes, megújuló energiát is használó 
épület a Farkas-erdő szívében, a Kéktúra Útvonal mellett kínál 
szálláshelyet a kirándulóknak.

Vadászkürtök hangja törte meg 
az idilli csendet, és hirdetett gyü-
lekezőt a Farkas-erdőben, ahol 
elkészült a Káld-Hidegkúti Öko-
turisztikai Központ új turistaháza. 

Az avatóünnepségen megje-
lenteket Bugán József, a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-
ja köszöntötte. Elmondta, hogy az 
erdészet saját forrásból, mintegy 
170 millió forintból építtette meg 
a 300 m2 alapterületű, megújuló 
energiát is használó szálláshelyet. 
Bugán József hozzátette, a turista-
ház környezetének kialakítására is 
nagy gondot fordítottak, az épület 
köré több mint 300, télen díszítő 
növénykülönlegességet ültettek.

Az avatóünnepségen részt vett 
Zambó Péter, az Agrárminiszté-
rium erdőkért és földügyekért 
felelős államtitkára is. Beszédé-
ben rámutatott, egyre nagyobb 

jelentőséggel bír az ökoturizmus 
az állami erdőgazdaságnál. Zam-
bó Péter azt is kiemelte, hazánk 
fenntartható erdőgazdálkodást 
folytat, a magyar erdők területe 
folyamatosan növekszik. 

Az avatáson jelen lévő V. Né-
meth Zsolt, a magyar életmód 
és nemzeti értékeink védelméért 
felelős miniszterelnöki biztos 
elmondta: Vas vármegye legna-
gyobb, több mint 7000 hektáros 
összefüggő erdőtömbje eddig is 
jó lehetőséget kínált a kikapcsoló-
dásra. Örömét fejezte ki az újabb 
fejlesztés kapcsán.

A nemzeti színű szalag átvá-
gásával az új turistaházat Zambó 
Péter államtitkár, V. Németh Zsolt 
miniszterelnöki biztos, országgyű-
lési képviselő; Majthényi László, a 
Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, 
Vámos Zoltán, Vas vármegye főis-

pánja, Bugán József vezérigazgató 
és dr. Pilisi Gábor, Vas vármegye 
rendőr-főkapitánya adták át. Az 
épületet Balassi István gércei plé-
bános áldotta meg. A rendezvény 

végén a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. munkatársai körbevezették 
az ünnepség résztvevőit az új 
szálláshelyen. 

sii

V. Németh Zsolt miniszterelnöki 
biztos örömét fejezte ki az új turis-
taház kapcsán (Fotó: CSZ)

Folytatás az 1. oldalról
A Nádasdy Kulturális Központ 

munkatervéből kiderült, hogy az 
intézmény 2023-ra – az energia-
válság, az infláció, a szűkösebb 
pályázati lehetőségek ellené-
re – gazdag programkínálatot 
állított össze, számos kulturális 
rendezvénnyel, új kiállításokkal, 
fesztivállal várják a sárváriakat és 
a turistákat.

Beszámolót fogadott el a testü-
let az adóztatási tevékenységről. 

Sárváron iparűzési adót és idegen-
forgalmi adót kezel a helyi adó-
hatóság, a lakosságot helyi adó 
nem terheli. Ezek az adóbevételek 
jelentős mértékben hozzájárulnak 
a város biztonságos üzemelte-
téséhez és fejlesztéséhez. Az 
adófizetők fegyelmezettségükkel 
és az önkormányzati adóhatóság 
jogszabályi keretek között vég-
zett tevékenységével hozzájárul 
az önkormányzat tervezhető és 
eredményes gazdálkodásához.

A tavalyi Simon–Jú-
dás-napi országos kira-
kodóvásárról Kondora 
István polgármester szá-
molt be. A vásáron közel 
500 árus kínálta porté-
káját, és a kedvező idő-
járásnak köszönhetően 
40-45 ezer fő látogatott 
ki a vásárba. A Simon–Jú-
dás-napi vásár promóci-
ója a hagyományos helyi 
médiumokon túl a Sárvár 
Lendületben közösségi 
oldalon zajlott, ahol több 

mint 121 ezer embert értek el.
Pályázatot írtak ki a Sárvári Gon-

dozási és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői álláshelyére. 

Napirendre kerül két TOP Plusz 
pályázat is a helyi és térségi turiz-
mus fejlesztésével és a belterületi 
közutak fejlesztésével kapcso-
latban. Konzorciumi együttmű-
ködési megállapodást kötött 
a sárvári önkormányzat a Vas 
Vármegyei Önkormányzattal. Az 
egyik pályázatnak köszönhető-

en újabb kerékpáros-turisztikai 
fejlesztés lesz Sárváron, egyrészt 
a Gyöngyös-műcsatorna északi 
partjával párhuzamos nyom-
vonalon, a Vadkert körút és a 
Zuhogó utca közötti szakaszon 
épül kerékpárút, másrészt a már 
meglevő turisztikai kerékpárút 
két szakaszát összekötő Tizenhá-
romváros utca közel 200 méter 
hosszú szakasza kerül felújításra. 
Egy másik nyertes pályázat révén, 
a Berzsenyi utca átépítésével és a 
Várkerület utca Kossuth tér és Ti-
zenháromváros utca közötti sza-
kaszának felújításával, jelentősen 
javulnak a belváros közlekedési 
feltételei.

Határoztak a kormányzattól 
kapott újabb mintegy 24 millió 
forintos uszoda-üzemeltetési 
támogatás átadásáról a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. részére. Elfogadta 
a testület Sárvár Város Integrált 
Települési Vízgazdálkodási Tervét, 
és véleményezték az általános 
iskolák felvételi körzethatárait.

-fr-
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Sárvár országgyűlési kép-
viselője az új esztendő kap-
csán osztotta meg évérté-
kelő gondolatait. 

Ágh Péter a tavaszi voksolás 
kapcsán aláhúzta: soha akkora 
felhatalmazást nem kapott még a 
további munkára, mint az áprilisi 
országgyűlési választásokon, ami-
kor harmadszor is győzedelmes-
kedett több mint 32 ezer szavazó 
támogatásának köszönhetően. 
A bizalmat, ahogy eddig, úgy a 
jövőben is munkával kívánja meg-
hálálni Ágh Péter, aki korábban 
nem kisebb célt tűzött maga elé, 
mint hogy lépésről lépésre jót és 
maradandót alkothasson Észak-
Vas vármegye érdekében a kor-
mánnyal és a helyiekkel közösen. 
A politikus kiemelte: köszönettel 
tartozik a választópolgároknak. 
A képviselő az időközi önkor-
mányzati választás kapcsán is a 
köszönet hangján szólt, amelyen 
a Fidesz jelöltje, Németh Róbert 
82,99%-ot ért el. 

