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Idén is ott voltunk
az Utazás kiállításon
Az Utazás 2016 nemzetközi 
idegenforgalmi szakkiállításon 
idén is részt vett Sárvár márci-
us 3-a és 6-a között. Vas megye 
standján állított ki városunk, 
bemutatkozott a Sárvári TDM, 
a Sárvárfürdő és a Danubius 
Health Spa Resort Sárvár.

A magyar turizmus világszin-
ten az élen jár, teljesítménye 
nemzetközileg is kimagasló, 
minden fontos mutatója javult 
tavaly, a turizmus dinamikus fej-
lődése egyre nagyobb mértékben 
járul hozzá a magyar gazdaság 
növekedéséhez – mondta Varga 
Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter a 39. nemzetközi idegen-
forgalmi szakkiállítás csütörtöki 
megnyitóján, a Budapesti Vásár-
központban. Az Utazás kiállítás 
szakmai díszvendége Kína, a 
belföldi Budapest, kulturális 
díszvendége pedig Brazília volt. 
Az ország legnagyobb turisztikai 
seregszemléjén 28 ország 350 ki-
állítójának több ezer ajánlatából 
válogathattak a látogatók.

A tavaszi biciklis szezonkezdés 
előtt Kerékpáros Város néven 
tematikus hétvégét szervezett 
a Sárvári Kerékpár Egylet feb-
ruár 26–28. között.

Volt oldtimer bemutató, szer-
vizelés, ügyességi verseny és elő-
adások is színesítették a progra-
mot. A háromnapos rendezvény 
nyitányaként február 26-án a régi 

idők kerékpárjainak bemutatóját 
tartották a Nádasdy-várban. 
A tricikliket és velocipédeket 
Dene Tibor, a Kanizsai Oldtimer 
Kerékpáros Szövetség vezetője 
mutatta be századfordulós öltö-
zékbe bújva társaival együtt. A 
korhű szerkezetek utángyártott 
darabjai egy-egy millió forint 
körüli értéket képviselnek. Saját 
erőből készíttetik el őket, ügyelve 

minden részletre, a világításuk 
például gázt fejlesztő és égető 
karbidlámpa. Az embermagas 
biciklin való közlekedés kaland-
túra is, mert csak mozgásban lévő 
állapotában lehet rá felszállni. 
A KOKSZ célja a kerékpározás 
nosztalgia ágának az erősítése, 
melyre sárvári bemutatójuk után 
itt is igény mutatkozott. 

Folytatás az 5. oldalon

Tartalomból:
Idei fejlesztések  .......................  3. 
Gondozási központ  ................  4.
Könyvbemutató  ......................  6.
Fotókiállítás  ...........................  10. 

Két keréken gurult Sárvár

Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke, mellette és mögötte a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség tagjai, 
Wawrzsák Zsolt, a Sárvári Kerékpár Egylet elnöke, a kép jobb szélén pedig Dene Tibor, az oldtimer szövetség vezetője

Sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2016. március 15-én, kedden az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 

168. évfordulóján tartandó megemlékezésre
10:00 Himnusz – Sárvár város Fúvószenekara

Ünnepi beszédet mond: Prof. Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója
Közreműködnek: a Sárvári Tinódi Gimnázium diákjai • Sebő Együttes

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

11:00 „Pilvax Kávéház” – zenés időtöltés a művelődési központban – Közreműködik a Sebő Együttes
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Pályázati felhívás
Sárvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Humán 
Erőforrás Bizottsága pályázatot 
hirdet önkormányzati támogatás-
ban nem részesülő, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek mű-
ködéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi ClXXV. törvény alapján 
civil szervezetnek minősülő szer-
vezetek (egyesületek, alapítvá-
nyok), valamint civil szervezetnek 
nem minősülő egyéb szervezetek 
(szövetségek, körök, klubok, 
amatőr művészeti csoportok) 
önkormányzati támogatásának 
elnyerésére.

A pályázat feltétele, hogy a 
pályázót ne terhelje tartozás, 
illetve köztartozás, valamint 
megfeleljen a közpénzekből 
nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben foglalt feltételeknek.

A pályázat további feltétele civil 
szervezetek (alapítványok, egyesü-
letek) esetében, hogy az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek mű-
ködéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 30.§-
ában előírt kötelezettségnek eleget 
tesz, vagyis a 2015. évről szóló 
beszámolót, valamint közhasz-
núsági jelentést letétbe helyezi az 
Országos Bírósági Hivatalnál.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. április 4. 16 óra.

A pályázat benyújtása: írás-
ban – maximum két oldalban – a 
kérelem indoklásával, az igényelt 
összeg és a számlaszám megje-
lölésével.

A pályázat kötelező mellék-
lete:

Nyilatkozat tartozásról, köz-
tartozásról

Nyilatkozat az összeférhetet-
lenségről

Alapítványok, egyesületek ese-
tében a 2015. évről szóló beszámo-
lónak, valamint a közhasznúsági 
jelentésnek az Országos Bírósági 
Hivatalnál történő letétbe helye-
zés igazolása, melyet lehetőség 

szerint a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg, legkésőbb a meg-
állapodás/támogatási szerződés 
megkötéséig kell benyújtani.

A nyilatkozatok átvehetőek a 
Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal aulájában, valamint letölt-
hetőek Sárvár város honlapjáról 
(www.sarvarvaros.hu). 

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. április 14.

A pályázatot az alábbi címre 
kérjük küldeni: Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal (9600 
Sárvár, Várkerület 2.), Vargáné 
Horváth Krisztina ügyintéző 
(6. iroda)

A pályázattal kapcsolatos infor-
mációs telefonszám: 95/523-126.

A hír, mely Ausztriából ér-
kezett megdöbbentett és szá-
momra a mai napig hihetetlen. 
Egy barátot, egy fantasztikus 
munkatársat, tanítómestere-
met veszítettem el, s ez igaz 
akkor is, ha korban egyenlők 
vagyunk. A veszteség nem csak 
az enyém, Sárvár városát is 
érte, ahol 1995-től 10 éven át 
tevékenykedett sokak számára 
ismeretlenül, észrevétlenül.

Josef Ehntől búcsúzom nem 
csak a magam, hanem az általam 
soha meg nem tagadott szülővá-
rosom nevében is. Akik ismerték 

„Ehn papának” szólították, mi 
egyszerűen Joshinak.

Ő volt a Sárvári Ipari park épí-
tőmestere, 1995-től irányította a 
tervezést és a kivitelezési mun-
kákat. Az Ecoplast, a Hirsch, 
az SCA, az Amtek, a philips, a 
Kodak és az Ecoplast két további 
bővítési fázisa irányítása mellett 
történt.  Közvetlen munkatársak 
voltunk a kezdetektől a sárvári 
iparfejlesztésben.

Tevékenysége ugyanakkor a 
város egészére is kiterjedt. A 
Batthyány utcai „ázsia áruház” 
épületének átalakítása, befejezé-
se, a DM üzlet és lakások kiala-

kítása a nevéhez fűződik. Nem 
véletlenül kapta meg 50. szü-
letésnapján a Sárvár Városért 
Emlékplakettet. Adományaival 
segítette a városi tűzoltóságot, 
a petőfi Úti Óvodát, de min-
dig igyekezett távol maradni 
a reflektorfénytől. Családját 
biztos háttérként tekintette, 
rajongásig szerette feleségét 
Ingridet, leányát Michaelát és 
fiát Stefan-Christiant. Most lett 
volna 69 éves.

Talán azért is vagyok Vele 
elfogult, mert külsejében és 
mentalitásában is apám egy 
fiatalabb korára emlékeztetett. 

Személy szerint is sokat köszön-
hetek Neked Joshi, és soha nem 
merül feledésbe az együtt nézett 
három tenor koncert, vagy a Bé-
csi Operaház Denevér előadása, 
mint ahogy a kerek évfordulós 
születésnapomra általad celeb-
rált fantasztikus ceremónia sem.

reménykedünk abban, hogy 
odafent megtalálod azt a kivi-
telezőt, aki álmaidat fel tudja 
építeni, be tudja fejezni.

Emléked megőrizzük, szép 
álmokat, nyugodj békében.

Rózsa Ferenc, 
az Ecoplast első, 

nyugalmazott igazgatója

Elment…

Dr. Bartek Pál (1942–2016)
1942-ben Budapesten szüle-

tett, édesapja gyógyszerészként 
dolgozott. Szülei pásztóra 
költöztek egy tanyabirtokra, 
a család hat gyermeke közül ő 
volt a legidősebb. A kis major 
miatt a kommunizmus vészter-
hes éveiben osztályidegennek 
nyilvánították a családot, és 
kitelepítették őket. Ez az igaz-
ságtalanság és megaláztatás 
Bartek pál egész életét, érték-
rendjét meghatározta.

A veszprémi lovassy lászló 
Gimnáziumban érettségizett ki-
tűnő eredménnyel, de osztály-
idegensége miatt egy év fizikai 
munkát kellett végezni egyete-
mi tanulmányai megkezdése 
előtt. A pécsi Orvostudományi 
Egyetemen végzett 1968-ban 

summa cum laude minősítés-
sel. Az első munkahelye Mo-
hácson volt, ahol sebészorvosi 
állást kapott. 1970-ben került 
Sárvárra, akkor szerveződött a 
városban az új 6. számú orvosi 
körzet, amelyhez új lakást is 
biztosítottak. Megpályázta az 
állást, amelyet 2012-es nyug-
díjazásáig be is töltött. Házior-
vosi és üzemorvosi szakvizsgát 
is tett, több sárvári gyárban 
tevékenykedett üzemorvos-
ként egészen 2015. január 1-ig. 
Sárvár Város Önkormányzata 
2002-ben Életműdíjat adomá-
nyozott Dr. Bartek pálnak az 
egészségügyben több évtizeden 
át végzett közmegbecsülést 
szerző kiemelkedő munkájának 
elismeréseként.

Sárvárra feleségével, Dr. 
Kovács Gyöngyivel és első 
gyermekükkel, Gyöngyvérrel 
költözött. Már Sárváron szüle-
tett fiúk, péter pál és legkisebb 
leányuk, Adrienn. Két lányuk 
3 lány és 3 fiú unokával ör-
vendeztette meg a családot. 
Bartek pál életében az első 
helyen mindig a gyermekei és 
az unokái álltak. 

1965-ben készítette az első 
csonthéjból faragott ékszert 
feleségének. A fafaragás, a 
bútorok készítése egész életét 
végigkísérte, számos bútor őrzi 
Bartek pál keze munkáját.

Értékrendjéből következő-
en természetes volt számára, 
hogy a rendszerváltáskor az 
MDF tagja lett. Az első ön-

kormányzati választáson már 
az első körben egyéni képvi-
selői mandátumot szerzett, és 
1990-től 1994-ig a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 
elnöke volt. 

Emlékét felesége, gyermekei 
és unokái mellett Sárvár közös-
sége is őrzi.
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Stabilitás és a lehetőségek költ-
ségvetése az idei büdzsé, amely 
remélhetőleg az elnyert pályá-
zatokkal tovább bővülhet az év 
végére – mondta Máhr Tivadar 
alpolgármester, a Fidesz helyi 
elnöke Kampel Oszkár bizott-
sági elnökkel közös sajtótájé-
koztatóján. 

Kampel Oszkár, a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság elnöke, a Fidesz önkor-
mányzati képviselője a sajtótá-
jékoztatón elmondta, hogy az 
önkormányzat február közepén 
elfogadott költségvetése lehetővé 
teszi, hogy a város idén is stabil 
keretek között gazdálkodhasson.

