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Szabad emberek akarunk maradni

Ötcsillagos város
ötcsillagos
vasútállomása

Megújulhat a vasútállomás
épülete, erről egy budapesti tárgyaláson egyezett meg Kondora
István polgármester Dávid Ilonával, a MÁV vezérigazgatójával.
Korábban felújításra került már
az állomás környéke, új parkolók
is létesültek. Most az épület, a
peron, a kerítés is huszonegyedik
századi lehet majd.
Írásunk a 3. oldalon

Ismét tavaszi
nagytakarítás

A hivatalos városi ünnepség szónoka prof. Dr. Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója,
a város díszpolgára volt

Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 168. évfordulóján tartott városi megemlékezésen az időjárás felidézte az
egykori első, esős március 15-ét.
A szemerkélő eső ugyan a
Nádasdy-vár aulájába terelte
a sárvári megemlékezés közel
félezer résztvevőjét, ám a szűk
tér még nagyobb összetartozás
érzést adott az egybegyűlteknek.

Az ünnepséggel párhuzamosan
a művelődési központban a
megszokott „Játék a várban”
program során a gyerekeket a
délelőtt folyamán műhelyfoglalkozások és a Soltis Lajos Színház
zenés mesejátéka várta a nemzeti ünnepen. A hivatalos ünnepség szónoka prof. Dr. Kásler
Miklós, az Országos Onkológiai
Intézet főigazgatója, a város
díszpolgára volt. Az a márciusi

nap a magyar történelemben
egy olyan fordulópont volt,
amelyen eldőlt a haladás és a
maradás kérdése. A szabadságharc pedig egységgé kovácsolta
a magyar nemzetet, amelynek
során a világtörténelemben
egyedülálló módon a nemesség
önként lemondott előjogairól a
nép javára – hangsúlyozta ünnepi beszédében Kásler Miklós.
Folytatás a 4. oldalon

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
A Sárvári Hírlap munkatársai

Az önkormányzat az idei esztendőben is meghirdeti tavaszi
nagytakarítási akcióját április
1-jén 17 órára. Öt helyszínen várják mindazokat, akik bekapcsolódnának a közterületeken télen
összegyűlt hulladék eltakarításába. Közös érdekünk, hogy szép és
tiszta környezetben éljünk.
Bővebb információ
a 11. oldalon
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Antal Dezsőné március 7-én ünnepelte 90. születésnapját, ezen alkalomból
Kondora István polgármester köszöntötte otthonában Juci nénit, és vitte el hozzá
a miniszterelnöki köszöntő oklevelet. Az ünnepelt Farkas Judit néven 1926.
március 7-én, Csornán született. Születésnapján együtt ünnepelt vele lánya és
fia, unokái és dédunokái, így a jókívánságokat népes családja körében fogadta

Felhívás

az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2016/2017. tanévre történő általános
iskolai beíratások ideje:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00
órától 19.00 óráig
2016. április 15. (péntek) 8.00
órától 18.00 óráig
A szülő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni.
Az általános iskola törvényes képviselője küldi meg írásban a tanköteles
gyermek törvényes képviselője részére
döntését, amelyben tájékoztatást ad
arról, hogy a jelentkezést elfogadta
vagy elutasította. A gyermek törvényes
képviselője a döntés ellen a 2011. évi
CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással a közléstől, vagy ennek
hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül jogorvoslati
kérelmet nyújthat be a fenntartónak
címezve az intézmény vezetőjénél.
A Sárvári Tankerület általános
iskoláinak beiskolázási körzetébe
tartozó települések, utcák és terek a
2016-os évben:
Bői Általános Iskola (9625 Bő,
Köztársaság tér 32.) beiskolázási körzete: Bő, Chernelházadamonya, Gór,
Hegyfalu, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony.