– 2022 kapcsán különösen 
hálásak lehetünk a sárváriaknak, 
hiszen nem várt nehézségek köze-
pette kellett helytállniuk a háború 
és az elhibázott szankciós politika 
miatt. Közös bizodalmunk, hogy 
az új esztendő elhozza a békét, 
amely megadja a lehetőséget a 
további építkezésre – fogalmazott 
a képviselő, aki kiemelte: érdemes 
számba venni, hogy a korábbi 
évek előkészítő munkája, lobbija, 
kormányzattal való együttmű-
ködése révén milyen lépéseket 
tudtak közösen tenni. Pár példa: 

új útfelújítási támo-
gatásokról számol-
hattunk be, amely 
érinti például a Ber-
zsenyi utcát is. Be-
fejeződött a fürdő 
hitelének kormány-
zati átvállalása. Je-
lentős magántulaj-
donú beruházások 
is megvalósultak. 
Sár várra komoly 
forrásokat biztosí-
tottak az energia-
költségekre, csapa-
dékvíz-elvezetésre, 
parkolóépítésre, 
játszótér építésére. 
Így többek között 
sor került a Feke-
te -híd utcán az 
élelmiszeráruházig 
haladó, majd a Deák 
Ferenc utcát is érin-
tő csapadékcsator-
na-hálózat rekonstrukciójára. Kor-
mányzati támogatásból újíthattak 
fel ismét utakat a Kertvárosban, 

ezúttal a Bercsényi és Dorottya 
utcában. A parkolóhelyek kialakí-
tására is jelentős forrás érkezett, 
amelynek révén az Alkotmány 
utcában 45 és a Dózsa György 
utcában pedig 142 gépjármű el-
helyezésére szolgáló, ingyenesen 
használható parkoló került, illetve 
kerül kiépítésre. Felavatták a tan-
konyhát is a turisztikai technikum-
ban, a Vízügy pedig az Aranyos-éri 
zsilip fejlesztését tűzte ki.  

– Így folytatódott az a fejlődés-
sorozat, amely kormányzati forrá-
sok felhasználása révén korábban 

is jellemezte a várost. Ugyanakkor 
tudjuk jól, sok még a feladat, ezért 
keressük mindig mindenkivel 
az együttműködés lehetőségét 
Sárvár érdekében. Erre ösztönöz 
minket Batthyány Lajos, a város 
első országgyűlési képviselőjének 
emléke, akinek szobra tavaly óta 
díszíti a központot. Jó látni azt is, 
hogy az itt élők a városért mindig 
tenni akarnak és azt, hogy meny-
nyire szeretik az otthont adó tele-
pülésüket. Köszönet a civileknek, 
civil szervezeteknek ezért! Büszkék 
lehetünk azokra a sárváriakra is, 

akik helyi, megyei, vagy orszá-
gos kitüntetésben részesültek. 
Elismerően tekinthetünk az 50 
éves jubileumát ünneplő Vármel-
léki Óvodára és a 100. tanévet 

megnyitó Gárdo-
nyi iskolára. Szép 
kezdeményezést 
jelentett a tavalyi év 
során, hogy Szűcs 
Pál nyugalmazott 
rendőr-alezredes 
elkészítette a város 
számára a Nádas-
dy-vár gyufaszálak-
ból készült makett-
jét, ahol egyébként 
a bajor örökségből 
nyílt új kiállítás –  
mondta az ország-
gyűlési képviselő.

Ágh Péter emlé-
keztetett: 2022-ben 
ismét folyósították a 
13. havi nyugdíjat, 
és visszatérítették 
a személyi jövede-
lemadót – utóbbi 
2017 főt érintett 
Sárváron összesen 

több, mint 949 milliós értékben. 
– A korábbi évek lépésről lé-

pésre történő építkezésére a 
lehetőséget a nyugodt körülmé-
nyek között zajló munka adta.  
A szomszédunkban dúló küzde-
lem azonban új helyzetet terem-
tett és a járványnál is nagyobb 
gazdasági kihívást adott az egész 
világnak. Megtapasztalhattuk 
a régi igazságot: a béke épít, a 
háború rombol. A veszélyek ko-
rát éljük. Ezért különösen fontos, 
hogy megőrizzük az összefogá-
sunkat. 2023 legyen egészségben 

gazdag, adjon mindannyiuknak 
boldog pillanatokat és hozza el 
végre a békét! – zárta gondolatait 
Ágh Péter, Sárvár országgyűlési 
képviselője. 

Ágh Péter családjával a Sándor Palotában, miután tavaly 
decemberben letette az államtitkári esküt. Észak-Vas várme-
gye képviselője az Építési és Közlekedési Minisztériumban az 
állami beruházások társadalmi koordinációját végzi

Ágh Péter a sárvári Aranyhíd, ami összeköt Alapítvány látoga-
tócsoportjával a Parlamentben. Idén is várja az érdeklődőket

Kondora István, Ágh Péter és Németh Róbert 
az országgyűlési választás éjszakáján

ÁGH PÉTER: kitüntetés Sárvárért dolgozni!
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Monumentális történelmi képekkel – júdeai szekérverseny-
zéssel és a kőszegi vár ostromával – kezdődött a Sárvári Kon-
certfúvószenekar újévi koncertje. Telt ház és vastaps fogadta 
a Sárvár Arénába bevonuló zenekart.

Sárvár város fúvószenekarának 
újévi hangversenyén – a Pernec-
ker János karnagy által 1974-
ben megszervezett első koncert 
óta – immár 49. alkalommal 
köszönthette az együttes és a 
közönség együtt az új esztendőt. 
A koncert nyitányaként Rózsa 
Miklós, magyar származású há-
romszoros Oscar-íjas zeneszerző-
nek az 1959-es Ben Hur filmhez 
komponált zenéje, majd Sárvári 
József csepregi származású fiatal 
komponista Végvári vitézek 1532 
műve hangzott fel.

Az est folyamán Szélesi Attila 
nívódíjas karmestere dirigálta az 
együttest, 2005 óta sorozatban 

a tizennyolcadik alkalommal, aki 
elmondta: a zenekar minden 
évben sok gyakorlással, próbával 
készül erre a koncertre. 

A koncertet megtisztelte je-
lenlétével Ágh Péter államtitkár, 
Észak-Vas vármegye országgyűlési 
képviselője, Kondora István pol-

gármester, Szabó Zoltán alpolgár-
mester és dr. Kondora Bálint, a Vas 
Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.

A folytatásban Steven Reineke 
amerikai zeneszerző 2001-ben 
készült alkotása az északi mi-
tológia világába röpített vissza 
bennünket. A darab az istenek 
alkonyaként is ismert Ragnarok 
történetét mutatja be. Majd Lehár 
Ferenc leghíresebb operettjéből 
– az 1905-ben bemutatott Víg 
özvegyből – következett a híres 
Vilja-dal. Ezzel emlékeztek meg 
a 20. század egyik legnagyobb 
hatású magyar operettszerzőjéről, 
aki 85 évvel ezelőtt, 1948-ban 
hunyt el Ausztriában. A dalt Alf-

red Reed zeneszerző dolgozta át 
koncertfúvószenekarra. Az első 
rész zárásaként egy alpesi havas 
hétvégére invitálta a zenekar a kö-
zönséget, az örök hó birodalmába. 
Kees Vlak holland zeneszerző 
Winterland vagyis Téli vidék című 
műve hangzott el.