– A költségvetés főösszege 
2,5 milliárd forint, amelyet év 
közben remélhetőleg majd mó-
dosítani is kell az elnyert pályá-
zatokkal.  Az önkormányzatnak 
mindig vannak kész pályázati 
anyagai és mindig van pénzügyi 
tartaléka, így versenyhelyzetben 
mindig győztesként kerül ki a vá-
ros, csak rá kell nézni Sárvárra, 
annak a fejlődésére, történetére 
– mondta az elnök.

Kampel Oszkár kiemelte még, 
hogy a fejlesztések és a beruhá-
zások folyamatosak. A felújítá-

sokra év elején kerül sor, hogy a 
turistaforgalmat ne zavarják, így 
a kátyúzás is májusra meg fog 
történni. Beszélt a körzetében 

idén megvalósuló beruházások-
ról is, a munkaügyi központ mel-
letti parkoló felújításra kerül, és a 
laktanya utca 2-10. épület előtti 
parkolókat is leaszfaltozzák.

Máhr Tivadar alpolgármester, 
a Fidesz sárvári szervezetének 
elnöke is a stabilitás és a lehető-
ségek költségvetésének nevezte 
a 2016. évi büdzsét. politikus-
társához hasonlóan bízik abban, 
hogy az európai uniós pályáza-
tok révén Sárvár számos terve 
valóra válhat. – Miután nagyon 

sok területen tudunk rajthoz 
állni, pályázni, így biztos lesznek 
sikeres projektjeink, amelyek 
egyrészt a városfejlesztés, más-

részt a lakosság jó érzése szem-
pontjából is fontosak – mondta 
az alpolgármester.

Szólt arról is, hogy a költségve-
tés bevételi oldalán a legnagyobb 
tétel a helyi és átengedett közpon-
ti adókból származó adóbevétel, 
amelyből 2016-ban 1,2 milliárd 
forintot tervez az önkormányzat. 

– Az előző év tapasztalata 
alapján elmondható, hogy 9%-
os emelkedés látható az ipar-
űzési adóbevételben, illetve az 
idegenforgalmi adóbevétel is 
emelkedik összefüggésben a 
vendégéjszakák számának növe-
kedésével. Ma már a költségvetés 
egy jelentős része adódik az adó-
bevételekből, ezért fontos, hogy 
hasznosan költsük el. Egyrészt 
biztosítsa a város mindenna-
pi működését, másrészt olyan 
fejlesztéseket valósítsunk meg, 
amelyek hosszabb távon szol-
gálják majd a gazdaságos műkö-
dését – húzta alá Máhr Tivadar. 

Az alpolgármester szólt az ön-
kormányzati rendszer átalakításá-
ról is, amelynek keretében az állam 
konszolidálta az önkormányzatok 
adósságállományát. – A sárvári 
önkormányzattól két ütemben 
1,8 milliárd forint fejlesztési hitelt 
vállalt át az állam, így kötöttségek 
nélkül, szabadon tervezhetjük a 
következő évek beruházásait – 
zárta gondolatait Máhr Tivadar.

-fr-

A város költségvetése egyelőre 
500 millió forintot tartalmaz 
idén fejlesztésekre, ebben a 
remélt pályázati támogatások 
még nem szerepelnek. Felújí-
tásokra, útépítésre, már elnyert 
pályázati támogatások önré-
szére fordít ebből a keretből a 
sárvári önkormányzat.

Idén a Tomori pál utca bur-
kolata újulhat meg teljesen, 
folytatódik az utak, járdák 
karbantartása, felújítása. A 
Dózsa utca eg y szakaszán 
már el is készült az új csapa-
dékcsatorna kiépítése. Több 
mint 30 millió forintot költ az 
önkormányzat idén a víz- és 
csatornarendszer karbantartá-
sára a Vasivíz Zrt. által fizetett 
bérleti díjból. Több középület 
tetőszerkezetének felújítása is 
megvalósul idén.

Mint azt Kondora István pol-
gármester elmondta, a Nádasdy-
vár állami tulajdon, de az önkor-
mányzatnak ingyenes használatra 
átadták, így a városnak kell az 
állagmegóvásról gondoskodnia. 
– Több mint 5 millió forintot 
biztosítottunk arra, hogy a váron 
belül az egyik épületrész meg-
újuljon. Az ajtók, ablakok cseréje 
már megtörtént, egy 100-120 fős 
pódiummal kiegészített terem fog 
kialakulni, amely a házasságkötő 
teremmel azonos minőségű tér 
lesz a Nádasdy-váron belül – 
hangsúlyozta a polgármester.

Kondora István a héten egyez-
tetett a MáV vezérigazgatójával 
is, mert az idei évben a vasútállo-
más épületét kívülről is felújítja a 
vasúttársaság. A külső színezés-
hez, peron- és kerítésépítéshez 
5 millió forinttal járul hozzá a 
sárvári önkormányzat. 

A Csicsergő Óvodában a 
Nemzeti Ovi - Foci Sportprog-
ram keretében sikeresen pályá-
zott a város egy 6 x 12 méteres 
zárt, fedett műfüves pályára. 
A pályázati támogatás mellé 
az önkormányzat 2,85 millió 
forint önrészt biztosít. A Sárvár 
FC-vel közösen pedig – a TAO 
támogatás keretén belül – egy 
műfüves és egy élőfüves nagy-
pálya megvalósítására pályázott 
az önkormányzat, amelyhez 
30%-os önrészt nyújt. 

rendkívüli ülésen döntött 
arról a testület, hogy pályázatot 
ad be a csapadékvíz-elvezetési 
rendszer kiépítésére a Területi- 

és Településfejlesztési Operatív 
program keretében a Gárdonyi 
utcáktól északra eső területekre, 
ez érinti a Vörösmarty, a Kisfa-
ludy, a Balassi, a Tinódi lantos 
és a Magyari utcákat.

A hegyközségi kápolna fel-
újításához 7,5 millió forintos 
támogatást biztosít az önkor-
mányzat a katolikus egyházköz-
ség részére.  

Idén is számos pontja, épü-
lete megújulhat a városnak, 
de a városvezetés bízik abban, 
hogy további pályázatokkal 
folytatódhat Sárvár látványos 
fejlődése.

-fr-

Idén is folytatódnak a fejlesztések Sárváron

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2015. március 22-én (kedden) 

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

A város mindig győztesként kerül ki a versenyhelyzetekből

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Kampel Oszkár bizottsági elnök és Máhr Tivadar alpolgármester
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Közgyűlést tartott a Sárvári 
Nyugdíjas Egyesület, melyen 
ismét Kálmán Józsefet vá-
lasztották meg elnöknek. A 
sárvári szép korúak egyesülete 
a jövőben is várja az új tagok 
jelentkezését.

Jövőre lesz negyedszázada, 
hogy Hans Dietl Sárvár test-
vérvárosának, Steinheimnek a 
lakója a városhoz fűződő isme-
retsége révén kezdeményezte, 
hogy megalakuljon a nyugdíjas 
egyesület.

A szervezet első elnöke pintér 
István volt, majd őt lengyel 
Antalné követte, míg egy ideje 
Kálmán József tölti be ezt a 
posztot, akit az egyesület most 
tartott tisztújításán ismét meg-

erősítettek. Az újraválasztott 
vezető fontos feladatának tartja 
a nyugdíjasok aktivizálását és 

a közösségi élet szervezését. A 
tervek megvalósítása azonban 
nem mindig egyszerű. Idősö-

dik az egyesület, tavaly is négy 
társuk távozott s csak egy új tag 
érkezett.

Kálmán József – érzelmekkel 
telített és ugyanakkor a nyug-
díjas egyesület céljait illetően is 
teljesen pontos – elnöki prog-
ramismertetőjének fontos része 
volt az is, hogy tárt kapukkal 
várják az új tagok jelentkezését 
is. Évente közel húsz alkalommal 
vesznek részt szervezett progra-
mokon, színház- vagy múzeum-
látogatásokon, kirándulásokon. 
A többi klubnapon pedig hetente 
csütörtökönként gyűlnek össze. 
Az elesettség és a magány ellen 
is jó orvosság a sárvári egyesület 
vidám közössége, hisz itt kiderül 
idősödő testben is fiatal lélek 
lakozik.

Tisztújítást tartottak a nyugdíjas egyesületben

Kálmán József régi-új elnök az időseket a nyugdíjas egyesülethez való csat-
lakozásra biztatja

Sárváron az önkormányzat 
fenntartásában egyetlen szo-
ciális intézmény működik, a 
Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ. Hámoriné 
Németh Edit intézményvezető 
fontosnak tartja, hogy a szoci-
álisan rászorulók, az idősek, a 
támogatást igénylő családok 
részére minden segítséget meg-
adjanak munkatársai.

Az Országgyűlés 2015 júli-
usában módosította az egyes 
szociális gyermekvédelmi tár-
gyú törvényeket. Az elfogadott 
törvény értelmében 2016. janu-
ár 1-jétől a családsegítés csak 
gyermekjóléti szolgáltatással 
integráltan működhet, járási 
szinten család és gyermekjóléti 
központnak kell működnie. 
Ennek értelmében 2016. január 
elsejével Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ lett az 
elnevezése a Nádasdy u. 26. szám 
alatt lévő gondozási központnak. 

– A Család és Gyermekjóléti 
Központ a járás 42 településén 
látja el a hatósági intézkedés alá 
tartozó gyermekek gondozását. 
Készenléti szolgálatot is működ-
tet, amelynek telefonszáma min-
den településen kifüggesztésre 
került – mondta el Hámoriné 
Németh Edit, a Sárvári Gondo-
zási és Gyermekjóléti Központ 

vezetője. A telefonszám – Sár-
váron: 06-30-196-99-16 – mun-
kaidőn túl bármikor hívható. A 
hívást egy esetmenedzser fogad-
ja, aki tanácsot ad a hívónak. A 
kapcsolatügyeleti szolgáltatás 
olyan családoknak nyújt se-
gítséget, ahol a kapcsolattartás 
konfliktusos. Ilyen esetben a 
központ nyújt találkozási lehe-
tőséget. A központ szolgáltatá-
sa még a jogi és pszichológia 
tanácsadás, döntéshozó konfe-
rencia. Négy esetmenedzser és 
két szociális asszisztens látja el 
a feladatokat.

Emellett a városban meg-
maradt a családsegítő szolgá-
lat, ami most már a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat nevet 
viseli. Ide tartoznak azok a 
gyerekes családok, ahol a gyer-
mekeknél problémák vannak, 
de hatósági intézkedésre nincs 
szükség. Ezt a feladatot négy 
szakember látja el. 

Mint azt az intézményve-
zetőtől megtudtuk, bővült a 
központ házi segítségnyújtás 
szolgáltatása. Január elsejétől 
Sitke község házi segítségnyúj-
tása is a sárvári intézményhez 
tartozik. A sitkei idős embereket 
két főállású és egy négyórás gon-
dozónő látja el. 

Továbbra is működik az Idő-
sek Klubja, amely nappali ellátást 

nyújtó intézményként elsősor-
ban a saját otthonukban élők 
számára biztosít lehetőséget 
a napközbeni tartózkodásra, 

étkezésre, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai 
szükségletek kielégítésére.

Étkeztetés keretében a napi 
egyszeri meleg étkezést bizto-
sítja a központ azon rászorulók 
részére, akik önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmenetileg nem képesek 
ezt megoldani. Az étkezés hely-

ben, a központban vagy saját 
otthonukban történik. 