Gércei Általános Iskola (9672
Gérce, Kossuth u. 221.) beiskolázási
körzete: Gérce, Vásárosmiske.
Rábapatyi Arany János Általános
Iskola (9641 Rábapaty, Alsópatyi u.
79/C) beiskolázási körzete: Jákfa,
Rábapaty, Zsédeny.
Répcelaki Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(9653 Répcelak, József A. u. 32.) beiskolázási körzete: Csáfordjánosfa,
Csánig, Nagygeresd, Nemesládony,
Nick, Répcelak, Vasegerszeg.
Uraiújfalu és Vámoscsalád az 5–8.
évfolyamos tanulók átvétele esetén.
Répcelaki Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Uraiújfalui Tagiskolája (1-4. évfolyam) (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa
utca 1.) beiskolázási körzete: Uraiújfalu, Vámoscsalád.
Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola (9600 Sárvár, Gyöngyös
u. 2–4.) beiskolázási körzete Sárvár
városban: Abádi B. sétány, Ady E. u.,
Alsógyep u., Arad u., Attila u., Bajti u.,
Balassi B. u., Bartók B. u., Batthyány
L. u., Bem J. u., Berek u., Berzsenyi
D. u., Cukorgyári u., Csokonai V.
M. u., Damjanich J. u., Deák F. u.,
Dévai B. M. u., Diófa u., Fekete-híd
u., Felső-Sótonyi út, Gárdonyi G. u.,
Gyöngyös u., Hunyadi J. u., Ikervári
u., Ipartelep u., Kabos L. u., Katona
J. u., Kemény I. u., Kisfaludy S. u.,
Kiss J. altábornagy u., Kodály Z. u.,
Komárom u., Kossuth tér, Kútszerhegyi u., Madách I. u., Mátyás király u.,
Medgyessy F. u., Mező u., Móricz Zs.
u., Ostffyasszonyfai út, Óvár u., Ölbői
u., Pap köz, Péntekfalui u., Petőfi S. u.,
Posta tér, Rába köz, Rábasömjéni u.,
Rákóczi F. u., Rózsa köz, Sársziget u.,
Selyemgyár u., Soproni u., Sótonyi

u., Sport u., Sylvester J. u., Szatmár
u., Szegedi K. G. u., Szent I. herceg u.,
Szombathelyi u., Temető u., Tilosalja
u., Tölgyfa u., Tüskési u., Újmajor u.,
Uzsoki u., Újsziget u., Vágóhíd u., Vásár tér, Vitnyédi u., Vörösmarty M. u.,
Zrínyi M. u. Bögöt, Porpác. Valamint
Csénye az 5–8. évfolyamos tanulók
átvétele esetén.
Sárvári Nádasdy Tamás Általános
Iskola (9600 Sárvár, Alkotmány u.
22–24.) beiskolázási körzete Sárvár
városban: Ágfalva u., Akácfa u.,
Alkotmány u., Almáskerti u., Árpád
u., Arany J. u., Balogh Ádám u.,
Barackfa u., Baross G. u., Bártfa u.,
Bercsényi M. u., Bocskai u., Bodza u.,
Budai N. A. u., Búzavirág u., Celli út,
Csallóköz u., Dorottya u., Dózsa u.,
Eper köz, Eperjes u., Erdély u., Esze T.
u., Harangvirág u., Hársfa u., Hegytető
u., Herpenyő u., Hold u., Hóvirág u.,
Isaszeg u., Iskola u., Jókai M. u., Kanizsai u., Kassa u., Katalin u., Kató köz,
Kazinczy F. u., Kertekalja u., Kinizsi P.
u., Kilátó u., Kopácsi dűlő, Körtefa u.,
Laktanya u., Liliom u., Magasházi u.,
Magyari I. u., Malom u., Mályva köz,
Március 15. u., Markusovszky u., Mikes K. u., Munkácsy u., Nádasdy F. út,
Nagyvárad u., Nefelejcs u., Orsolya u.,
Ostffyasszonyfa-vasútállomás, Otello
u., Pálházi G. M. u., Péntekhegyi u.,
Pipitér köz, Pohárszárogató u., Posta
u., Százszorszép u., Széchenyi I. u.,
Székely u., Szérűskert u., Szilvafa
köz, Tinódi S. u., Tizenháromváros