Folytatták az öt év-
tizedes hagyományt, 
a műsor első részében 
mélyebb tartalmú kon-
certművek szerepel-
tek, majd a szünet után 
a könnyedebb dalla-
mok kerültek előtérbe.

Egy osztrák polkával, 
Martin Scharnagl fia-
tal osztrák zeneszerző 
Vaterfreunden című 
művével kezdődött a 
Sárvári Koncertfúvós-
zenekar újévi koncert-

jének második része. Aztán az 
1991-ben bemutatott A szépség 
és a szörnyeteg című egész estés 
Disney-film zenéjéből készült 

egyveleget hallhatta a közönség. 
1992-ben Alan Menken zeneszer-
ző dallamai elnyerték a legjobb 
betétdal és filmzene Oscar-díját. 
Majd egy újabb filmzene, Ennio 
Morricone olasz zeneszerző mű-
veiből készült válogatás.  

Az idei évben is köszöntötték 
az együttes új tagjait. Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester, társadalmi 
megbízatási fúvószenekari elnök, 
az együttes tubása mondott 
köszönetet a sárvári művészeti is-
kolának és a zenetanulást választó 
fiatalok családjainak.

Szélesi Attila karnagy és Dr. 
Máhr Tivadar oklevéllel köszön-
tötte Németh Ádám Roland 
trombitást, aki Bagaméri Sándor 
és Pfeiffer Milán tanítványa, to-
vábbá Hujber Fanni klarinétost, 
aki Németh Kornél tanítványa és 
új zenekari tagként mutatták be 
Wächter Csongort az ütőszekci-
óból, aki Vajda András tanítványa. 

Régi-új tagként köszöntötték Dr. 
Wächter Valtert és Novák Tamást, 
akik néhány év kihagyás után 
tértek vissza a zenekarba. 

A folytatásban a Deep Purple, 
a 70-es évek meghatározó hard 
rock együttesének egy parádés 
feldolgozása, majd Horváth Char-
lie énekes Lerch István zeneszerző 
által írt dalaiból készült összeállítás 
hangzott el.

Egy meglepetésszámmal ért 
véget az újévi koncert, 2022 leg-
népszerűbb magyar zeneszámát 
– Máté Péter és S. Nagy István 
szerzeményét – a Repteret játszot-
ta a Sárvári Koncertfúvószenekar, 
amelyet állva, vastapssal kísért a 
közönség.

Ez a fantasztikus hangulat ala-
pozta meg Kondora István, Sárvár 
város polgármesterének újévi 
köszöntőjét, aki bizakodásának 
adott hangot: jó lenne, ha ebben 
a vidám, önfeledt hangulatban 
telhetne a 2023-as évünk is. Majd 
így folytatta: 2023 a béke éve 
legyen. Legyen béke bennünk, 
a családunkban, a városunkban 
és az országban is. A béke és a 
biztonság adhat alapot az épí-
tőmunkához, amelyet idén is 
szeretnénk folytatni.

Az ünnepi gondolatok után 
a hagyományos zárószámmal, 
a Radetzky-Marsch dallamaival 
köszönt el a Sárvári Koncertfúvós-
zenekar a közönségtől. 

Az idei évben még egy minő-
sítő koncertet is tervez a Sárvári 
Koncertfúvószenekar, mert meg 
kell újítani a felsőfokú minősítésü-
ket, és megszervezik a fúvószenei 
várfesztivált is.  -fr-

ÚJÉVI KONCERT NYITOTTA A KULTURÁLIS ÉVADOT SÁRVÁRON

Ágh Péter, Ágh Benedek, Szélesi Attila, Kon-
dora István és Dr. Máhr Tivadar (Fotó: TRG)

49. alkalommal köszönthette 
a fúvósegyüttes és a közönség 
együtt az új esztendőt (Fotó: TRG)

Hangok és színek játéka a színpadon (Fotó: TRG)
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Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester és Takács Zoltán 
Bálint, a Nádasdy Kultu-
rális Központ igazgatója 
Tinódi Lantos Sebestyén 
nyomában tett sétát Sár-
váron, hogy felidézzék a 
16. századi vándorköltő 
emlékeinek helyeit.

A séta oka, hogy egy évszá-
zaddal ezelőtt kezdeményezték 
egy Tinódi-emlékmű felállítását 
Sárváron. Ekkor még nem ért 
célt Huszár Mihály apátplébános 
terve, de végül 1933-ban a vár-
park nyugati felében felavatták 
az emlékművet, melyet Rumi 
Rajki István szobrász készített. A 
mészkő alapzat az 1950-es évekig 
volt látható, mára csak a rajta el-
helyezett bronztábla maradt fenn. 
A Tinódi címerével díszített tábla 
szövege szerint a sárvári várban 
töltötte utolsó napjait a vándor-
költő, majd halála után a sári atyák 
mellé helyezték holttestét. Az em-
léktábla ma a vár belső udvarán 
várja látogatóit. A Sárvári Diákírók, 
Diákköltők Találkozójának kez-
dő eseményeként a résztvevők 
minden évben itt helyezik el az 
emlékezés koszorúját. 

Budát az oszmán sereg 1541-
ben elfoglalta, melynek során fog-
ságba vetették Enyingi Török Bá-
lintot, akinél addig Tinódi Lantos 
Sebestyén szolgált. A harcokban 
megsérült vitéz ezután járta az or-
szágot, figyelte az eseményeket és 
költői tehetséggel megáldva vitte 
a versbe szedett híreket táborról 
táborra, várról várra. Miközben 

lanttal kísérte énekeit, 
tudósított jelenko-
rának történéseiről, 
erkölcsi tanulságokat 
is megfogalmazott, 
f igyelmeztetett  a 
széthúzás, az egy-
más ellen fordulás 
veszélyeire.

Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester a Ti-
nódi emlékek nyomá-
ban sétálva kiemelte, 
hogy a vándorköltő 
nemcsak a híreket, 
fontos hangsúlyozni, 
az igaz híreket vitte 
szerte az országba, 
hanem egyben er-
kölcsi tanulságokra is 
felhívta a figyelmet. 
Az ország sorsának 
rosszra fordulásának 
okait többek közt abban látta, 
hogy a parttalan viták, a nem 
megfelelő viselkedési formák, a fo-
lyamatos pártváltások miatt nem 
sikerült megvédeni az országot a 
külső veszélytől. Vitákra szükség 
van, de csak olyanokra, melyek 
valós problémákra vonatkoznak 
és a megoldás felé vezetnek.