A gondozási központ egyéb 
feladatai közé tartozik a Védőnői 

Szolgálat, amely gondoskodik 
a nővédelemről, a várandós 
anyák, a 0-6 éves és a tankö-
teles gyermekek gondozásáról. 
Az ifjúság és egészségügyi 
gondázás az általános és kö-
zépiskolás korosztály iskolai, 
egészségügyi és felvilágosító 
feladatainak ellátását végzi. A 
védőnői és ifjúsági szolgálat a 
Széchenyi utca 43. szám alatt 
működik. 

A központ egyéb feladatai 
közé tartozik még a háziorvosi 
ügyeleti ellátás, amely bizto-
sítja a háziorvosi sürgősségi 
ellátást Sárvár város és még 
32 község önkormányzata által 
kötött együttműködési megál-
lapodásnak megfelelően.

Hámoriné Németh Edit 
hozzátette még, hogy az ön-
kormányzat döntött arról, 

hogy pályázatot nyújt be a tele-
pülésfejlesztési operatív program 
keretében a Sárvári Gondozási 
és Gyermekjóléti Központ fej-
lesztésére. 150 millió forintot 
igényelnek, amely mellé önrészt 
nem kell biztosítani. Sikeres pá-
lyázat esetén indulhat a központ 
teljes körű felújítása.

TSZ

A rászorulók biztos támasza a gondozási központ

Hámoriné Németh Edit intézményvezető 
fontosnak tartja, hogy a szociálisan rászo-
rulók, az idősek, a családok bizalommal 
forduljanak munkatársaihoz
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Folytatás az 1. oldalról
A vártorony hosszú idő után 

vált ismét közösségi térré, hogy 
befogadja a sárváriak által elho-
zott emlékeket a város tovagu-
ruló múltjából. A kerékpáregylet 
kérte a város polgárait, hogy 
gyűjtsék össze a kerekes em-

léktárgyakat. Kondora István 
polgármester köszöntőjében 
arról számolt be, hogy még ő 
is adott egy 1960-as években 
készült fotót, amin kisfiúként 
a család kerékpárjával látható, 
mert akkoriban a kerékpárnak 
nagy értéke volt. Az emlék-
tárgyak láttán úgy vélekedett, 
hogy alapjában nem az ember 
nyit meg egy kiállítást, hanem 
a kiállítás nyitja meg az embert, 
mert az ott lévő képek, tárgyak, 
emlékek nyitják meg a szemlélő 
gondolatait.

A Sárvár kerékpáros múltját 
bemutató fotó-relikvia kiállítás 
megnyitóján díjazták a bekül-
dött pályamunkák legjobbjait. 
A Sárvári Kerékpár Egylet, a 
Sárvári Fotóklub és a Honisme-
reti Szakkör zsűrije által a leg-
jobbnak ítélt archív fotók közül 
az arany fokozatú minősítést 
Burka Zoltán helytörténeti kuta-
tó anyaga kapta. Aki elmondta, 
hogy sokan szívesen adják oda 
régi dolgaikat, csak tudni kell 
megszólítani a tulajdonosaikat. 
A bírálóbizottság ezüstérmese 
popella Tiborné lett, a bronz 
minősítést pedig Nyúl Sándor 
és felesége kapta. A különdíjat 
Badicsné Tóth ágnes vehette át 
sárvári kerékpáros relikviáiért. A 

tárlat a Nádasdy Ferenc Múzeum 
toronyszobájában látható. 

Szombaton a múltidézés után 
előre tekinthettek a jelen levők 
a Tinódi gimnázium tornacsar-
nokában, ahol ingyenes tavaszi 
kerékpár átvizsgálás és szerviz, 
ügyességi és kerékpáros-készség-

fejlesztő gyakorlatok vártak min-
den korosztályt. A szezonkezdés 
gondtalanságához járultak hozzá 
a Sárvári rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Alosztályá-
nak munkatársai, akik már nem 
először csatlakoztak az egylet 
által meghirdetett programhoz. 
Munkatársaik a balesetmentes 
közlekedésre és a kerékpárosokra 
leselkedő veszélyekre hívták fel 
a figyelmet. Kipróbálható volt, 
hogy részeg szemüvegben még 
tolni is milyen nehéz a biciklit.

A felkészülés és a felkészült-
ség szintjének ellenőrzésére 
alkalmas, biztonságos körülmé-
nyeket teremtettek a szervezők 
a kerékpárosok és járműveik 

számára egyaránt. – A tematikus 
hétvégén összekötöttük a két-
kerekűek múltját a jelennel és a 
jövővel is a rendezvények során 
– szólt Wawrzsák Zsolt, a Sárvári 
Kerékpár Egylet elnöke a széles 
programkínálatról. Az egy éve 
működő egyesületnek folyama-
tosan nő a taglétszáma és egyre 
többen pattannak biciklire is a 
városban. A kerékpározás áll az 
egylet munkájának a középpont-
jában, azonban ez sok további 
aktivitást és kapcso-
lódó tevékenységet 
produkál – mondta 
el az elnök terveikről, 
hozzáfűzve, hogy a 
tavasz közeledtével 
minden második 
hétvégére szerveznek 
kirándulásokat.

A kerékpározás 
távolabbi jövőjéről 
Simon Zoltán, a Vas 
Megyei Kerékpáros 
Szövetség elnöke tar-
tott előadást a vár há-
zasságkötő termében. 
– A kerekezés eddig 
nem hallott előnyeiről 
és jövőbeni megoldá-
sairól szóltam. Nem 
arról kell meggyőzni 
az egyéneket, hogy 
kerékpározni jó, mert 
azt érzi mindenki, 
hanem azokat a közösségi és 
társadalmi előnyöket mutatom 
be, amelyek miatt hasznos is ke-
rekezni – mondta az elnök.

Kínában, ahol mindenki bi-
ciklivel járt, egyre kevesebben 
kerekeznek, de Európában for-

dított a trend, sokan állnak át a 
biciklizésre és a hozzá kapcso-
lódó gondolkodásmódra. Az 
embereket motiválja az egyéni 
felelősségvállalás és olcsóbb is, 
továbbá a zsúfolt városokban a 
kerékpár a leggyorsabb közleke-
dési eszköz – sorolta a kétkerekes 
előnyöket Simon Zoltán.

Kondora Bálint magánember-
ként egyik alapítója a sárvári kere-
kes egyesületnek, hivatalból pedig 
a megyei közgyűlés alelnökeként 

felügyeli a megye kerékpáros út-
fejlesztéseit. – A területfejlesztési 
operatív program a közlekedést 
és a turisztikát érintő fejezeteinek 
is hangsúlyos részei a kerékpáro-
záshoz kapcsolódó pályázatok. A 
megyében feltérképeztük azokat 
az útszakaszokat, ahová a legfon-
tosabb a kerékpárutak kiépítése. 
Sárvár szempontjából fontos, 
hogy a közeli jövőben elkészül-
het a rábasömjéni városrészhez 
vezető kerékpáros út – jelezte a 
megyei alelnök.

Vasárnap a 10 órakor kezdődő 
szentmise után kerékpárok meg-
áldására került sor a Szent lászló 
Katolikus Templom előtti téren. 
A szertartás után bringatúra és 
rábapatyon kemencés közös 
ebéd várta a résztvevőket. E rövid 
túrával ért véget az első tematikus 
sárvári bringás hétvége.

Kerékpáron gurult a város egy hétvégén át
Tematikus kerékpáros hétvégét szervezett a Sárvári Kerékpár Egylet

A jövő forgalomirányítója – A kerékpáros hétvége sikeréhez hozzájárultak a 
Sárvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának munkatársai is

A legjobbnak ítélt archív fotók közül az arany fokozatú minősítést Burka Zoltán 
helytörténeti kutató anyaga kapta, aki Wawrzsák Zsolt elnöktől vette át a díjat

Korhű kerékpárok utángyártott darabjait mutatták 
be a Nádasdy-várban 
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Az Ön vállalkozása is Profi netet érdemel!
Ki ne szeretné, ha leendő ügyfelei és 
vásárlói már pár kattintással meglelnék 
a világhálón cége honlapját? Vagy 
ha zökkenőmentesen történnének az 
internetes és telefonos egyeztetések, 
megrendelések? Minden vállalkozás 
legfőbb célja, hogy a legtökéletesebb 
módon szolgálja ki ügyfelei igényeit, 
növelve kényelmüket. Többek között 
ezen a téren is segítenek az Invitel 
kifejezetten kisvállalatok számára 
kialakított, mindennapi munkájukat 
támogató, megbízható és professzionális 
szolgáltatásai.

Stabil internetre stabil vállalkozás épülhet
Egy könyvelőirodában egymásnak adják a 
kilincset az ügyfelek, egy fodrász- és kozmetikai 
szalonba pedig jóval előbb be kell jelentkezni 
a bő vendégkör miatt. Egy kávézóban, 
cukrászdában nehéz üres asztalt megcsípni, 
egy egyedi bútorokat gyártó asztalos 
manufaktúránál vagy autószerelő műhelynél 
pedig egymást érik a megrendelések. Minden 
vállalkozás nap mint nap azon dolgozik, 
hogy maradéktalanul megfeleljen ügyfelei 
igényeinek, akik mosolyogva és elégedetten 
térnek vissza hozzájuk. Ahhoz, hogy a cégek 
erre koncentrálhassanak, megbízható 
telekommunikációs infrastruktúrára van 
szükségük, beleértve a stabil céges internetet is.

Megbízható és professzionális támogatás
Az Invitel kifejezetten a kisvállalatok számára 
alakította ki Profi portfólióját, amelyből 
a vállalkozások maguk tudják kiválasztani 
azokat a szolgáltatásokat, amelyekre leginkább 
szükségük van, és amelyekre alapozhatják napi 
munkájukat. A saját honlap, illetve az online 
kapcsolattartáshoz szükséges levelezőrendszer 
zavartalan működésének feltétele a stabil 
internet, ami ugyancsak elengedhetetlen 
egy, a lopások megakadályozása céljából 
riasztó- vagy kamerarendszert működtető 
élelmiszerboltnak is. De ugyanilyen fontos lehet 
egy kisvállalatnak, hogy fix havi díjon, kedvező 
percdíjak mellett bonyolíthassa telefonhívásait. 
A jogtiszta üzleti TV-szolgáltatás 

igénybevételével pedig bármely vendéglátóhely 
vagy panzió hozzájárulhat vendégei kellemes 
időtöltéséhez. 

Kombináljon profin az Invitellel!
Egy kisvállalatnak alaposan meg kell gondolnia 
kiadásait, beleértve telekommunikációs költsé-
geit is. Az Invitel Profi céges vezetékes internet,- 
telefon- és TV-csomagjai teljes mértékben kom-
binálhatók, ezért minden érdeklődő megtalálja 
köztük a számára leginkább előnyös ajánlatot, 
legyen szó családi pékségről, ügyvédi irodáról, 
étteremről, vagy szálláshelyről. Ráadásul egy-
éves határozott idejű szerződéskötés esetén an-
nál nagyobb kedvezményekben részesülhetnek 
a vállalkozások, minél többfajta vezetékes Profi 
szolgáltatást rendelnek meg egyidejűleg.

Kisvállalatoknak szóló kedvező ajánlatainkról 
érdeklődjön a sárvári Invitel Pontban (Sárvár, 
Batthyány u. 17.), vagy hívja a 06 80 881 881-es 
kisvállalati zöldszámunkat, munkatársaink 
készséggel állnak rendelkezésére. 
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A Sárvári Díszítőművész Szak-
kör alapítójának új könyvét 
mutatták be az Esték a galé-
riában sorozat legutóbbi ren-
dezvényén. Nyugat-dunántúli 
szabad rajzú hímzések címmel 
jelent meg Beszprémy József-
né hímző, népi iparművész új 
kötete.