u., Tomori P. u., Tompa M. u., Tubize
tér, Tulipán u., Újhegy u., Ungvár u.,
Vadkert körút, Vadkert u., Vak B. u.,
Várkerület u., Világos u., Víztorony
köz, Vöröskavicsos u. Sitke.
Szelestei Általános Iskola (1–4.
évfolyam) (9621 Ölbő, Kossuth utca.
4.) beiskolázási körzete: Ölbő, Pósfa,
Szeleste.
Szelestei Általános Iskola (5–8.
évfolyam) (9622 Szeleste, Fenyő u.
1.) beiskolázási körzete: Ölbő, Pósfa,
Szeleste.
Zichy Antónia Általános Iskola
(9756 Ikervár, Kossuth Lajos utca
2–4.) beiskolázási körzete: Ikervár,
Meggyeskovácsi. Valamint Kenéz,
Megyehíd és Pecöl az 5–8. évfolyamos
tanulók átvétele esetén.
Zichy Antónia Általános Iskola
Csényei Tagiskolája (1–4. évfolyam)
(9611 Csénye, Ady Endre utca 42.)
beiskolázási körzete: Csénye.
Zichy Antónia Általános Iskola
Gróf Erdődy Ferenc Tagiskolája
(1–4. évfolyam) (9754 Pecöl, Széchenyi utca 15–17.) beiskolázási körzete:
Kenéz, Megyehíd, Pecöl.
Zichy Antónia Általános Iskola
Sótonyi Tagiskolája (9681 Sótony,
Kossuth Lajos utca 27.) beiskolázási
körzete: Bejcgyertyános, Nyőgér,
Sótony.
A Vas Megyei Kormányhivatal
közleménye alapján:
Várkonyi Gyöngyi
Sárvári Tankerület igazgatója
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Ötcsillagos vasútállomása lesz az ötcsillagos városnak
Ágh Péter, Vas megye ország
gyűlési képviselőjének kezdeményezésére jött létre március 7-én
az a találkozó, amelyen Sárvár
és Celldömölk város vezetői a
MÁV Zrt. elnök vezérigazgatójával a közösségi közlekedés további fejlesztéseiről tárgyaltak.
Kondora István polgármester
elmondta, hogy Sárvár idegenforgalmi, turisztikai jelentősége
miatt kiemelt fontosságú a közösségi közlekedés tekintetében.
A tavalyi év tavaszán avatták fel
azt a pályázatból származó 200
millió forintos beruházást, amely
keretében megtörtént a vasútállomás környékének tereprendezése. Megújult a térburkolat, a
virágágyás és zöldfelület, illetve
a kispostánál egy körforgalom
került kialakításra a biztonságosabb közlekedés érdekében.
A fejlesztés további fontos eleme
volt két parkoló kialakítása, a kerékpártároló megépítése, a váróterem és az illemhelyek felújítása
és a korszerű utastájékoztató

rendszer kiépítése. A korábbi
években a MÁV saját forrásaiból
megoldotta a vasútállomás épületének tetőszerkezeti felújítását,

fejlesztések várhatók a sárvári vasútállomás környékén. A
MÁV Zrt. finanszírozásával és a
sárvári önkormányzat ötmillió

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Dávid Ilona vezérigazgató és Kondora
István polgármester a budapesti tárgyaláson

illetve ajtó- és ablakcseréket
valósított meg.
A MÁV Zrt. elnök vezérigazgatójával, Dávid Ilonával a
tárgyalás sikeres volt, így újabb
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forintos hozzájárulásával a tervek szerint most megvalósulna
az épület színezése, a belső peron
átalakítása, az utasváró résznek
egy további fejlesztése, valamint
a kerítés színezése, megújítása –
sorolta Kondora István.
A polgármester szeretné, ha a
beruházás az idei év őszén meg
is valósulhatna, hiszen a képviselő-testület már megszavazta
az önkormányzati hozzájárulást.
A fejlesztés megvalósulásával
így az ötcsillagos városnak egy
ötcsillagos vasútállomása lesz.
Kondora István azt még hozzátette, hogy jelenleg fizikai és
pénzügyi akadálya van annak,
hogy a vasútállomás és a Volán
állomás egy helyen működjön. Ő,
személy szerint még nem tett le erről a tervről, s ha lehetőség lesz rá,
a jövőben ez is megvalósul majd.
szilke

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. április 5-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 202. számú irodájában.

A cseh állam is segítené a két testvérváros kapcsolatát
Az idei évben is folytatódik
az önkormányzat nemzetközi
kapcsolatainak az építése. A
sort a cseh testvérváros delegációjának sárvári látogatása
nyitotta.

Uherské Hradiště-vel 2012.
szeptember 9-én írt alá testvér-

városi együttműködési megállapodást Sárvár, melynek történelmi előzménye is van, hiszen
Mátyás király 1479-ben már
elfoglalta és a városnak új címert
adományozott. Azóta folyamatosan bővül a két város összefogása. Március 10-én Sárváron
fogadták a cseh testvérváros

Márciusi ülés

Március 31-én, csütörtökön 16 órai kezdettel tartja soros
ülését a sárvári képviselő-testület, ahol több napirend is az
önkormányzati cégekkel foglalkozik.
A Sárvári Gyógyfürdő Kft.-t, a Sárvár Távhő Kft.-t és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.-t is több napirendi pont érinti,
többek között tárgyalják üzleti és közbeszerzési terveiket,
könyvvizsgálót választanak. Elfogadják a Sárvári Média Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét is. Határoznak Sárvár egyes
közterületeinek az elnevezéséről. Jóváhagyják Sárvár Város
Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét. Módosítják a
szociális ellátásokról szóló és a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeleteket. Elfogadják az ingyenes használatba adott önkormányzati tulajdonú vagyonnal kapcsolatos éves
beszámolókat. A Sárvár-Víz Kft. végelszámolásával kapcsolatos
döntés meghozatalára is sor kerül.