Tinódi Sebestyén valószínűleg 
azért érkezett Sárvárra, hogy itt is 
hírekre tegyen szert. A vár ekkor 
Nádasdy Tamás nádor otthona 
volt, de az úr az országos ügyek 
intézése miatt keveset tartóz-
kodott itt. A vándorköltő hamar 
barátságot kötött a tiszttartóval, 
Perneszith Györggyel. Az országot 
járó Tinódi egészsége azonban 
rosszra fordult, végül 1556 ja-

nuár végén, valószínűleg 30-án 
elhunyt. Minderről a tiszttartó 
értesítette urát egy szép stílus-
ban megírt latin nyelvű levélben. 
Magyar fordításban a követke-
zőképp hangzik az írás. „Tinódi 
Sebestyén immár megvetve ezt 
a földi muzsikát, Istenéhez tért, 
hogy ott az angyalok közt sokkal 
jobbat tanuljon. Akit is e hónap 
utolsó előtti napján helyeztem el 
a sári atyák hamvai mellé. Halódva 
meghagyta nekem, hogy én se 
maradjak sokáig itt, de hamarosan 
kövessem, hogy én is megtanul-
hassam az égi muzsikát.”

Takács Zoltán Bálint, a kulturális 
központ igazgatója felidézte, 
hogy a levél sokáig ismeretlen 
volt a nagyközönség előtt, csak 

a 19. század végén ta-
láltak rá egy levéltári 
kutatás során. A Tinódi 
emlékszobor felállítása 
újra a levélre irányítot-
ta a figyelmet. 1934 
januárjában végül egy 
háromhetes ásatás nyo-
mán a sári templom 
körül néhány figyelem-
reméltó lelet került a fel-
színre. A feltáró amatőr 
régész az egyik sírban 
talált emlékanyag kap-
csán feltételezte, hogy 
megtalálta Tinódi sírját.  
A Magyar Nemzeti Mú-
zeum szakértői azon-
ban megállapították, 
hogy jóval  később 
készültek a napfényre 
került tárgyak. Tinódi 
sírját ugyan nem sike-

rült megtalálni, de 1935 óta em-
léktábla őrzi a sári templom falán 
a lantos költő emlékét.

A sárvári gimnázium 1956 ja-
nuárjában vette fel Tinódi nevét, 
majd 1967-ben itt helyezték el 
Németh Mihály egész alakos Ti-
nódi-szobrát. A várparkban pedig 
1970-ben avatták fel Szabó Iván 
alkotását, mely azóta a városi ko-
szorúzások helyszíneként szolgál.

– Az egy évszázada Sárváron 
kibontakozó Tinódi-kultusz em-
lékhelyei nemcsak egy régi kor 
költőjére emlékeztetnek, hanem 
a sárváriak összetartozásának, kö-
zösségi erejének a szimbólumai is 
egyben – emlékeztetett Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester. 

Gabika

TINÓDI NYOMÁBAN az alpolgármester és az igazgató

Takács Zoltán Bálint és Dr. Máhr Tivadar a sári temp-
lomnál zajlott ásatásokkor előkerült leleteket vizsgálja

Az energiaválság miatt a sárvári könyv-
tár és a Nádasdy Ferenc Múzeum 
továbbra sem tudja biztosítani a fo-
lyamatos nyitvatartást, de a könyvtár 
meghatározott napokon fogadja olva-
sóit. A múzeum pedig több alkalommal 
programmal várja vendégeit. 

A könyvtár minden héten kedden és 
pénteken 15 órától 17 óráig tart nyitva, ami-
kor lehetőség van a kölcsönzött könyvek 
visszahozatalára, illetve újak kivételére. A 
munkatársak a beiratkozott olvasók számá-

ra összegyűjtik a kért könyveket. Az olvasók 
kéréseiket az sjkonyvtar@gmail.com e-mail 
címre vagy a könyvtár Facebook-oldalára 
küldhetik. A könyvtár katalógusa elérhető 
a http://www.sarvari-konyvtar.hu oldalon 
az Online katalógus fülre kattintva. 

A múzeum lehetőséget ad legalább tíz 
fős csoportok fogadására. Bejelentkezés 
a kiallitas@nadasdymuzeum.hu címre 
küldhető. Február utolsó három hétvégé-
jén pedig különféle programokra, tárlat-
vezetésekre, családi délutánokra várják a 
sárváriakat és a városba érkezőket. 

Az első tárlatvezetésre február 12-én, 
vasárnap kerül sor. A 10 órakor és 14 órakor 
kezdődő program címe: A herceg nincs itt-
hon, fogszabályozásra ment. Az első családi 
délután Kiráz a hideg! címmel február 18-
án, szombaton 14 órakor kezdődik. 

A nyitvatartásról és a programokról 
tájékozódhatnak az intézmény honlap-
jain: sarvarvar.hu és nadasdymuzeum.hu. 
A közösségi oldalakon szintén minden 
eseményről, látogatási lehetőségről folya-
matosan adnak hírt a kulturális központ 
munkatársai.

A könyvtár részleges nyitvatartása, a múzeum programjai
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Szent László

● Február 3-án, pénteken Szent 
Balázs püspök és vértanú ünne-
pén, a szentmiséken Balázs-áldás-
ban részesítjük a Híveket. Akik nem 
tudnak a napos napján eljönni, 
február 5-én, vasárnap minden 
szentmise végén járulhatnak a 
Balázs-áldáshoz. Minél több kicsi 
gyermeket is hozzanak el a jó 
szülők és nagyszülők.

● Február hónapban is folyta-
tódnak a nagyon népszerű kéz-
műves foglalkozások gyermekek 
számára a városi plébánia közös-
ségi termében.

● A plébániai csoportok közös 
alkalmai február második hetében 
folytatódnak. Szeretettel várunk 
újabb tagokat is.

● Február 11-én, szombaton 
a Lourdesi jelenés ünnepe és a 
betegek világnapja lesz. A szent-
miséken imádkozunk a betegekért, 
orvosokért és ápolókért.

● Február 18-án, szombaton a 
17.30 órás szentmisén +Jambrich 
Ignác plébános úrért halálának 22. 
évfordulóján lesz szentmise a Sári 
templomban. Emlékezzünk meg 
a Sárvár Szent Miklós Plébániát 50 
éven keresztül hűségesen vezető 
lelkipásztorról!

● Február 19-én, vasárnap a 
hegyi kálvária kápolnában is lesz 
szentmise 9.30 órakor.

● Szent László Katolikus Általá-
nos Iskolánk és Szent Piroska Kato-
likus Óvodánk várják a beiratkozó 
kicsi gyermekeket.

● A hittanuló diákok szüleit 
szeretettel kérjük, hogy a vasárnapi 
és ünnepnapi szentmisékre gyer-
mekeikkel együtt jöjjenek! A hit 
csak jó példával adható át.

● Tisztelettel kérjük a jó Híve-
ket, hogy ebben az esztendőben 
is, akik tehetik az egyházközségi 
hozzájárulást az első negyedévben 
március 15-ig rendezzék. 