A megjelenteket Kondor Já-
nos, a művelődési központ és 
könyvtár igazgatója köszöntöt-
te, egyúttal elnézést is kérve a 
zsúfoltságért, hisz ennyien még 
nem jöttek el a lassan 15 éve 
tartó előadás-sorozat eddigi, 
úgy ötven rendezvényére. A 
pályatársak, tanítványok, isme-
rősök és barátok még a távolabbi 
településekről is érkeztek a kö-
tetbemutatóra.

A Hagyományok Háza Mes-
terség – Hagyomány sorozatá-
ban megjelent műben eredeti 
nagyságú mintarajzok, valamint 
színes fotókkal kísért leírások 
találhatóak. Beszprémy Józsefné 
hímzéskötetében a szerző elmúlt 

tíz évben gyűjtött új mintái – 64 
db mintarajzot – egy színnel var-
rott, színes, valamint fehér-hím-
zéses vagdalásos, szálszámolásos 
mintái sorakoznak.

A kötetben olvashatják a min-
ták leírását, jó tanácsokat a hím-
zés kivitelezéséhez, több helyen 
a feldolgozott minták mellett 

az eredeti múzeumi felvételt is 
bemutatják. A szerző visszaem-
lékezéseiben a hímző mozgalom 
„fénykoráról”, saját életútjáról is 
olvashatnak, mely immár kul-
túrtörténeti jelentőséggel is bír.

Beszprémy Józsefné könyvét 
Kutszegi István nyugalmazott 
főtanácsos mutatta be, kiemelve, 
hogy 1962-ben kezdte el a népi 
hímző szakkörök szervezését, 
szakmai irányítását, tanfolya-
mok szervezését a sárvári járás-
ban. Egyik legkiválóbb kutatója, 
felfedezője és népszerűsítője a 
nyugat-dunántúli hímzésnek. 
Beszprémy Józsefné kezdettől 
fogva nem csak a közvetlen 

környezetében, hanem az egész 
országban, sőt a határokon túl is 
népszerűsítette ezt az akkor még 
kevesek által ismert hímzésfajtát. 
Kimagasló munkájáért 1975-ben 
a Népi Iparművész, 1987-ben 
a Népművészet Mestere címet 
nyerte el.

– Elfogytak az asszonyok 
korábbi mintái és reklamáltak, 
hogy mutassak újakat – szólt 
Beszprémy Józsefné rövid vála-
sza a könyv születéséről. Azért 
nagy bátorság volt 93 évesen 
nekikezdeni – tette hozzá Babi 
néni, de sikerült, hisz a mun-
kájában lánya és tanítványai is 
segítették.

Újabb kötettel jelentkezett Beszprémy Józsefné

Babi néni évtizedek óta fáradhatatla-
nul népszerűsíti a nyugat-dunántúli 
hímzéseket

Meghívó
Értesítjük a leendő óvodásokat és 

kedves szüleiket, hogy óvodánkban 

Nyílt Napot tartunk.
Helye: Sárvári Csicsergő Óvoda, Sárvár, Petőfi S. u. 21.

Bocskai Úti Óvoda, Sárvár, Bocskai I. u. 1-3.
Ideje: 2016. március 23., szerda 

délelőtt 9-11.00 óráig, illetve délután 15.30-17.00 óráig.
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rád vár a vár!
2016. március 19. (szombat) 9:30–12:00, Nádasdy-vár, gyerekkönyvtár

HÚSVÉTI KÉZMŰVESKUCKÓ ÉS BÜTYKÖLŐ
a gyermekkönyvtárban

• húsvéti nyuszik
• ünnepi kellékek
• és egyéb tavaszi díszek készítése
• locsolóversmondó-verseny
• tojáskeresés

Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár 
Művelődési Központ és Könyvtár!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

2009. március 15-én   VasárnaP

9:00  műhelyfoglalkozások 
 a nemzeti ünnephez kapcsolódóan
 a művelődési központ klubjaiban

11:00  csizmás kandúr 
 mesejáték a Soltis Lajos Színház  
 előadásában a hátsó Nagyteremben

A fenti programokra a belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár 

Művelődési Központ és Könyvtár!

Huszárcsákó2 – családi nap
a Nádasdy Ferenc Múzeumban

9:00  arzenál – fegyverbemutató

11:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

11:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

13:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

13:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

14:00  arzenál – fegyverbemutató

Belépőjegy (2009. március 15-én)
felnőtt: nyugdíjas: 250,- Ft

diák: családi: 1000,- Ft

2009. március 15-én   VasárnaP

9:00  műhelyfoglalkozások 
 a nemzeti ünnephez kapcsolódóan
 a művelődési központ klubjaiban

11:00  csizmás kandúr 
 mesejáték a Soltis Lajos Színház  
 előadásában a hátsó Nagyteremben

A fenti programokra a belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár 

Művelődési Központ és Könyvtár!

Huszárcsákó2 – családi nap
a Nádasdy Ferenc Múzeumban

9:00  arzenál – fegyverbemutató

11:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

11:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

13:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

13:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

14:00  arzenál – fegyverbemutató

Belépőjegy (2009. március 15-én)
felnőtt: nyugdíjas: 250,- Ft

diák: családi: 1000,- Ft

2016. március 15-én    k e d d e n

9:00	 Műhelyfoglalkozások
a	művelődési	központ	klubtermeiben,	a	
nemzeti	ünnephez	kapcsolódóan
A	belépés	díjtalan!

	
11:00	 Óz, a nagy varázslÓ
	 Zenés	mesejáték	a	Soltis	Lajos	Színház	
	 előadásában	a	hátsó	nagyteremben
	
	 Rendezte:	Ecsedi	Erzsébet,	Ecsedi	Csenge

Gyertek,	 kalandozzatok	 el	 Dorkával	 és	
barátaival	Óz	mesés	birodalmába,	ahol	
még	ma	is	vannak	varázslók	és	boszor-
kányok!	 Segítsetek	 Dorkának	 ésszel,	
szívvel,	 bátorsággal,	 hogy	 hazajuthas-
son	Kansasbe,	mert	bár	„mindenütt	 jó,	
de	legjobb	otthon!”	Ne	feledjétek:	„Min-
dig	a	sárga	téglán!”

	 Belépődíj:	500,-	Ft

	

Mindenkit szeretettel vár a nádasdy-vár 
Művelődési központ és könyvtár!

2009. március 15-én   VasárnaP

9:00  műhelyfoglalkozások 
 a nemzeti ünnephez kapcsolódóan
 a művelődési központ klubjaiban

11:00  csizmás kandúr 
 mesejáték a Soltis Lajos Színház  
 előadásában a hátsó Nagyteremben

A fenti programokra a belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár 

Művelődési Központ és Könyvtár!

Huszárcsákó2 – családi nap
a Nádasdy Ferenc Múzeumban

9:00  arzenál – fegyverbemutató

11:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

11:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

13:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

13:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

14:00  arzenál – fegyverbemutató

Belépőjegy (2009. március 15-én)
felnőtt: nyugdíjas: 250,- Ft

diák: családi: 1000,- Ft

2009. március 15-én   VasárnaP

9:00  műhelyfoglalkozások 
 a nemzeti ünnephez kapcsolódóan
 a művelődési központ klubjaiban

11:00  csizmás kandúr 
 mesejáték a Soltis Lajos Színház  
 előadásában a hátsó Nagyteremben

A fenti programokra a belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár 

Művelődési Központ és Könyvtár!

Huszárcsákó2 – családi nap
a Nádasdy Ferenc Múzeumban

9:00  arzenál – fegyverbemutató

11:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

11:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

13:00  huszármozaik 
 történeti kalandozás, kincskeresés

13:00  Várkerület 
 Ajándék tárlatvezetés

14:00  arzenál – fegyverbemutató

Belépőjegy (2009. március 15-én)
felnőtt: nyugdíjas: 250,- Ft

diák: családi: 1000,- Ft

2016. március 15-én    k e d d e n

9:00	 Műhelyfoglalkozások
a	művelődési	központ	klubtermeiben,	a	
nemzeti	ünnephez	kapcsolódóan
A	belépés	díjtalan!

	
11:00	 Óz, a nagy varázslÓ
	 Zenés	mesejáték	a	Soltis	Lajos	Színház	
	 előadásában	a	hátsó	nagyteremben
	
	 Rendezte:	Ecsedi	Erzsébet,	Ecsedi	Csenge

Gyertek,	 kalandozzatok	 el	 Dorkával	 és	
barátaival	Óz	mesés	birodalmába,	ahol	
még	ma	is	vannak	varázslók	és	boszor-
kányok!	 Segítsetek	 Dorkának	 ésszel,	
szívvel,	 bátorsággal,	 hogy	 hazajuthas-
son	Kansasbe,	mert	bár	„mindenütt	 jó,	
de	legjobb	otthon!”	Ne	feledjétek:	„Min-
dig	a	sárga	téglán!”

	 Belépődíj:	500,-	Ft

	

Mindenkit szeretettel vár a nádasdy-vár 
Művelődési központ és könyvtár!

VALAMI JAZZ SÁRVÁRON
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MICHAEL MUSILLAMI TRIO (USA)

MICHAEL MUSILLAMI elektromos gitár / electric guitar – JOE FONDA nagybőgő / double bass – GEORGE SCHULLER dobok / drums

 
SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme  –  2016. március 15. (kedd) 19:00

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénye  –  Belépődíj: 1500,- FtA Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénye  –  Belépődíj: 

SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme  –  2016. március 15SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme  –  2016. március 15

VALAMI JAZZ SÁRVÁRON
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A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénye – Belépődíj: 1500 Ft

SÁRVÁR, Nádasdy Ferenc Múzeum díszterme – 2016. március 15. (kedd) 19:00

A Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezésében,
a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye 

szakembereinek közreműködésével 

2016. március 22-én (kedden) 17 órakor

ISKolaI KoRtÁRSBÁNtalMaZÁS
címmel tart előadást

Németh Dániel
pszichológus

Sárváron, 
a Nádasdy-vár Házasságkötő 

termében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Március 14-én szeretettel vá-
runk kicsiket és nagyokat a Ná-
dasdy Ferenc Múzeumba, hogy 
jól összemérjük a bajuszunkat! 

Azokkal sem akasztunk ba-
juszt, akik „csupán” a múzeu-
munk kiállításaiban gyönyörköd-
nének, mégis kár lenne kihagyni a 
forradalmi előzetesünk keretében 
kínált színes programjainkat. A 
hozzánk betérő kis huszárpa-
lánták fakardot és csákót, míg 
a lányok pártát készíthetnek 

maguknak. A forradalom korá-
nak fegyvereiből szemezgetünk 
bemutatónkhoz. Ha ez még nem 
lenne elég, a múzeum majd min-
den szegletében fellelhetőek kü-
lönböző bajusz-költemények, így 
ezen a nyomvonalon elindulva 
fedezhetik fel a vállalkozó kedvű-
ek a megújult huszárkiállításunk 
számtalan bajuszcsodáját. Akinek 
pedig még nincs, az maga is gaz-
dagodhat egy kackiás bajusszal! 

Ünnepi szeretettel várunk min-
den családot és kedves érdeklődőt!