küldöttségét az éves programterv
egyeztetésére.
A cseh küldöttség vezetője,
Zdeněk Procházka alpolgármester örömét fejezte ki, hogy
ennyire aktív a két település közti
kapcsolat. – Nemcsak hivatalos
látogatások zajlanak, hanem erősödnek a civil együttműködések
is, az óvodások közös sportrendezvényei, vagy a méhész egyesületek formálódó közössége.
Testvérvárosaink partnerségének jól látható a perspektívája
– értékelt a cseh alpolgármester.
Zdeněk Procházka turistaként családjával már akkor járt
Sárváron, mikor még nem viselt
közéleti tisztséget. Kedvező véleménye politikusként sem változott meg. Segítőkész, barátságos
embereket ismert meg ebben
a nagyon szép környezetben
lévő városban. A legjobb be-

nyomásokkal távozik Sárvárról
mindig magánemberként és
politikusként is.
A megbeszélésen szóba került
a visegrádi országok (V4) ös�szefogása. Jó lehetőségeket ad a
V4-ek együttműködése, külön
európai támogatási keret áll
rendelkezésre az együttműködő
testvér-települési kapcsolatok
fejlesztésére.
Kondora István arról számolt
be, hogy a kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy a napokban a
cseh nagykövetség konzuli osztályának vezetője, Milan Simko
is látogatást tett Sárváron, hogy
miként tudná a cseh állam is
segíteni a két testvérvárost. Ez
annak köszönhető, hogy Sárvár
és Uherské Hradiště együttműködése a két állam 10-15
élő partnersége között az egyik
legaktívabb.
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Együtt emlékezett a város a március 15-i nemzeti ünnepen
Folytatás az 1. oldalról
Széchenyi István gazdasági
reformjait és Kossuth Lajos egész
társadalmat megújító törekvéseit
fogta össze Batthyány Lajos, majdani első felelős miniszterelnök
szervezőereje, mely megalapozta
az áprilisi törvények elfogadását.
A március idusán kitört forradalom adott erőt ahhoz, hogy a
nemzet magáévá tegye ezeket a
modern polgári gondolkodású
reformokat. Semmik voltunk
és minden lettünk a vértelen
revolúció által: magyar hadsereg- és hadiipar, nemzeti valuta
a Kossuth-bankó által. Magyar-

ország szembe tudott szállni
egy nálánál sokkal nagyobb
hadsereggel, úgy, hogy Görgey
Artúr hadvezéri képességei csak
Napóleonhoz voltak mérhetőek,
és mellette számos más tábornok
is szolgálta a magyar sereget –
emelte ki Kásler Miklós.
A szabadságharc sok áldozatot
hozott, de a történelemben egyedülálló módon a forradalom vértelenül zajlott márciusban. A sok
ezer éves magyar történelem és
néplélek nem ismerte a bosszút,
de a forradalmat leverők annál
inkább. A „Talpra magyar” refrénje most így hangzik, szabad

emberek akarunk maradni –
mondta a professzor – úgy, hogy
magunk szabjuk meg, hogyan
éljünk, kikkel és miként éljünk.

ben dr. Kondora Bálint alelnök, a
Sárvári Járás részéről Dr. Galántai György hivatalvezető koszorúzott. Sárvár önkormányzatát

A város nevében Máhr Tivadar alpolgármester, dr. Szijártó Valéria jegyző,
Kondora István polgármester és prof. Dr. Kásler Miklós koszorúzott

A „Pilvax Kávéház”-ban Sebő Ferenc és barátai adtak koncertet

A vár aulájában ezt követően
a Tinódi gimnázium diákjai
szavaltak verset, majd a Sebő
Együttes adott rövid műsort. Az
esernyős menet a megemlékezés
után átvonult a Batthyány Lajos,
Kossuth Lajos, Széchenyi István
emléktáblájánál és Petőfi Sándor
szobránál tartott koszorúzáshoz.
A Vas Megyei Közgyűlés nevé-

pedig Kásler Miklós, Kondora
István polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Szijártó
Valéria jegyző képviselte, valamint a város civil szervezetei
helyezték el babérkoszorúikat.
A művelődési központban
kialakított hagyományos „Pilvax
Kávéház”-ban Sebő Ferenc és
barátai adtak koncertet.

Forradalmi hangulat a múzeumban
Akár bajusszal, akár bajusz
nélkül, de érdemes volt ellátogatni március 14-én a Nádasdy
Ferenc Múzeumba, ahol Forradalmi előzetes címmel szerveztek egész napos programot.