● A sárváriak szerető figyelmé-
be ajánljuk a plébániák honlapját: 
www.ladislas.hu és www.sarvar-
sari.hu

● Kérjük az adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék 
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat 

munkahelyükön vagy közvet-
lenül. Ezzel az országos egyházi 
kiadásokat támogatják. A 2x1%-
ról rendelkező nyilatkozat száma: 
Magyar Katolikus Egyház: 0011; 
Szent László Katolikus Általános 
Iskola Alapítványa: 18885785-1-18.

● Február 3-án, pénteken a Vasi 
Egyházmegye tartja lelkészgyűlését 
Nemescsóban.

● Február 4-én, a 9.30-kor kez-
dődő sárvári istentiszteletünkön 
az úrvacsora közösségébe hívjuk a 
gyülekezet tagjait.

● Február 10-én, pénteken 
17.30-kor ifjúsági csoportunk alkal-
mát tartjuk Rábapatyon.

● Február 12-én, vasárnap 10 
órakor a református templomban 
közös evangélikus-református isten-
tiszteleten emlékezünk meg hitvalló 
elődeinkről. Ezt követően a város 
vezetőivel együtt koszorúzzuk meg 
a gályarabok emléktábláját.

● Február 12-én, vasárnap 15 
órakor családi istentiszteletet tar-
tunk sárvári templomunkban, ame-

lyet farsangi kézműves foglalkozás 
követ.

● Február 14-én, kedden 17 óra-
kor Nőegyletünk havi találkozójára 
kerül sor.

● Február 17-én, pénteken 15 
órától rendezzük meg a 31. Or-
szágos Evangélikus Hittanverseny 
gyülekezeti fordulóját. A továbbjutó 
csapatok képviselik egyházközsé-
günket a megyei versenyen. 

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

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

● Személyi jövedelemadónk 
1%-át a Sárvári Református Gyüle-
kezetért Alapítványnak ajánlhatjuk 
fel, melynek adószáma: 18890552-
1-18. A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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A sárvári egyházközségek is csatlakoztak az 
Ökumenikus Imahéthez, amely során a keresz-
tény egyházak világszerte együtt imádkoznak 
a Keresztény-hívők egységéért. Szentgyörgyi 
László református lelkész, Böjti Balázs káp-
lán és Pethő Attila evangélikus lelkész közös 
istentiszteleteken hirdette a Szentírás örökér-
vényűségét.

Az ökumenikus imahét sárvári 
nyitó istentiszteletét január 18-
án a református templomban 
tartották. Az imahét anyagát és 
istentiszteleti rendjét 2023-ban a 
Minnesotai Egyházak Tanácsa állí-
totta össze, központi igéjét Ézsaiás 
próféta könyvéből választották, 
mely így hangzik: „Tanuljatok 
meg jót cselekedni, törekedjetek 
igazságra…” (Ézs 1,17) 

– Az imahét mottója azt üzeni, 
hogy a hitünket ültessük át a gya-
korlatba, ne csak elmélet legyen. 
A mindennapokban találkozzunk 
egymással, és találjuk meg a kö-
zös szolgálatnak a lehetőségét – 
fogalmazott Szentgyörgyi László 
református lelkész.

Az istentiszte-
leten Böjti Balázs 
hirdetett igét. A 
gazdag ifjú törté-
netét felelevenít-
ve kiemelte, ne 
az anyagi javak 
mentén szem-
léljük a világot, 
Isten legyen a biztos viszonyítási 
pontunk. 

–  2023-ban is  meg lehet 
találni Istent, ma talán külö-
nösen fontos az, hogy tudjunk 
tanúságtevő keresztények lenni 
– zárta gondolatait a katolikus 
pap.

Pethő Attila evangélikus lel-
kész elmondta, Ézsaiás a Kr. 

előtti 8. században élt. Egy olyan 
időben, amikor kiüresedtek az 
ünnepek, a szertartások, és az 
emberek egyre inkább elfe-
ledkeztek arról, hogy mindent 
Istennek köszönhetnek. 

– Mi itt a jelenben meg tudjuk 
nevezni azt a Krisztust, akitől 
tanuljuk a szeretet cselekvését, 
és egy olyan közösséget tudunk 

ő köré építeni, akinek a nevében 
valóban jót tudunk cselekedni 
ebben a világban. 

Az imahéten még két alkalom-
mal rendeztek ökumenikus isten-
tiszteletet Sárváron, január 19-én 
az evangélikus, január 20-án a 
belvárosi katolikus templomba 
várták a híveket. 

sii

ÖKUMENIKUS IMAHÉT a sárvári templomokban

Szentgyörgyi László, Böjti Balázs és Pethő Attila 
a református templomban (Fotó: CSZ)

Program:
19:00 Kapunyitás

19:30 Nyitótánc, majd köszöntő beszédek
20:00 Vacsora
23:00 Tombola

Zenél: Horváth Tamás Csuta Party Zenekar

A belépőjegyekből befolyó bevétel 
hagyományosan egyben adomány is.

Hálával köszönünk minden felajánlást, 
a bálhoz jó szórakozást kívánunk!

2023.  február 18.  19:00
Szent László Katol ikus Általános Iskola Tornaterme

viselet: öltöny / alkalmi  | Belépőjegy ára: 8 000 Ft
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A Sárvári Plébániai Karitász 
Csoport a „Váltsuk meg 
Szent Márton köpenyét!” 
év végi adománygyűjtése 
keretében pénzadományt 
gyűjtött és jótékonysági 
vásárt szervezett.

A lakosság felajánlásaiból, a 
jótékonysági vásár bevételéből 

és a sárvári plébániák felaján-
lásaiból 350 ezer forint gyűlt 
össze, ezt egészítette ki a Sárvári 
Nádasdy Tamás Általános Iskola 
tanulói által gyűjtött élelmiszer-
adomány és a Sárvári Oratórikus 
Kórus adománya, amelyekkel 
140 család karácsonyát tudták 
szebbé tenni. 

(Tudósítás és fotó: CSZ)

BESZÁMOLÓ a polgárőrök 2022. évi munkájáról
A 2022-es évben Sárvár Város Polgárőr Egyesületének tagjai 
az első félévben 915 órát, a második félévben 1108 órát, tehát 
összesen 2023 óra szolgálatot teljesítettek, amely a tavalyi 
évhez képest plusz 268 óra.  A számok további emelkedést 
mutatnak köszönhetően a jobban szervezett szolgálatvezény-
lésnek, a korosztályok együttműködésének, valamint az ifjú 
polgárőrök aktivitásának is.

Kiemelt feladatunk 2022-ben is 
Sárvár Város Önkormányzata és a 
rendőrség bevonásával a köz- és 
külterületi járőrszolgálatok ellá-
tása, a helyi szintű rendezvények 
biztosításában való aktív részvétel. 
A Sárvári Rendőrkapitányság által 
meghatározott feladatok segítése 
és végrehajtása, valamint a Vas 
Megyei Polgárőr Szövetséggel 
és az Országos Polgárőr Szövet-
séggel való szorosabb együtt-
működés, továbbá a helyi civil 
egyesületekkel való közös munka 
is tevékenységünk része. 