Hangolódjanak velünk nemzeti ünnepünkre! 
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A Szent lászló plébá

● Böjti lelkigyakorlat a nagytemplomban 
március 17-18-19! A szentbeszédeket 18.30-
kor dr. Stift Zoltán Angelico atya, börtönlel-
kész mondja. Gyónási alkalmak: csütörtökön 
18; fájdalmas pénteken 17; virágszombaton 
16 órától. Fiatalokat, szülőket, bérmaszülőket 
is várják a vendéggyóntatók.

● A diákok gyónási alkalma: 19-én, 
szombaton 8.30-tól 9.15-ig a Gárdonyi is-
kolások, 9.15-10 óráig a Nádasdy iskolások, 
16.00-tól középiskolások, fiatalok számára. 
(Egyházi iskolások intézményi keretek 
között.)

● Nagyhét: Virágvasárnap, március 20-
án a diákság közös szentáldozása, 10-kor 
barkaszentelés és passió.

● Nagycsütörtökön, március 24-én 
18.30-kor Utolsó vacsorai szentmise az el-
sőáldozók és kísérőjük részvételével. Utána 
20.30-ig virrasztás és gyóntatás.

● Nagypénteken (március 25., böjti nap) 
8.30-kor reggeli dicséret és gyóntatás 9.30-
ig. 15.00-kor a hegyi kálvárián keresztútjárás. 
rábasömjénben 16.30-kor, a nagytemplom-
ban 18.30-kor Urunk szenvedésének ünnep-
lése a bérmálkozók részvételével.

● Nagyszombaton, március 26-án 8.30-
kor reggeli dicséret és gyóntatás 9.30-ig. 
Egész nap szentsír látogatási lehetőség.

● A Húsvéti vigília Nagyszombaton 
rábasömjénben 16.30-kor, a nagytemp-
lomban 18.30-kor kezdődik: lucernárium 
és örömének – igeliturgia – Mindenszentek 
litániája és keresztvízszentelés – miseáldo-
zat – feltámadási körmenet. Este a vigília 

befejezésekor, illetve reggel a 7 órai szentmise 
után ételszentelés.

● HITTANBEírATáS: A 2016-/17-es 
tanévre immár az általános iskola minden 
évfolyamán bevezetésre kerül a kötelezően 
választható hit- és erkölcstan óra. Tapasz-
talat, hogy nem csupán a vallásos családok 
íratják be erre gyermekeiket, hanem az 
érdeklődők, a keresztény értékeket fontosnak 
tartó szülők is.

Szent Miklós 

● Nagyböjtben minden pénteken este 
17.30 órakor keresztutat imádkozunk.

● Csütörtökönként este 17.30 órakor a vi-
lágosság titkai szentolvasót imádkozzuk új papi 
hivatásokért és a szolgálatban lévő papságért.

● Nagyböjti lelkigyakorlat a Sári temp-
lomban: Március 11-12-13-án, péntek – 
szombat – vasárnap a 18 órakor kezdődő 
szentmisék keretében. A szentbeszédeket 
Aigner Géza plébános úr mondja.

● Gyóntatás: Március 11-én, pénteken 
15.30 órától a hittanos diákok számára. 
Csatlakozhatnak felnőttek is március 12-én, 
szombaton 16.30 órától. A húsvéti nagy 
gyóntatás március 13-án, Feketevasár-
nap15.30 órától lesz. Minden alkalommal 
vendéggyóntató atya áll rendelkezésre.

● Március 13-án, vasárnap a szentmisék: 
szombat 18, vasárnap 8, 10 és 18 órakor 
kezdődnek.

● Március 15-én a 18 órakor kezdődő 
szentmisén Magyar hazánkért imádkozunk.

● Március 19-én, szombaton Szent József 
ünnepén plébániánk családjaiért esedezünk 
az esti szentmisén.

● Március 20-án a nagyhét kezdete 
Virágvasárnap. A bérmálkozók szüleikkel, 
bérmaszüleikkel lehetőleg a reggel 8 órás 
szentmisén vegyenek részt. Az elsőáldozók 
szintén a jó szülők kíséretében a délelőtt 
10 órás barkaszentelő szentmisére jöjjenek. 

● Március 24-én, nagycsütörtökön 18 
órakor lesz az elsőáldozók és szüleik számá-
ra a befejező jelentkezés az elsőáldozásra. 
Nagycsütörtökön az utolsó vacsora szent-
miséje után virrasztást tartunk este 20 óráig, 
amelynek ideje alatt lesz gyónási lehetőség.

● Március 25-én, nagypénteken 17.30 
órakor a keresztúttal veszi kezdetét Urunk 
szenvedésének ünneplése a kereszt előtti 
hódolat szertartásával. 

● A plébánia honlapja: www.sarvarsari.hu

A Sárvári Evangélikus 

● Nemzeti ünnep: Március 15-én, ked-
den 9 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet 
tartunk az evangélikus gyülekezeti teremben. 
Ezt követően csatlakozunk a városi ünnep-
séghez és koszorúzáshoz.

● Böjti bibliaóra-sorozat: Március 15-én, 
kedden 17 órai kezdettel tartjuk az idei böjti 
sorozatunk záró alkalmát Sárváron. Jézus 
utolsó szavaira figyeltünk heteken át.

● Virágvasárnap: Március 20-án, va-
sárnap 9.30 órai kezdettel tartjuk ünnepi 
istentiszteletünket a gyülekezeti teremben, 
a hittanosok és az énekkar szolgálatával. 

● Nagycsütörtök: Március 24-én, csütör-
tökön 17 órakor tartjuk az úrvacsora szerez-
tetés ünnepét. Az oltári szentség ünneplésére 
várjuk a kedves testvéreket. 

● Nagypéntek: Március 25-én, pénteken 
9.30 órakor szintén a gyülekezeti terem-
ben kerül sor a passió istentiszteletünkre, 
konfirmandusaink szolgálatával. Nagyböjti 
gyónásra és úrvacsora közösségbe is hívjuk 
a gyülekezetet. 

● Húsvét ünnepe: Március 27-én, 
húsvétvasárnap hajnalán 5 órai kezdettel, a 
feltámadás ünnepi liturgiára és az azt követő 
gyülekezeti agapéra várjuk a testvéreket. 

Március 27-én, húsvétvasárnap 9.30 
órakor kezdődik ünnepi istentisztele-
tünk, közgyónás és úrvacsora közösség 
áldásával.

Március 28-án, húsvéthétfőn szintén 9.30 
órai kezdettel tartjuk ünnepi istentisztele-
tünket Sárváron. Ezen az ünnepnapon rá-
bapatyon a 11 órai istentiszteleten élhetnek 
az oltári szentséggel. 

● Vasárnaponként 10 órától istentiszte-
letet és – ezzel egy időben – gyermek-isten-
tiszteletet tartunk.

● Március 25-én, nagypénteken délután 
5 órakor tartunk istentiszteletet.

● Március 27-én és 28-án, húsvét első és 
másodnapján 10 órai kezdettel tartjuk ünnepi 
istentiszteletünket. Mindkét alkalommal 
megterítjük az Úrasztalát. 

● Személyi jövedelemadónk 1%-át a 
Sárvári református Gyülekezetért Alapít-
ványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18. A Magyarországi reformá-
tus Egyház Technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: reforma-
tussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

DIGITÁLIS KÁBELTV CSOMAGOK:

  ALAP                2600 Ft/hó  BÖVÍTETT         4600 Ft/hó  DIGITÁLIS MINICSOMAGOK:
1. m1 HD  1-29. HBO PAK             2000 Ft/hó  EROTIC                    500 Ft/hó
2. m2 HD 30.  1. HBO

3. Duna TV HD 31.  2. HBO2

4. M4 Sport HD 32.  3. XXL

5. RTL Klub 33. Sport1

6. TV2 34. Sport2 HBO MAX PAK     2500 Ft/hó DIGIFILM                500 Ft/hó 
7. Viasat3 35. Eurosport 1  1. HBO

8. Viasat6 36. Eurosport 2  2. HBO2

9. 37. SPORT                    610 Ft/hó 
10. 38.  1. Sport Klub

11. Duna World 39.  2. Sport M

12. RTL II 40.

13. 41. HBO HD               +800 Ft/hó 
14. 42.  1. HBO HD

15. ATV 43. DOQ CSALÁDI               1000 Ft/hó
16. Spektrum 44. TV Paprika EXTRA                    910 Ft/hó  1. AXN

17. 45.  1. Film+2

18. 46.

19. 47. Film +  3. Muzsika TV

20. VIVA 48. COOL

21. Sorozat + 49.

22. Sláger TV 50.

23. 51.

24. SAT.1 52.

25. Pro7 53. AMC

26. ORF1 54.  11. RTL

27. ORF2 55. FEM3

28. PAX TV 56. PRO4

29. D1 TV 57. ZDF

ÚJ ÜGYFELEKNEK, 14 HÓNAP H SÉGNYILATKOZATTAL,Ű   9600 SÁRVÁR, NÁDASDY  U.  1.  

BEKÖTÉSI DÍJ NÉLKÜL, 2 DÍJMENTES HÓNAPPAL             TEL.: (95)320-496 

(Az akció 2016.01.04-t l 2016.03.31-ig érvényes)ő    E-MAIL: VARSAT@VARSAT.NET  

      WWW.KABELSZAT2002.HU

Minimax / C8  1. Hustler TV

Megamax  2. Private Spice

Disney Channel  3. HBO Comedy

 1. DigiFilm

DigiSport 1 HD Fishing & Hunting  3. HBO Comedy

DigiSport 2 HD AB Moteurs  4. Cinemax

Viasat History  5. Cinemax 2

Viasat Explorer  3. Extreme Sport

Super TV2 National Geographic  4. Nautical Channel

hírTV Spektrum Home

Discovery Channel Travel  2. AXN White

Ozone Network CBS Reality  2. Echo TV  3. AXN Black

Nickelodeon  4. Discovery Science

 4. VH1 Classic  5. Discovery World

Film Cafe  5. MTV Rocks  6. NatGeo Wild

Paramount Channel  6. MTV Hits  7. Sundance HD

Filmbox Film Mania  7. MTV Dance  8. Baby TV

Universal Channel  8. Music TV  9. Cartoon Network

 9. Trace Urban  10. JimJam

Comedy Central  10. Trace Sport Stars HD

 12. Discovery ID

 13. Animal Planet
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Belépődíj: 1000,- Ft http://www.azk.hu

2016. március 18. (pé), 20:30

SYNTHPOP-ÉJ

GUNMAKERPLAZMABEAT

SYNTH WITH MEGGIE

2016_AZK_Synthpop.indd   1 2/18/16   3:35:42 PM

Danubius Pódium

danubiushotels.hu/sarvar

További információ: 95 888 400
E-mail: sarvar.reservation@danubiushotels.com

A tavaly ősszel 

elmaradt 

előadásra 

váltott jegyek 

felhasználhatóak!

Szeretettel meghívjuk Önöket 
Vámos Miklós – Karácsony János 

„BeAtles és MI” 
című közös, zenés estjére, 
március 26-án, szombaton, 
19.00 órakor 
a Danubius Health Spa Resort Sárvár szállodába.

Belépőjegyek a szállodai recepción válthatók,  

1.500 Ft./fő áron.

Erősítse immunrendszerét, győzze le a tavaszi fáradtságot  
és védje egészségét! A Spirit Hotelben kedvező áron veheti 
igénybe gyógyító kezeléseinket:

Sensolite  6 500 Ft (20 perc)
Sejtműködést regeneráló polarizált fényterápia, mely kitűnő hatással van 
a szervezetre, serkenti a sejtek anyagcseréjét, erősíti az immunrendszert, 
javítja a vérkeringést és a szervezet védekezőképességét.
 