A díszteremben a forradalom
korának fegyvereit mutatta be
Szibler Gábor történész. A vállalkozó kedvű gyerekek és felnőttek
kézbe is vehették a fegyvereket,
felpróbálhatták a sodronyinget. A múzeumba betérő kis
huszárpalánták fakardot is készíthettek Tuskán József fa- és
bútorrestaurátor segítségével. A
fiúk csákót, míg a lányok pártát
vághattak, ragaszthattak maguknak, amelyben Kondor Tamás
közművelődési szakmunkatárs
volt a segítségünkre. Ha ez még
nem lenne elég, a múzeum majd
minden szegletében fellelhetőek

különböző bajusz-költemények,
így ezen a nyomvonalon elindulva fedezhették fel a vállalkozó
kedvűek a megújult huszárkiállítás számtalan bajuszcsodáját.
– Akik a múzeum munkatársaitól kapott feladatlapon össze

is tudták párosítani a történelmi
személyekhez tartozó bajuszokat,
jutalomban részesültek. Akinek
pedig még nincs, az maga is gazdagodhatott egy kackiás bajusszal!
– tudtuk meg Kondor Tamás
közművelődési szakmunkatárstól.

A fiúk csákót, míg a lányok pártát vághattak, ragaszthattak maguknak Kondor Tamás közművelődési szakmunkatárs segítségével (Fotó: Takács Zoltán)

Takács Zoltán Bálint igazgató
fontosnak tartja, hogy a nemzeti
ünnepen a múzeum is a forradalomhoz kapcsolódó programokkal várja a látogatókat, betekintést nyújtson annak a kornak a
hangulatába. A Nádasdy Ferenc
Múzeumot március 15-én ingyen látogathatták a polgárok,
és így lesz ez augusztus 20-án is.
– Hasonlóan a március 14éhez, az idei évben minden olyan
hétfői napon nyitva tartunk majd,
amikor egyébként munkaszüneti
nap van, és alkalma nyílhat az
embereknek a múzeum megtekintésére – mondta az igazgató.
A márciusi négynapos ünnep
alatt több mint 800 látogatója
volt az intézménynek, amelyet
március 15-éig már annyian
felkerestek, mint tavaly egész
márciusban.
-fr-
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Az elődök példamutatását követik a kitüntetettek
Az idei megyei kitüntetésátadón hat sárvári kötődésű
személy kapott elismerést. A
nemzeti ünnep alkalmából az
egészségügy, a közigazgatás,
a kultúra és a sajtó területéről
voltak városunkból díjazottak.