2022 nyarán a Sárvári Kinizsi 
Horgász Egyesülettel együtt-
működési megállapodást kötöt-
tünk, amelynek egyik fő eleme, 
a sárvári tavak közös felügyelete 

volt. Amelynek köszönhetően 
csökkentek a lakossági bejelen-
tések, valamint tisztább környezet 
tapasztalható a Csónakázó-tó és a 
Téglagyári-tó területén. Az idei év-
ben is folytatjuk a közös munkát.

A Sárvári Karitász és a sárvári 
polgárőrök között 2021-ben kez-

dődött meg az  együttműködés, 
amely a 2022-es évben  tovább 
folytatódott. A 2022. év elején 
a Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász által kezdeményezett 
gyűjtési akcióhoz csatlakozott 
a Sárvári Karitász, amellyel az 
ukrajnai háború áldozatait, és a 

Kárpátalján élő magyarokat segí-
tették. A karácsony közeledtével 
újabb akciót indított a Karitász a 
környéken élő rászorulók segíté-
sére. Mindkét esetben segítettük 
a Karitász munkáját. Advent idején 
öt településen, huszonöt segély-
csomag célba juttatását vállaltuk, 
amelyet teljesítettünk is.

2023-ban együttműködési 
megállapodást kívánunk kötni 
a Sárvári Karitásszal, amelynek 

tervezete előkészítés alatt van.  
Az ehhez kapcsolódó feladat-
ellátás és az együttműködés 
kapcsolódik az Országos Polgárőr 
Szövetség döntéséhez is, amivel 
az OPSZ a 2023-as esztendőt a 
Gondoskodó Polgárőrség Évének 
nyilvánította.

Sárvár Város Polgárőr Egyesü-
letének elnöksége 2022-ben is 
hasonlóan nagy figyelmet fordí-
tott a fiatalok bevonására. Ennek 
eredményeként 4 középiskolás 
ifjú polgárőrként segíti az egyesü-
let munkáját. 2023-ban is tovább 
folytatódnak a foglalkozások a 
közösségi szolgálatos diákokkal. 
Az elmúlt három évben 26 diák-
kal foglalkoztunk, és ismertettük 
meg velük a polgárőrséget, kik is 
a polgárőrök, miért is dolgoznak.

Sárvár Város Polgárőr Egyesüle-
tének legfőbb feladata 2023-ban 
is a helyi közrend és közbiztonság 
fenntartása a rendőrséggel közö-
sen. Továbbá folytatni szeretnénk 
a toborzó tevékenységet, aktí-
vabb szolgálatellátásra ösztönözni 
a tagtársakat, képzéseket, csapat-
építőket tartani.  

 Varga Miklós 
elnök

MEGVÁLTOTTÁK SZENT  
MÁRTON KÖPENYÉT!  

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola centenáriumi ünnep-
ségsorozata faültetéssel foly-
tatódott tavaly év végén.

Az iskolaudvaron felsorakozó 
diákokat Németh Ernő igazgató 
köszöntötte, majd a tanulók 
Vörös Krisztina tanárnő vezény-
letével elénekelték a Gárdonyi 
indulót. A 100 éves jubileum 
alkalmából a diákok egy hársfát 

ültettek el az intézmény udvará-
ra. A faültetésben Németh Ernő 
igazgató és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester is segítségükre 
volt. A fenntarthatóság és a 
környezetvédelem kiemelt 
fontosságú az Örökös Ökoiskola 
címet viselő intézménynek, 
így nem meglepő, hogy ilyen 
módon is emléket állítottak a 
jubileumi tanévnek.

sii

JUBILEUMI FAÜLTETÉS 
a Gárdonyiban

Nyári járőrözés a Csónakázó-tónál – Péntek Róbert, 
Varga Miklós, Tóth Lajos és Molnár Sándor 
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Tizenötödik alkalommal 
szervezték meg a Sárvár 
Városi Bált a Park Inn Hotel-
ben. A hagyományokhoz 
hűen az idei báli szezont is 
a városi bál nyitotta, ahol 
170 bálozó gyűlt össze. 

Az idén az amerikai életérzés 
került középpontba, amely a 
dekoráció mellett a menüsorban, 
valamint a zenei kínálatban is 
megnyilvánult. A talpalávalót az 

idei évben is a Galaxy Tánczenekar 
biztosította. Az este sztárfellépői 
a Flames Tánc- és Mozgásstúdió 
rock and roll táncosai voltak.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
köszöntőjében elmondta, hogy 
ilyen alkalmakkor jelenik meg 
a közösség ereje: nagyon fon-
tos, hogy ezekben a vészterhes 
időkben is ilyen sokan kiállnak a 
jótékony ügyek mellett. Örömé-
nek is hangot adott, hogy újra a 
megszokott időpontban kerülhet 

sor a városi bálra, amelyet Savanyú 
Gábor és Mórocz Zsolt szervezők-
kel együtt nyitott meg. 

Savanyú Gábor arról szólt, hogy 
minden évben várják a bálozók a 
meglepetésprogramot. – Tizen-
ötödik alkalommal szerveztük 
meg a városi bált, fiatalok voltunk, 
amikor elkezdtük, most már sok 
tapasztalattal rendelkezünk. Nagy 
könnyebbség, hogy visszajáró 
vendégeink vannak, de célunk, 
hogy új embereket is megszólít-

sunk, hogy színes, mindig vonzó 
maradjon a rendezvény – mondta 
el Savanyú Gábor.

Mórocz Zsolt elmondta, hogy a 
bál tombolabevételét az idei év-
ben a Sárvári Vármelléki Óvoda két 
tagóvodája, a Bocskai és Szatmár 
utcai kapja. Az elmúlt évek során 
is számos új eszközzel tudták 
bővíteni a város gyermekintézmé-
nyeit a nagylelkű támogatóknak 
köszönhetően.

Gabika

Savanyú Gábor, Mórocz Zsolt és Dr. Máhr Tivadar (Fotó: TRG)

A bálozók megtöltötték a Park Inn különtermét (Fotó:TRG)

TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL szervezték meg a városi bált
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T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k ,  j e l e n t k e z é s :

+36 70 704 5329 I +36 70 866 9162

Megbízható munkahely, kiemelkedő fizetés

Ingyenes buszjárat többek között 
Szombathelyről, Kőszegről, 
Sárvárról, Celldömölkről is.

Miért jó nálunk dolgozni?
Pozíciótól függően bruttó 413.000 Ft-tól bruttó 
682.000 Ft-ig (túlóra és bónuszok nélkül)
13. havi és negyedéves bónuszok
Ingyenes buszjáratok a műszakban dolgozóknak
Csatlakozási bónusz: + 100.000 forint
Béren kívüli juttatási csomag + Cafeteria

nestle.hu/jobs
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Megbízható munkahely, kiemelkedő fizetés

Ingyenes buszjárat többek között 
Szombathelyről, Kőszegről, 
Sárvárról, Celldömölkről is.