Jégszauna  6 500 Ft (2-3 perc)
A hideg, mint terápiás eszköz magas hatékonysággal használható a 
gyógyítás, a szépségápolás és a fogyókúra területén. A jégszauna kitűnő 
fájdalomcsillapításra, fokozza a bőr rugalmasságát és a fogyókúra  
sikerességében is eredményesen alkalmazható.

A hirdetés felmutatóinak a fenti árból 
10% kedvezményt biztosítunk.

Szeretettel várjuk Önöket!

9600 Sárvár Vadkert krt. 5.   |   + 36 95 889 500   |   www.spirithotel.hu

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

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Ne koptasd a télit!

Akciós nyári gumikmár 11.000 Ft/db-tól

» Műszaki vizsgáztatás 19.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «

» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*
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A Szentgotthárdi Fotóklub 
alkotóinak munkáiból nyílt 
kiállítás a Nádasdy-vár Folyo-
só Galériájában március 4-én, 
amelyet Bartakovics Andrea 
pedagógus nyitott meg.

Akár ‘Gotthárdi Napoknak 
is titulálhatnánk március első 
hétvégéjét Sárváron – mondta 
Kondor János, a Nádasdy-
vár Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója, utalva 
a Szentgotthárdi Fotóklub 
kiállítására és Gyécsek József, 
szintén szentgotthárdi alkotó 
két nappal később nyíló tár-
latára.

A Szentgotthárdi Fotóklub 
bemutatkozása a Nádasdy-vár 
Folyosó Galériájában valójában 
több mint egyszerű kiállí-
tás, ugyanis egy reményteljes 
kapcsolat elmélyülését is jelzi 
a Sárvári Fotóklubbal, akik a 
tavalyi év szeptemberében kap-
tak lehetőséget a szentgotthárdi 
bemutatkozásra. Ilyen szem-
pontból akár viszonzásnak is 
tekinthető a mostani tárlat, 

amelyet Bartakovics Andrea 
pedagógus nyitott meg.

Kóta pál sárvári énekmondó 
felvezető műsora után Barta-
kovics Andrea megnyitóbe-

szédében méltatta a képanyag 
és a fotós alkotók sokszínűségét, 
a különböző érdeklődéseket 
és látásmódokat, hiszen az 
ételfotóktól a tájképeken és a 

portrékon át, mindenféle mű-
faj és technika megtalálható a 
galéria falain. Mint mondta, 
a fotókon megjelenik a szín, a 
fény, a tónus, az élet és a dráma 

egysége. Történetet mesélnek 
el arról, hogy készült a kép, mit 
látott a fotós, ugyanakkor a néző 
agyában pedig elindítanak egy 
új történetet. A fotó megörökít 
egy pillanatot, és örökül adja az 
utókornak.

Bartos Károly, a Szentgott-
hárdi Fotóklub elnöke elmond-
ta, hogy hat évvel ezelőtt ala-
kultak, amatőr közösségükben 
10-15 különböző korosztályhoz 
tartozó fotós tevékenykedik. 
Köszönetet mondott a szent-
gotthárdi önkormányzatnak, 
amely támogatja munkájukat, 
többek között ezt a kiállítást 
is.  Sikerült jól integrálódnia a 
fotóklubnak a város életébe, tá-
mogatásukért cserébe a Szent-
gotthárd könyv fotóanyagának 
jelentős részét ők biztosították 
a városnak, és a Csatakönyv 
fotóanyagához is jelentős mér-
tékben hozzájárultak. 

A szentgotthárdi fotósoknak 
pajor András, a Sárvári Fotóklub 
titkára köszönte meg a sárvá-
ri bemutatkozást. A barátság 
jegyében bizakodásának adott 
hangot, hogy a jövőben is foly-
tatódhat az együttműködés a két 
város között.

A kiállítás március 29-ig na-
ponta 9–18 óráig tekinthető 
meg a Nádasdy-vár Folyosó 
galériájában.

Itt a tavasz, indul 
a motoros szezon!

Akkumulátorok
motorkerékpárokhoz,

quadokhoz, jetskikhez,
fűnyíró traktorokhoz…

*Elektrolit utánpótlásra nincs lehetőség, 
de a hosszabb élettartam érdekében 

ajánlatos megfelelő akkutöltővel időnként 
feltölteni az akkumulátort.

Banner Bike Bull Gel
Zárt rendszerű, 

szivárgás és gondozás* mentes.
Gyárilag lezártak. Nem nyitható fel!

Az akkumulátorban
az elektrolit gélesítve,

feltöltve és teljesen lezárva.
Fektetve is beépíthető!

Banner Bike Bull AGM
(Savazó szettel!)

Zárt rendszerű, szivárgás és 
gondozás* mentes. 

Üzembe helyezés után nem
felnyitható!

AGM=(Absorbent Glass Mat)
a sava üvegszál gyapotban 

felitatva, így megkötve.
Fektetve is beépíthető!

Banner Bike Bull
(Savazó szettel!)

Hagyományos ólom-savas
akkumulátorok folyékony 

elektrolittal.
Elektrolit pótlásához

felnyithatók és zárhatók.

Sövegjártó Kft. 
Szombathely, Csaba út 10.

94-513-370, 94-513-382
Hulladék beszámítás! 

(csak egy darab)
30 ah alatt 700 Ft/db

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Hunyadi 
utcai társasházban 
lakások és 
üzletek eladók.

Személygépkocsi-vezetői
tanfolyam

●  Részletfi zetési lehetőség 
●  Díjmentes tankönyv és teszt CD  
●  Diákoknak kedvezmények

9600 Sárvár, Petőfi  S. u. 24.
Tel.: 06-30/309-34-51
Nyilvánt.szám: 00849-2008

SÁRVÁRON a Katolikus Ált. Iskolában
2016. mácius 16-án 17 órakor

További info: www.horvathautosiskola.wordpress.com

Szentgotthárdi fotósok bemutatkozása

A bal szélen Kondor János, a művelődési központ igazgatója, középen Bar-
takovics Andrea pedagógus, a jobb oldalán Bartos Károly, a Szentgotthárdi 
Fotóklub elnöke (Fotó: Makrai Tamás)
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ORIGO-SÁNTA REAL KFT.
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)
Tel.: 06 94 505-222, Fax: 06 94 505-221

H267239
Hegyközségben, hétvégi ház, 

50nm+16nm terasz, szép 
kilátással. Sárvári 

Gyógyfürdőtől 3 km-re.
I.ár.: 4,6 mFt

H286226
Kertvárosban, 3 szobás, 

90 nm, családi ház, 520 nm 
telek. Gázkazán, kandalló, 

Új nyílászárok.
I.ár.: 16,8 mFt

T017598
Sárváron kedvelt 

városrészen, új utcában, 
építési telkek 

360-400nm-ig eladók.
I.ár.: 6,35 mFt

H297471
Sárváron, 120nm, 2009es, 
3szoba, nappalis igényes 

lakás, garázzsal, 
kertrésszel eladó.

I.ár.: 21,8 mFt

Újépítésű,CSOK támogatásra 
alkalmas ingatlanok eladók!
Sárvár belvárosához közel, 

mégis csendes környezetben 
9 lakásos társasházban 

lakások 30-93 nm-ig,
2016 októberi átadással 

leköthetők!

Eladó ingatlana van?
Ingyenes tanácsadás,
helyszíni felmérés!
Segítünk az eladásban!
Csuka Milán Ingatlan tanácsadó
Tel.: +36 70 454 1465
e-mail: csuka.milan@oc.hu

H289281
Belvárosában, 1. emeleti, 

nettó 67 nm-es lakás, 
27 nm galériával, igényesen 

felújítva.
I.ár.:13,7 mFt 

KREDENC 
BISZTRÓ REGGELIZŐ

9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18. 
06 70 312 0251

(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

Várunk mindenkit sok 
szeretettel, igazi házias ízekkel. 

Hétköznap már reggel 5 órától! 
Napi menü 850 Ft.

Egész csülök, sült kacsa előrendelésre is!
Házhoz szállítással bővült szolgáltatásunk!

Menüajánlatunk március 14-től 18-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Kar� olleves, 
Rántott 

camembert rizzsel, 
áfonyalekvárral

Frankfurti leves, 
Kijevi csirkemell 

rizzsel

Paradicsomleves, 
Rakott 

burgonya

Francia 
hagymaleves, 
Resztelt máj 

tört burgonyával

Húsleves 
májgaluskával, 

Vadas 
spagettivel

 Menüajánlatunk március 21-től 25-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zöldségleves, 
Csirkemellcsíkok 
Athéné módjára 

rizzsel (tejszínes, libamájas, 
szalonnakockás raguval)

Húsleves 
gazdagon, 

Cordon bleu 
burgonyapürével

Babgulyás, 
Nudli 

sárgabarack-
lekvárral

Fokhagymaleves, 
Csülök pékné 
módra pirított 
burgonyával

Hideg 
gyümölcsleves, 

Ananászos 
csirkemell 

burgonyapürével

Sült kolbász, hurka, sült oldalas, 
grillcsirke, sült csirkecomb, 

sült csirkeszárny, egytálételek, 
szendvicsek, tükörtojás, omlettek,

2 személyes tálak.
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Figyelem! Újra indul 20% kuponakciónk.
Érvényes: 2016. április 7-ig

WANG DIVATÁRUHÁZ

Nálunk már 
beköszöntött 

a TAVASZ!
Új tavaszi és 

nyári árukészlet érkezett!
Divatos női, férfi , gyermek 

ruházat óriási választékban!

Az I. emeleten húsvéti terítők, 
dekorációk, sokféle ajándéktárgy 

és játék kapható!

Mérethiányos cipők, ruhák 
30%–80%-os árengedménnyel 

kaphatók!
(2016.03.01-től a készlet erejéig.)

Sárvár, Ady u. 1. (rendőrség mellett)
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8-17:30

Szombat: 8-12:30
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Azokat az autókat érezzük igazán magunkénak, melyek nemcsak 
külsőleg, de belsőleg is illenek hozzánk. A ŠKODA Fabia modellek 
lenyűgöző vonalvezetésük mellett most olyan extrákat tartalmaznak, 
amelyek minden igényt kielégítenek. Többek között bőr kormánykereket, 
fűthető első üléseket, Bluetottoh kihangosítót, érintőképernyős 
Swing rádiót és hátsó parkolóradart.

Az akció 2016. február 15-től az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár 
a ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a bőr kormánykerék, parkolóradar hátul, fűthető első ülések, Swing rádió, Bluetooth telefonkihangosító felszereltségeket 
magában foglalja. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. 
További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

A ŠKODA így könnyíti meg 
ügyfelei mindennapjait. 

Hátsó parkolóradar Bluetooth 
telefonkihangosító

Bőr kormánykerék

Név 
Cím
Cím 2
Telefon
E-mail
Web

OKOS. 
MINDEN TEKINTETBEN.
ŠKODA Fabia modellek kimagasló Clever felszereltséggel 
már 3 350 000 forinttól.

ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

Azokat az autókat érezzük igazán magunkénak, melyek nemcsak 
külsőleg, de belsőleg is illenek hozzánk. A ŠKODA Fabia modellek 
lenyűgöző vonalvezetésük mellett most olyan extrákat tartalmaznak, 
amelyek minden igényt kielégítenek. Többek között bőr kormánykereket, 
fűthető első üléseket, Bluetottoh kihangosítót, érintőképernyős 
Swing rádiót és hátsó parkolóradart.