A közigazgatásban eltöltött több
mint négy évtizedes, kiváló
szakmai felkészültséggel és hivatástudattal végzett munkája elismeréseként méltó az elismerésre.
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Koncz János Alapfokú Művészeti
Iskolában. Megyei, regionális és
országos zeneiskolai versenyeken
korrepetitorként több hangszeres
növendékkel ért el kimagasló
eredményt, és nyerte el a legjobb
zongorakísérő díját. Önzetlen
és odaadó pedagógiai munkája,
Vas Megye Önkormányzatának
közösségformáló tevékenysége
Közgyűlése március 15-én, Cellpéldaértékkel bír.
dömölkön a város önkormány„Vas Megye Önkormányzata
zatával közös megemlékezéssel,
Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata” elismerést hárman kaptak.
valamint ünnepi üléssel emlékezett az 1848/49-es forradalom és
Kissné Dr. Niklai Erzsébet, a
szabadságharc 168. évfordulójára.
Szent László Kórház Sárvár orvos igazgatója. 1985-ben szerezte
Köszöntőt mondott Fehér László
meg a POTE-n orvosi diplomápolgármester, majd Ágh Péter országgyűlési képviselő elevenítette
ját. 1990-ben neurológiai szakvizsgát, 2002-ben mozgásszervi
fel a forradalom és szabadságharc
rehabilitáció szakorvosi címet
vasi eseményeit, s tisztelgett az
szerzett. Általános orvosként
ebben tevékeny szerepet vállaló Ágh Péter országgyűlési képviselő volt az idei megyei ünnepség szónoka
kezdte munkáját a Markusovszhősök előtt. Hozzátéve, hogy a
„Vas Megye Önkormányzata ky Kórház neurológiai osztályán.
most elismerésben részesülők az zője. 1977. november 1-je óta
elődök példamutatását követik, és dolgozik Sárváron, először a Szolgálatáért Kulturális Tagozata” 1998-ban adjunktusi kinevezést
szolgálják szűkebb közösségüket Járási Hivatal, majd a Városi elismerésben részesült Schimmer kapott. 2000-től a központi
Tanács szervezési előadója volt. Roberta, a sárvári Ma’ mint’ Ti rehabilitációs osztályra került.
és hazájukat.
A Vas Megyei Közgyűlés ki- 1982-ben igazgatásszervező Színjátszó Csoport vezetője, a 2003-tól főorvosi, majd a megtüntetéseit Majthényi László, a diplomát szerzett, ezt követően Koncz János Alapfokú Művé- bízott osztályvezető főorvosi
közgyűlés elnöke, dr. Kondora gyámügyi főelőadói feladatokat szeti Iskola zongora-drámajáték beosztást is ellátta. 2010-től a
Bálint alelnök és dr.
sárvári kórházban a
Balázsy Péter jegyző
nőgyógyászati rehabilitációs osztály oszadta át. A sárvári kitüntetetteket Kondora
tályvezető főorvosi kinevezését kapta meg.
István polgármester is
2012 augusztusától az
köszöntötte. Az elismerések átadásán jeorvosigazgatói feladalen volt Máhr Tivadar
tokat is ellátja. Szakmai tudásával, határoalpolgármester és dr.
zottságával, humánus
Szijártó Valéria jegyző.
magatartásával kivívta
„Kuntár Lajos Sajtóa betegek és hozzátardíj”-ban részesült dr.
tozóik tiszteletét és
Fonyó Roberta, a Sárvári Média Nonprofit
elismerését.
Kft. ügyvezetője, felelős
Monostoriné Dr.
szerkesztő. Aki két évtiHorváth Magdolna
zede aktív résztvevője,
sárvári gyermek háziszervezője és irányítója Dr. Szijártó Valéria jegyző, mellette négy kitüntetett – Sütő Károly, dr. Fonyó Roberta, Dr. Wächter Walter orvos. 1994 decembere
a helyi televíziózásnak, és Schimmer Roberta, Kondora István polgármester mellett további két kitüntetett – Dr. Niklai Erzsébet és óta látja el körzetében,
előbb Celldömölkön, Dr. Horváth Magdolna, valamint dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök és Máhr Tivadar alpolgármester megszerzett szaktudását kamatoztatva,
2004 óta pedig a Sárvári
Média Nonprofit Kft. ügyvezető látott el. 1987. július 1-jén a Vá- tanára. 2000-ben alakult meg az ott élők legnagyobb megeléigazgatója. Fő feladatának te- rosi Tanács VB Szervezési és Jogi a sárvári zene- és művészeti gedésére a gyermek háziorvosi
kintette a helyi médiacentrum Főosztályának osztályvezetőjévé iskola színművészeti ágazata. A feladatokat.
létrehozását, a hírszolgáltatás nevezték ki. 1991 májusától a drámajáték tagozatos tanulókból
Dr. Wächter Walter László, a
megújítását, hogy jobban meg- Polgármesteri Hivatal Titkár- álló Ma’ mint’ Ti Színjátszó Cso- Vas Megyei Kormányhivatal Sárfeleljen a helyi nyilvánosság XXI. ságának osztályvezetője, s 1996. port az elmúlt 15 évben Sárvár vári Járási Hivatala Népegészségszázad által támasztott kihívásai- január 1-jétől a képviselő-tes- kulturális életének meghatározó ügyi Osztály járási tiszti főorvosa,
nak. A helyi televízió működtetése tület aljegyzőnek választotta. A szereplőjévé vált. A helyi televí- osztályvezetője. 2000-ben szermellett az önkormányzati újság, a Sárvári Közös Önkormányzati zió év végi közönségszavazásán zett orvosi diplomát, 2002-2011
Sárvári Hírlap kiadója és a városi Hivatal 2013. március 1-jei meg- több alkalommal elnyerték az között háziorvos Uraiújfaluban.
honlap üzemeltetője is lett az alakulásakor a város polgármes- „Év Csapata” címet. Schimmer 2011-től járási tiszti főorvos és
tere e tisztségében megerősítette. Roberta 1993 óta tanít a sárvári osztályvezető Sárváron.
elmúlt tíz évben.
„Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” elismerésben részesült
Sütő Károly, a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal aljegy-
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Pályázati felhívás