Miért jó nálunk dolgozni?
Pozíciótól függően bruttó 413.000 Ft-tól bruttó 
682.000 Ft-ig (túlóra és bónuszok nélkül)
13. havi és negyedéves bónuszok
Ingyenes buszjáratok a műszakban dolgozóknak
Csatlakozási bónusz: + 100.000 forint
Béren kívüli juttatási csomag + Cafeteria

nestle.hu/jobs

Miért jó nálunk 
dolgozni?

  Pozíciótól függően bruttó 
 413.000 Ft-tól 
 bruttó 682.000 Ft-ig 
 (túlóra és bónuszok nélkül)

  13. havi és negyedéves 
 bónuszok

  Ingyenes buszjáratok 
 a műszakban dolgozóknak

  Csatlakozási bónusz: 
 + 100.000 forint

  Béren kívüli juttatási csomag 
 + Cafeteria
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A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola a 2022/2023-as tan-
évben Karácsony projekttel színesítette a decemberi heteket. 
Adventi gyertyagyújtásokon az iskola közössége versekkel 
és dalokkal zengte körül az iskola udvarán felállított adventi 
koszorút és a madárkarácsonyfát. A rendezvénysorozatot 
projektzáró műsorral zárták. 

Az iskola tornatermében izga-
tottan, sok-sok élménnyel telve 
gyülekeztek a diákok a téli szünet 
előtti utolsó tanítási nap délelőtt-
jén, ahol Szijártó Zsolt igazgató 
köszöntötte a résztvevőket. Roz-
mán László, a Sárvári Tankerület 
igazgatója, valamint szülők is 
részt vettek a programzárón, 

ahol a tanulók mellett a tanárok 
is felléptek.

A Nádasdy iskolában a Kará-
csony projekt keretében arra tö-
rekedtek, hogy megmutassák a 
gyerekeknek az advent valódi 
jelentését, hogy átélhessék és 
megélhessék a kisebb és nagyobb 
diákok a nyugalom, az elmélkedés, 
az adakozás, a megnyugvás heteit.

Adventi gyertyagyújtásokon 
az iskola közössége versekkel és 
dalokkal zengte körül az iskola ud-
varán felállított adventi koszorút 
és a madárkarácsonyfát. A projekt 
keretében mézeskalácssütés, kéz-
műves foglalkozások, templom-
látogatások, élménypedagógiai 
órák valósultak meg. A leendő 
első osztályos óvodásokat egy 
Mikulás-váró sportvetélkedővel 
várták, és gyűjtést szerveztek a 
sárvári rászoruló családoknak.

KARÁCSONY PROJEKT A NÁDASDY ISKOLÁBAN!

Az iskola tornatermében izgatottan gyülekeztek a diákok

Jelentkezésedet 
az alábbi munkakörökbe várjuk:

- Vonalkiszolgáló-gépkezelő (2 műszak)
- Raktáros (2 műszak)
- Komissiózó raktáros (rugalmas 3 műszak)
- Villamos karbantartó (2-3 műszak)

Téged keresünk, ha fontos Neked az, hogy:
–  a munkahelyed megbízható, 

stabil háttérrel rendelkezik
–  munkádért versenyképes bért, 

44% műszakpótlékot és 
negyedéves bónuszt fizetünk

–  100%-ban megtérítjük a munkába 
járásod bérlet leadása esetén

Jelentkezési elérhetőségek:
06-30/947-5813, hr@saga-foods.hu

Legyél Te is a Sága csapat tagja!

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 9-én és 16-án, 
csütörtökön 17 órakor

Kőművesmunkát vállalunk! 
Betonozás, térkövezés, kémények 
felújítása és kúpcserép kikenése, 

A-Z-ig felújítások, bitumenes szigetelés és 
tetőjavítás.

Érd.: 0670/218-3343
Hétvégén is hívható!

Hirdetésfeladás: 06 30 905 4868
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A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_nemzeti_konzultacio_eredmeny2023_188x270.indd   1MK_nemzeti_konzultacio_eredmeny2023_188x270.indd   1 2023. 01. 23.   16:45:012023. 01. 23.   16:45:01
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MEGHOSSZABBÍTOTTÁK a méhészek 
a fotópályázat beadási határidejét

Köszönetnyilvánítás
A Sárvári Gondozási és Gyer-

mekjóléti Központ szociális szak-
emberei karácsony közeledtével, 
az előző évekhez hasonlóan, 
most is helyi vállalkozók, cégek, 
szervezetek képviselőit szólítot-
ták meg adománygyűjtés céljá-
ból. Örömmel fogadtuk, hogy 
kérésünkkel ismételten számos 
jólelkű, segíteni szándékozó 
támogatóra találtunk. 

Az összegyűlt pénzbeli és 
természetbeni adományok-
ból, felajánlásokból közel 100 
ajándékcsomagot sikerült ki-
osztanunk olyan nehéz anyagi 
helyzetben lévő egyének és 
kisgyermekes családok szá-
mára, akikkel intézményünk 
rendszeres kapcsolatban áll. Így 
közös erővel újra sikerült jó pár 
felnőtt és kisgyermek ünnepét 
egy kicsit szebbé, könnyebbé 
varázsolnunk.

A Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársai 
ezúton mondanak köszönetet a 
támogatóknak:

– Flex Sárvár
– Lami – Véd Kft.
– Mezort Zrt.
– Farkas Zoltán vállalkozó
– Farkas Tamás vállalkozó
– Sárvár és Vidéke ÁFÉSZ Kft.

– Sárvár és Vidéke Ipartestület
– Sárvár és Vidéke Méhész 

Egyesület
– Édes Mosoly Édességbolt 

– Delicates
– Németh Ferenc vállalkozó
– Happy Bunny Játszóház
– Strof – Fer Vasudvar Kft.
– Sarbo Cipőipari és Kereske-

delmi Kft.
– Park Inn Hotel
– Spirit Hotel Kft.
– Savanyú Víz-Gáz-Fűtéstech-

nikai Szaküzlet
– SweetMix Kft. Édesség 

Nagykereskedés
– Papirusz Írószer – és Nyom-

tatványbolt
– Robi – Tex Használtruha és 

Textil Áruház
– Szent Miklós Plébánia Hi-

vatal
– Szent László Plébánia Hi-

vatal
– Onyx Garden
– Ínyenc Húsbolt és Delikát
– Platán Az Ízes Étterem
– Vöröskereszt
és köszönet azoknak, akik 

név nélkül segítették az ado-
mányosztást. 

 A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ 

munkatársai

A Sárvár és Vidéke Méhész-
egyesület megalakulásá-
nak századik, újjáalakulá-
sának pedig harmincadik 
évfordulója alkalmából 
fotópályázatot hirdetett. 