Az akció 2016. február 15-től az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár 
a ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a bőr kormánykerék, parkolóradar hátul, fűthető első ülések, Swing rádió, Bluetooth telefonkihangosító felszereltségeket 
magában foglalja. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. 
További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

A ŠKODA így könnyíti meg 
ügyfelei mindennapjait. 

Hátsó parkolóradar Bluetooth 
telefonkihangosító

Bőr kormánykerék

Név 
Cím
Cím 2
Telefon
E-mail
Web

OKOS. 
MINDEN TEKINTETBEN.
ŠKODA Fabia modellek kimagasló Clever felszereltséggel 
már 3 350 000 forinttól.

ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

Azokat az autókat érezzük igazán magunkénak, melyek nemcsak 
külsőleg, de belsőleg is illenek hozzánk. A ŠKODA Fabia modellek 
lenyűgöző vonalvezetésük mellett most olyan extrákat tartalmaznak, 
amelyek minden igényt kielégítenek. Többek között bőr kormánykereket, 
fűthető első üléseket, Bluetottoh kihangosítót, érintőképernyős 
Swing rádiót és hátsó parkolóradart.

Az akció 2016. február 15-től az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár 
a ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a bőr kormánykerék, parkolóradar hátul, fűthető első ülések, Swing rádió, Bluetooth telefonkihangosító felszereltségeket 
magában foglalja. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. 
További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

A ŠKODA így könnyíti meg 
ügyfelei mindennapjait. 

Hátsó parkolóradar Bluetooth 
telefonkihangosító

Bőr kormánykerék

Név 
Cím
Cím 2
Telefon
E-mail
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OKOS. 
MINDEN TEKINTETBEN.
ŠKODA Fabia modellek kimagasló Clever felszereltséggel 
már 3 350 000 forinttól.

ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

Azokat az autókat érezzük igazán magunkénak, melyek nemcsak 
külsőleg, de belsőleg is illenek hozzánk. A ŠKODA Fabia modellek 
lenyűgöző vonalvezetésük mellett most olyan extrákat tartalmaznak, 
amelyek minden igényt kielégítenek. Többek között bőr kormánykereket, 
fűthető első üléseket, Bluetottoh kihangosítót, érintőképernyős 
Swing rádiót és hátsó parkolóradart.

Az akció 2016. február 15-től az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár 
a ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a bőr kormánykerék, parkolóradar hátul, fűthető első ülések, Swing rádió, Bluetooth telefonkihangosító felszereltségeket 
magában foglalja. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. 
További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

A ŠKODA így könnyíti meg 
ügyfelei mindennapjait. 

Hátsó parkolóradar Bluetooth 
telefonkihangosító

Bőr kormánykerék

Név 
Cím
Cím 2
Telefon
E-mail
Web

OKOS. 
MINDEN TEKINTETBEN.
ŠKODA Fabia modellek kimagasló Clever felszereltséggel 
már 3 350 000 forinttól.

ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

Végh Autóház Kft. 
9700 Szombathely, 
Csaba u. 10. 94 513 370 
zsvegh@veghauto.hu 
www.veghauto.hu

ŠKODA Fabia

Változó kamatozású forint alapú fi nanszírozás magánsze-
mélyek részére 2016. március 31.-ig illetve visszavonásig.

ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

ŠKODA Fabia modellek kimagasló Active felszereltséggel
már 2 868 000 forinttól.

Azokat az autókat érezzük igazán 
magunkénak, melyek nemcsak külsőleg,  
de belsőleg is illenek hozzánk. 

Precíz belső 
formatervezés

Azokat az autókat érezzük igazán magunkénak, melyek nemcsak 
külsőleg, de belsőleg is illenek hozzánk. A ŠKODA Fabia modellek 
lenyűgöző vonalvezetésük mellett most olyan extrákat tartalmaznak, 
amelyek minden igényt kielégítenek. Többek között bőr kormánykereket, 
fűthető első üléseket, Bluetottoh kihangosítót, érintőképernyős 
Swing rádiót és hátsó parkolóradart.

Az akció 2016. február 15-től az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár 
a ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a bőr kormánykerék, parkolóradar hátul, fűthető első ülések, Swing rádió, Bluetooth telefonkihangosító felszereltségeket 
magában foglalja. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. 
További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

A ŠKODA így könnyíti meg 
ügyfelei mindennapjait. 

Hátsó parkolóradar Bluetooth 
telefonkihangosító

Bőr kormánykerék

Név 
Cím
Cím 2
Telefon
E-mail
Web

OKOS. 
MINDEN TEKINTETBEN.
ŠKODA Fabia modellek kimagasló Clever felszereltséggel 
már 3 350 000 forinttól.

ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

Azokat az autókat érezzük igazán magunkénak, melyek nemcsak 
külsőleg, de belsőleg is illenek hozzánk. A ŠKODA Fabia modellek 
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fűthető első üléseket, Bluetottoh kihangosítót, érintőképernyős 
Swing rádiót és hátsó parkolóradart.
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a ŠKODA Fabia Clever 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a bőr kormánykerék, parkolóradar hátul, fűthető első ülések, Swing rádió, Bluetooth telefonkihangosító felszereltségeket 
magában foglalja. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. 
További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

A ŠKODA így könnyíti meg 
ügyfelei mindennapjait. 

Hátsó parkolóradar Bluetooth 
telefonkihangosító

Bőr kormánykerék

Név 
Cím
Cím 2
Telefon
E-mail
Web

OKOS. 
MINDEN TEKINTETBEN.
ŠKODA Fabia modellek kimagasló Clever felszereltséggel 
már 3 350 000 forinttól.

ŠKODA Fabia kombinált átlagfogyasztás: 3,4–4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 88–110 g/km

Dinamikus külső 
megjelenés

Infotainment

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár a ŠKODA Fabia Active 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes.  
Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. 
Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció.

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34., 

Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 34.

Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Új és használt mobiltelefonok, hagyományos 
nyomógombos készülékek és a legújabb modellek is 

megtalálhatók üzletünkben! 

Húsvéti 
akció! 

Március 21-től 

26-ig minden 

üvegfólia 2000 Ft, 

amit fel is rakunk 

üzletünkben! 

Tartozékok széles választéka, 
színes szilikon tokok 1500 Ft-tól  

notesz és fl ip tokok 2500 Ft! 

Fóliák, üvegfóliák, 
fülhallgatók, töltők, akksik! 

Tablet tokok, fóliák!

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Berzsenyi utcában 
2016-ban épülő belvárosi, 
zöldövezeti sorházak 
értékesítése 
elkezdődött

A Sárvári Oxygen Fitness 
Sportegyesület házi versenyt 
tartott fitnesztermében febru-
ár 12-én. A verseny résztvevői 
rendszeresen mozognak, edze-
nek, fejlődnek.

A versenyzők Spártai női, 
Spártai férfi és Testépítő erőfel-
mérő kategóriában mérhették 
össze erejüket. Az edzők és a 
közönség szurkolása óriási erőt 
és biztatást adott a megmé-
rettetni vágyóknak, akik egy-
másnak is szurkoltak, hiszen 

nap mint nap együtt edzenek, 
így motiválva társaikat, mely 
mindenkiből kihozta a maxi-
mumot. 

A rendezvény fő támogatója a 
Vas Megyei Önkormányzat és a 
BioTech USA volt. A környező 
éttermek is felajánlották utalvá-
nyaikat, így közösen hirdetve az 
egészséges életmódot. 

A Sárvári Oxygen Fitness 
Sportegyesület 2004 óta cél-
jaként tűzte ki az egészséges 
életmód hirdetését. Nyílt napok, 
házi versenyek szervezésével 
próbálják bemutatni a mozgás 
fontosságát. – Felgyorsult vilá-
gunkban elengedhetetlen, hogy 
az ember szellemi és fizikai 
állapota megfelelő legyen, hogy 
helyt tudjon állni a munkahe-
lyén, a családi és a társadalmi 
életben egyaránt. Ehhez kell a 
rendszeres testedzés, a helyes 
táplálkozás, és a sport kínálta 

lehetőségek tudatos használata 
az erőnlét és a pszichés jólét 
megtartásához. 

Az egyesület edzőinek élet-
módja és elhivatottsága egyezik 
a szervezet céljaival, komolyan 
foglalkoznak munkájukkal, a 
szakmai fejlődésükkel, és rend-
szeresen testépítő versenyeken 
vesznek részt.

Egészséges életmód 
Sárváron

A Sárvári Oxygen Fitness Sportegyesület minden versenyzőt ajándékban 
részesített

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

A legjobb nyugdíjbiztosítást keresi? Mi segítünk!
Azoknak akik: 35-55 év közöttiek; fontosnak tartják, hogy gondoskodjanak idős napjaik  biztonságáról; 

vállalkozók és nem szeretnének minimálnyugdíjasok lenni; személyre szabott tanácsadást szeretnének.
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• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• Tel.: 95/520 230 • Mobil: +36 30/ 267 59 27 • Mobil: +36 30/631 38 07

Fizessen kevesebbet lakásbiztosítása után! 
Azoknak akik: legértékesebb vagyona a ház vagy a lakás; már régen váltottak; számtalan kiegészítő biztosítás 

közül válogatnának; egyáltalán nem váltottak még; káruk volt, de szinte semmit vagy keveset fi zetett a biztosító.

Az összes biztosító ajánlata egy helyen, NÁLUNK! 

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

Várjuk megrendeléseiket:
Irodánkban – érthető emberi hangon, nem robot operátoroktól! 
Folyamatos és hasznos információkért, nyereményjátékokért              facebook.com/pbasarvar
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 17-én és 24-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. március 11. és március 26. között
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Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. március, április

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
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SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.
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december 23. SZERDA január 20.

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

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.  

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE 
(ág max. 5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki)

Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. évben minden 
hónap utolsó péntekén, MÁRCIUS 
HÓNAPBAN MÁRCIUS 25-ÉN, 
PÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, és 
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben 
díjmentesen elhelyezheti, amennyi-
ben tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
2016. január 1-től a lakosság a 

házhoz menő lomtalanítást a beje-
lentést követő 10 munkanapon belül, 
a Közszolgáltatóval előre egyeztetett 
napon, évente egy alkalommal, 
maximum 2 m3 mennyiségben díj-
mentesen veheti igénybe. Az igény-
bejelentés során szükséges megadni 
a lomhulladék várható mennyiségét, 
a 2 m3 feletti lomhulladék csak a 
díjköteles lomtalanítás díjának megfi-
zetése mellett szállítható el. A ki nem 
használt lomtalanítási alkalom a kö-
vetkező évre nem vihető át. A házhoz 
menő díjmentes lomtalanítás július 
és augusztus hónapok kivételével 

egész évben igénybe vehető, kivéve 
a vis maiort, évente egy alkalommal, 
maximum 2 m3 mennyiségben.

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebomló 
díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár 
családi házas ingatlanainál. A 
gyűjtés igénybevételéhez szükséges 
60 literes előnyomott gyűjtőzsák 
társaságunk ügyfélszolgálatán 21 db/
háztartás/év mennyiségben féléves 
bontásban vehető át, feltéve, hogy 
az ingatlanhasználónak tartozása 
nem áll fenn, vagy azt igényléskor 
megfizeti. A kertvárosi városrészben 
már kihelyezett biokukák továbbra 
is használatban maradnak, aki bio-
kukával rendelkezik díjmentes gyűj-
tőzsák igénybevételére nem jogosult.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld pont Non-

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 

Ikervári u. 23.
Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00, 

CSÜTÖrTÖK: 12.00-16.00
Tel./fax: 06-95-520-172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu

SÁRVÁR SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI REND 2016. MÁRCIUS, ÁPRILIS.