helyi építészeti értékek felújításának támogatására
1. A pályázat célja:
Sárvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 41/2003.
(XI.27.) önkormányzati rendeletével
(a továbbiakban: rendelet) védetté
nyilvánított helyi építészeti értékek,
valamint a lakó funkciójú műemlék
ingatlanok homlokzata megóvásának,
fennmaradásának, megőrzésének
elősegítése.
2. A támogató megnevezése:
Sárvár Város Önkormányzata (9600
Sárvár, Várkerület u. 2.)
3. A pályázat benyújtására jogosult
a rendelet mellékletében szereplő,
védetté nyilvánított építészeti érték
tulajdonosa, kezelője, használója.
4. A pályázat tartalmi és formai
követelményei:
– kérelem a pályázó azonosító
adataival (cégnév/név, székhely/
cím, telefonszám), adóazonosító
számával, a pályázó képviselőjének és
kapcsolattartójának nevével, a pályázó
elérhetőségének megjelölésével;
– a támogatásból megvalósítani
tervezett tevékenységek ismertetése,
azok tervezett hatásai, összefüggései
a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal;
– jogerős építési engedély, bejelentés tudomásul vétel, nyilvántartásba
vétel, vagy építéshatósági igazolás,
hogy a tervezett tevékenység nem
építéshatósági eljáráshoz kötött (a
hatályos építésügyi előírások és a
tervezett építési munkák függvényé
ben), vagy annak igazolása, hogy az
engedélyezési eljárás megindult;
– tervdokumentáció a felújítás
műszaki leírásával és tételes árazott
költségvetéssel;
– az igényelt támogatás általános
forgalmi adót is tartalmazó összegének, valamint a saját és egyéb forrásból

(ezen belül az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb
költségvetési támogatásból, valamint
külföldi forrásokból; az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezettől,
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá
tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatásból) elvégzendő munkák értékének,
arányának meghatározása, a megvalósítás és a támogatás felhasználásának
ütemezése határidőkkel;
– előzetes kötelezettségvállalás (az
összes érintett tulajdonos aláírásával)
arra vonatkozóan, hogy a támogatás
elnyerése esetén az elnyert összeget a
pályázati feltételek szerint használja
fel az építtető.
A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani.
5. A támogató rendelkezésére álló
forrás megnevezése és összege:
A pályázati támogatás fedezete Sárvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16.)
számú önkormányzati rendeletének
felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadások között bruttó 2.500.000
forinttal szereplő előirányzat.
6. A költségvetési támogatásból
elszámolható és el nem számolható
költségek köre:
A költségvetési támogatásból kizárólag a védetté nyilvánított építészeti
érték felújításának költségei számolhatók el.
7. Az elnyerhető költségvetési
támogatás mértéke:
a) Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok
esetében a teljes felújítás költségének
25%-ig vissza nem térítendő támoga-

Pályázati felhívás
A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet
az Alapító Okiratban megfogalmazott elvek alapján.
Pályázni lehet: nagy érdeklődésre számot tartó, speciális,
magas színvonalú rendezvények, programok, valamint
közérdekű kiadványok, pályázatok megvalósításának
támogatására, illetve lebonyolítási költségeihez való hozzájárulásra.
Pályázhatnak: magánszemélyek, egyesületek, intézmények
(iskolák), társadalmi szervezetek, pártok.
A pályázat benyújtása: írásban – maximum két oldalban – a
cél, az igényelt összeg és a számlaszám megjelölésével Kondora István polgármester címére (9600 Sárvár, Várkerület 2.)
nyújtható be.
Az elbírálás során előnyben részesülnek, akik a pályázat
megvalósításához saját forrást is tudnak biztosítani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 7.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 22.
A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma

tás nyújtható a rendelet 11. §-a alapján
erre a célra létrehozott pénzügyi
támogatási alapból, annak erejéig.
b) Az épített környezet helyi védelmében részesülő objektumok esetében
kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes
felújítási költség 40%-ig, a rendelet
11.§-a alapján erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból, annak
erejéig, amely jelzálogként az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerül.
Az a) és b) pontban meghatározott
támogatás együttesen is kérhető.
8. A szükséges saját forrás mértéke: A felújítás teljes összegének az
elnyerhető támogatás mértékével
csökkentett összege.
9. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.
A pályázatokat Sárvár Város Jegyzőjéhez (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton, 1 db nyomtatott példányban
(cégszerűen) aláírva.
A pályázat lezárt csomagolását a
következő felirattal kell ellátni: „Pályázat”, „Építészeti értékek felújításának
támogatása”, továbbá fel kell tüntetni
a pályázó nevét és címét (székhelyét).
A postán feladott pályázatot a támogató csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a benyújtási határidőig sor kerül. A
pályázat, illetve az azzal kapcsolatos
postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat a pályázót terheli.
10. A pályázattal kapcsolatos
hiánypótlás lehetősége és feltételei:
A támogató hiánypótlásra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
Engedélyköteles tevékenység esetén
a jogerős engedélyt legkésőbb a szerződés megkötéséig be kell nyújtani.
11. A támogatási döntés elleni
jogorvoslatra, kifogás benyújtásának
lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a
jogorvoslat benyújtásának határideje
és módja: A támogatási döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül
kifogást lehet benyújtani Sárvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
12. A pályázatok elbírálásának
határideje: 2016. április 14.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
– az épület helye, városképi jelentősége,
– a vállalt felújítási összeg és az
igényelt támogatás módja,
– a felújítás műszaki szükségessége,
– az elbírálásnál előnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint
a vállalt önrész és a kért támogatás
aránya és módja.
Azok a pályázatok részesíthetők
támogatásban, amelyeket a munkák
megkezdése előtt nyújtottak be és a
felújítás költsége hitelt érdemlően
igazolható (szükség szerint jogerős
építési engedély terv, árazott és tételes költségvetés, műszaki leírás).