A Méhészek 4 évszaka című 
pályázaton a 14. életévüket be-
töltött magyar állampolgárok 
vehetnek részt. A fotósoknak a 
méhészettel kapcsolatos, négy 
fotóból álló sorozatot kell bekül-
deniük. A fotók a méhek életét, 

a méhészek munkáját, közösségi 
rendezvényeit jeleníthetik meg, de 
a kiírók szívesen látnak a fotóstól a 
témához kapcsolódó saját ötletet 
is. A pályázat beadási határidejét 
július 30-ra módosította a szer-
vezet. A változtatást az indokolta, 
hogy minél változatosabb munkák 
készülhessenek a meghosszabbí-
tott határidőig. A pályázat egyéb 
feltételei változatlanul fennállnak. 
A fotópályázat kiírását a sarvari-
mehesz.hu oldalon is megtalálják 
az érdeklődők.
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Az év utolsó versenyén 
a Saino Karate Kupára 
utaztunk Gödöllőre. A 6 
fős versenyzői csapatunk 
szülők és edzőtársak kísé-
retében érkezett a Hajós 
Alfréd Általános Iskola 
tornacsarnokába. 

A rendezvényen főleg a fiatalo-
ké volt a szerep, mert maximum 
Kadet korcsoportig lehetett ne-
vezni. Ennek megfelelően 22 
egyesület 162 versenyzője 319 
nevezést adott le a viadalra. A ver-
seny első részében az utánpótlás 
korosztály mérkőzései zajlottak, 
míg a nap második felében a 
haladóké volt a főszerep.  

Egyesületünk 6 versenyzővel 
vett részt a megmérettetésen. 
A II.  Haladó korcsoport, egyéni 
formagyakorlatban 6. helyezett 
lett Söptei Péter. A III. Haladó 

korcsoport, kötött küzdelemben 
3. helyezett lett Solti Barnabás. A 
IV. Haladó korcsoport, egyéni for-
magyakorlatban a 7. helyen vég-
zett Sipos Jázmin, a 8-16. helyen 
végzett Wentz Martin és Harami 
Dominik. A VI. Haladó korcsoport, 
egyéni formagyakorlatban 1. he-
lyezett lett Csapó Bence. 

A legfontosabb, hogy minden-
ki maximálisan odatette magát 
és a csapatszellem is kiváló volt. 
Kicsit nagyobb koncentrációval 
jobb eredmények is születhet-
tek volna, de a teljesítmények 
kiértékelése után javítani fogjuk 
a hibáinkat. Gratulálunk a helye-
zetteknek. 

Mindenkinek köszönjük a tá-
mogatást és a biztatást! 

Németh Róbert
edző

Sárvári Shotokan
Karate Egyesület

KARATE KUPA 
sárvári eredményei

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

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, 
jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk 
Társasházak kezelését.

9600 Sárvár, Batthyány utca 43. 
  (lottózó mellett)
Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, 
jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk 
Társasházak kezelését.

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

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «

» Olajcsere «
» Autómosás «

» Fék- és futóműjavítás «
» UNIX-autókártyára 10% kedvezmény! «

» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «

» Biztosítási ügyintézés «
 diagnosztikai rendszerek!

A megszokott nyitvatartással várjuk! 
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ! 

2023-BAN IS VÁRJUK ÖNÖKET ÜZLETEINKBEN!

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

Vasárnap: 07:00-18:00

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

Vasárnap: 07:00-12:00

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

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

Soproni sör 0,5l 

Arany fácán sör 0,5l 

Steffl  sör 0,5l 

Heineken sör 0,5l 

Heineken sör 0,33l 

Gösser prémium sör 0,5l 

Strongbow 0,33l több ízben 

Soproni óvatos duhaj 0,5l 

(IPA, APA, Búza, Démon) 

Borsodi sör 0,5l 

Becks sör 0,5l 

Staropramen sör 0,5l 

Löwenbrau sör 0,5l 

Dreher gold sör 0,5l 

Dreher Pale ALE, BAK, 

Hidegkomlós, IPA és Áfonya 

Kőbányai sör 0,5l 

Arany Ászok sör 0,5l 

Hb sör 0,5l 

Kőbányai 2l 

Peroni 0,33l 

Asahi 0,33l 

Hell 0,25l több ízben 

Xixo teák 1,5l több ízben 

Hell 0,5l 

Szentkirályi vizek 1,5l 

A Saino Karate Kupára utazó sárvári csapat

Hirdetésfeladás: 06 30 905 4868
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BŐVÜLT VÁLASZTÉKUNK:

AJÁNDÉK
Memory Ergo 

párna

 9 fedőmatracok 28.000 Ft-tól

 9 rugós matracok 68.000 Ft-tól

 9 gyapjú matracok 72.000 Ft-tól

 95/326-510  Sárvár, Batthyány u. 40. (a Rossmannál)
Nyitva: hé–sze–pé: 9:30–17 • kedd–csüt.: 9–17 • szombat: 9–12

Most mindenMost minden
matracvásárlás mellématracvásárlás mellé

február 28-ig!február 28-ig!

 

Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa felvételt hirdet 
az alábbi munkakörökbe:

RECEPCIÓS – 12 órás munkarend
Elvárások: angol és német nyelvismeret, szakirányú végzettség

SZOBAFOGLALÁSI MUNKATÁRS
Elvárások: angol és német nyelvismeret, szakirányú végzettség

KERTÉSZ – 4 órás munkarend
Megváltozott munkaképességű személy előnyt élvez

KARBANTARTÓ 
Elvárások: villanyszerelő vagy víz-, gáz- és fűtésszerelő szakképesítés

Jelentkezéseket a pozíció megjelölésével 
a job.parkinn.sarvar@parkinn.com e-mailcímre várjuk!

További információ a 95/530-111-es telefonszámon kérhető.

Sárvár, Hunyadi utca 23.
h� ps://platan-e� erem.metro.rest/

facebook.com/platansarvar
06 95 312 280

Ne feledje:
Platán, semmi fl anc, csak az Íz...+ a SZERELEM 

apropó asztal… Önnek már van?

KÖZELEG A VALENTIN-NAP!
Félhomály, szerelem, 

gyertyafény...
válasszon jól és jót kedvesének!

Kedves Platán kedvelők!
Leheljünk életet 

az unalmas téli estékbe....

FEBRUÁR 10-TŐL ÚJRA 
BEINDULNAK A HALPÉNTEKEK,

és hétről hétre különleges 
és könnyed halvacsorákat
varázsolunk az asztalokra!
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kedvezménykedvezmény        

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655

Mindkét üzletünkben szeretettel várunk!

Valentin-napon Valentin-napon 
mondd el mondd el 

ékszerrel, hogy ékszerrel, hogy 
mennyire szereted!mennyire szereted!

KarikagyűrűkKarikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűkEljegyzési gyűrűk  
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