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

SZELEKTÍV BIO 

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÁG

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

MÁRCIUS ÁPRILIS ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐ
vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

ÜVEG 2. KÖRZET:
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDD
PÉNTEKI napon történik.    

március 2. SZERDA SZERDAáprilis 6. BIO 

március 9. SZERDA SZERDABIO április 13.

március 16. SZERDA SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

április 20.

ÁG
április 27. SZERDA

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE.

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max. 5 cm 
átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve 
helyezhető ki) 

BIO 

március 30. SZERDA

március 23. SZERDA

SÁRVÁR SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI REND 2016. MÁRCIUS, ÁPRILIS.

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

SZELEKTÍV BIO 
ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÁG

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

MÁRCIUS ÁPRILIS ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI  vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik

ÜVEG 2. KÖRZET:
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.    

2. SZERDA SZERDA6. BIO 

9. SZERDA SZERDABIO 13.

16. SZERDA SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

20.

ÁG:
27. SZERDA

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE.

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max. 
5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, 
összekötözve helyezhető ki)

BIO 

30. SZERDA

23. SZERDA

SÁRVÁR SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI REND 2016. MÁRCIUS, ÁPRILIS.

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

SZELEKTÍV BIO 
ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÁG

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

MÁRCIUS ÁPRILIS ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI  vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik

ÜVEG 2. KÖRZET:
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.    

2. SZERDA SZERDA6. BIO 

9. SZERDA SZERDABIO 13.

16. SZERDA SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

20.

ÁG:
27. SZERDA

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE.

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max. 
5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, 
összekötözve helyezhető ki)

BIO 

30. SZERDA

23. SZERDA

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

A Sárvári páneurópa Szervezet 20 éves évfordulóján elhangzott 
ünnepi beszédben és az erről szóló tudósításban nem kellő súllyal 
emlékeztünk meg Balogh István alapító elnök múlhatatlan érdemeiről, 
továbbá négy évvel ezelőtti elhalálozását sem említettük meg. Az ebből 
eredő félreértésekért az MpUE Sárvári Szervezetének elnöke és a Sárvári 
Hírlap szerkesztősége elnézést kér.

Közútlezárás és forgalomelterelés sárváron!
2016. március 15-én (kedd) a nemzeti ünnep alkalmából rendezett 

koszorúzás ideje alatt 10.45-11.30 óra között a sárvári Szent lászló-
templom előtt álló petőfi-szobor vonalától a Várkerület és a Nádasdy 
Ferenc út találkozási pontjáig terjedő útszakaszon teljes szélességében 
egészpályás útlezárásra kerül sor.

Az útlezárás idején a kijelölt terelőút: Sárvár, Batthyány utcai 
körforgalom–Hunyadi u.–Gárdonyi u.–Fekete-híd u.–rákóczi u. 

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 12, 19. és 26.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Március 11. (péntek) 19.00 Téma: Sárvár idegenforgalma, Vendég: 
Máhr Tivadar alpolgármester 
Március 18. (péntek) 19.00 Téma: Évértékelő dr. Fekete Géza 
városi rendőrkapitánnyal 
Március 25. (péntek) 19.00 Húsvéti ünnepi műsor
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
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Továbbra is vállalunk nadrágfelhajtást és cipzárak cseréjét! 

Sárvár, Hunyadi u. 1. Tel.: +36-30/664-9195
Nyitva tartás: Hétfő-péntek 9-12 és 13-17, szombat 9-12

kölcsönzését megkezdtük!

Az elsőáldozó ruhák 
és a fi ú öltönyök 

ELENDER COMPUTER az Ön LEGRÉGEBBI 
számítástechnikai partnere SÁRVÁRON!

www.elendersarvar.hu

9600 Sárvár, 
Hunyadi u. 1.

tel./Fax: 95/324-011
Mobil: 70/383-2023

E-mail: 
elender@globonet.hu

Márciusi akciós ajánlatunk:

Fenti ajánlataink 2016. március 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Műholdas és kábeltévés vételtechnikai 
eszközökkel is várjuk kedves vásárlóinkat! 

Mindig TV antennák már 3.990 Ft-tól!

7-10”-os Tablet tokok 
érkeztek több színben, 
széles választékban!

Váltson vezeték nélküli egérre és 
billentyűzetre még ebben a hónapban!

Most 10%-os kedvezménnyel!

AMD X2 DualCore 3,4GHz számítógép 
konfi guráció fantasztikus áron! 

2 év garanciával! 
Most 1TB WD merevlemezzel 67.900 Ft-ért!

FM2/4GB RAM/1000GB HDD/DVD-RW/ Midi ház + 430 W tápegység
Kiváló teljesítmény alacsony áron 

ingyenes LINUX operációs rendszerrel!

A nagy sikerre való tekintettel 
új számítógép akciónk folytatódik!

               egységár

Rocky Cellar 4% sör dobozos 0,5 l  ................. 139 Ft 278 Ft/l

Kőbányai sör dobozos 0,5 l  ................................ 169 Ft 338 Ft/l

Arany Ászok sör dobozos 0,5 l  .......................... 199 Ft  398 Ft/l

Áraink március 27-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Március 15-én 7.00–19.00 óráig 
NYITVA TARTUNK!

Kertvárosi Trafi k

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET.

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-22.00

vasárnap 6.00-18.00

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Az Onyx luxus 
apartmanházban 
lakások eladók.
Fektessen a Gyógy- és 
Wellnessfürdő melletti értékálló 
ingatlanba, visszabérlési 
szerződéssel vagy üzemeltetési 
szolgáltatással!

www.sarvarhaz.hu
www.zafirapartmansarvar.hu

Karateverseny Sárváron
XV. SÁRVÁR KaRatE KUpa 

oRSZÁGoS BaJNoKSÁG
2016. március 12. (szombat) 10.00 órakor

a Nádasdy Tamás Általános Iskola sportcsarnokában

Versenyszámok: egyéni küzdelem
egyéni formagyakorlat

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Több kategóriában is dobogón 
végeztek a Sárvári Vívóképző 
Sportegyesület korosztályos 
versenyzői a Balassi Kupa ví-
vóversenyen. 

A február 13-án Esztergom-
ban zajlott Balassi Kupán egy 
első, egy harmadik dobogós hely 
mellett többen is helyezéseket 
értek el. A Sárvári Vívóképző 
Sportegyesület 2004 áprilisában 
alakult, hogy városunkban is 

lehetőséget adjon azoknak, akik 
érdeklődnek eziránt a magyar 
sikersportág iránt. Az eltelt idő 
alatt a legfiatalabbtól a veteránig 
minden korosztály versenyzői 
megtalálhatóak a Sárvári Vívó-
képzőben. 

A sárvári vívók számára már 
az év elején elkezdődtek az 

edzések és a felkészülés. Az 
esztergomi vívókupán Kondor 
Botár az újonc kategóriában első 
helyet szerzett, míg Szalay Huba 
a serdülő kategóriában harmadik 
helyezést ért el kardvívásban. 
A fiúk mellett a lányok közül 
Herbáth Száva, Németh Anna 
és Haraszti Dorottya is helyezést 
ért el – sorolta az eredményeket 
Horotán Attila edző.

Aki maga is kedvet kapott 
a kardforgatáshoz, a koncent-

rációt és az állóképességet is 
fejlesztő hagyományos magyar 
vívósporthoz, azokat szeretettel 
várják hétfőn és pénteken 18 óra 
után a Szent lászló Katolikus 
általános Iskolában tartott edzé-
seken. Érdeklődni és jelentkezni 
a 0630/974-3386-os telefonszá-
mon is lehet.

Vívóérmek

Herbáth Száva, Németh Anna, Haraszti Dorottya, Kondor Botár és Szalay 
Huba versenyzők, mögöttük Horotán Attila edző
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www.pontittuzletek.hu
www.facebook.com/pontittuzletek

ÜZLETEKMinden vasárnap nyitva!
Az Alkotmány u. 4.  és a Laktanya u. 2. 

szám alatti üzletünk 
MÁRCIUS 15-ÉN (kedden)

ZÁRVA TART.

Érdemes benézni!

 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Batthyány u. 34/3. www.ekszerszalon.com

 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 
Facebook: ZOÉ Ékszer

Maradandó 
értékek.

-10%

• karikagyûrûk munkadíjából
• Brillköves eljegyzési gyûrûk
• hozott arany és ezüst beszámítása 
• arany, ezüst ékszerek, órák
   és gyöngyékszerek

most AKCIÓSAN március 27-ig! 

Mindig megújuló árukészlettel és 
kedvezményekkel várunk!

Nézz körül web-shopunkban és 
kövess minket a Facebookon is!

(Részletek az üzletben.)

Húsvéti 
kedvezmények!

-30%

ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitva tartás: H.-Sz.: 7.00-19.00

www.litovel.hu

Litovel Classic 0,5l+üveg 
(Eredeti cseh sör) 

169 Ft/db, 338 Ft/liter
Litovel 

Moravan 
0,5 l 

dobozos:
199 Ft/db, 

398 Ft/liter

Sio Vitatigris 
0,33 l PET.

Alma-málna,  
Alma-szőlő-

dinnye: 
139 Ft/db, 

278 Ft/liter

Ave 
szénsavas 
ásványvíz 

1,5l: 
49 Ft/db, 
33 Ft/liter

Queen 
üdítőitalok 2,5 l
Cola, Gyömbér, 
Narancs, 
Vadszőlő: 
179 Ft/db, 
72 Ft/liter

Litovel Barna 
Citrom 

alkoholmentes 
0,5 l dobozos:  

169 Ft/db, 
338 Ft/liter

Kárpátia 
gyümölcspálinka 
0,5 l,37,5%
Brackkal, Szilvával, 
Körtével:
1890 Ft/db, 
3780 Ft/liter

Cifra mézes likőr 
0,5 l, 25%
Málna, Körte, Barack, 
Szilva, Meggy: 
1290 Ft/db, 
2580 Ft/liter

5-öt fi zet, 
6-ot vihet így 

141 Ft+üveg/db, 
282 Ft/liter

Ér
vé
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: 2
01

6.
03

.3
1-

igLovassy 0,75 l
Rosé 2015, Muskotály Félédes, Kékfrankos Félédes, Cserszegi Fűszeres - Irsai Olivér:  

359 Ft/db, 179 Ft/liter
Merlot Édes, Tokaji Furmint, Cabernet Sauvignon, Villányi Cuvée:  389 Ft/db, 519 Ft/liter

Lovassy 1,5 l
Rosé 2015, Kékfrankos Félédes, Cserszegi Fűszeres-Irsai Olivér, Cabernet Sauvignon:  

689 Ft/db, 459 Ft/liter

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

 Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
 Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

VÁRKAPU HÍRMORZSÁK 
Március 15-én kedvezményes múlt századi menüsorral idézzük 

meg a szabadságharcos szellemiséget  (1848 Ft-ért) 

Húsvéttól tavaszváró friss, új étlappal és harmatos húsvéti 
specialitásokkal (pl.: tejes bárány) várjuk Vendégeinket!

Borbarátok figyelem!
A böjtöt követően április elsején folytatódik 
BORGASZTRONÓMIAI GÁLASOROZATUNK!

Vendégünk a Káli-medence szívéből a Káli Kövek Pincészet 
(Szabó Gyula borász – tulajdonos).