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott
költségvetés reális adatokat tartalmaz
és az alkalmazott műszaki megoldás a
lehető legtakarékosabb módon került
kiválasztásra, összhangban az előírt
követelményekkel.
Az Önkormányzat a pályázat eredményét nyilvánosságra hozza és a
pályázókat 2016. április 20. napjáig
írásban értesíti.
13. A pályázó vállalja, hogy a
pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormányzattal, ennek
aláírását követően lehet a munkákat
elkezdeni.
A támogatás kizárólag a pályázati
dokumentációban meghatározott
célra használható fel.
A támogatás kiutalására teljesítményarányosan, a kifizetett számlák
alapján kerülhet sor, a feladat elvégzéséről benyújtott számlamásolat
és műszaki ellenőri nyilatkozat rendelkezésre bocsátását követően 15
napon belül, a pályázó által megjelölt
számlaszámra. A támogatás lehívásához benyújtott számlák összegének
alkalmanként el kell érnie a beruházás
teljes költségének legalább 20%-át.
Amennyiben a számlákkal igazolt
beruházási/felújítási összköltség a
pályázatban megjelölt összegnél kevesebb, és így a megítélt vissza nem
térítendő támogatásnak az összköltséghez viszonyított aránya meghaladja
a rendeletben szabályozott 25%-os
arányt, a különbözet a végszámlára
eső támogatásból levonásra kerül.
A támogató fenntartja magának a
jogot, hogy az elvégzett munkálatokat a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési
Irodája útján ellenőrizze, melyet a
pályázó tűrni köteles. Amennyiben az
elvégzett munkálatok indokolatlanul
eltérnek a pályázati dokumentációban
szereplő műleírástól és árajánlattól, a
támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Ebben az esetben a még fel nem
használt támogatást a pályázó nem
igényelheti, a már kiutalt támogatást
pedig az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével emelt összegben
köteles megtéríteni. A kamatszámítás
kezdő időpontja a támogatás kifizetésének (az utalásnak) a dátuma.
A visszakövetelt támogatás meg
nem fizetése esetén a támogató jogosult fizetési meghagyást vagy más
polgári eljárást kezdeményezni.
14. A pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás kérhető a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodáján
Horváthné Gétai Edina ügyintézőtől
(9600 Sárvár, Várkerület u. 2., 211-es
iroda, tel.: 95/523-136)
Sárvár, 2016. március 17.
Kondora István
polgármester
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Biztonságban érezhetik magukat a sárvári polgárok
Évet értékeltek a rendőrkapitányságon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen is
A Sárvári Rendőrkapitányság
végezte tavaly a megyében a
legeredményesebb nyomozati
munkát – derült ki a kapitányság évértékelőjén, amelyen
részt vett dr. Tiborcz János
dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány is.

rófavédelmi Kirendeltség évérA polgári védelem területén
tékelő tiszti értekezletén.
81 kockázati helyszínen ellenAz értekezleten Kovács Leven- őrizték a belterületi vízelvezete tűzoltó alezredes, kirendelt- tők, a földtani és téli kockázati
ségvezető beszámolt a kirendelt- helyszínek és az árvízvédelmi
ség és szervezeti elemei 2015. évi művek állapotát. Az iparbiztontevékenységéről, melynek során sági szakterület a megye veszékitért a szakmailag felügyelt két lyes üzemeinek kétharmadával
önkormányzati tűz- rendelkező térségben jelentős
oltó-parancsnokság megelőző tevékenységet folyés az együttműködé- tatott, gyakorlatokat tartott és
si megállapodással ellenőrzött. Közúton 122 veszérendelkező önkéntes lyes árut szállító gépjárműből 26
tűzoltó egyesületek esetben, vasúton 211 ellenőrzött
szakmai munkájára vasúti kocsiból 14 esetben került
is. A természeti és feltárásra hiányosság.
Dr. Galántai György, a Sárvári
civilizációs eredetű
káresemények elke- Járás Helyi Védelmi Bizottságárülték a kirendeltség nak elnökeként megköszönte a
illetékességi terüle- katasztrófavédelmi kirendeltség
téhez tartozó sárvári elmúlt évi tevékenységét, a kiés celldömölki járást. váló szakmai együttműködést.
Dr. Unger István tűzoltó ezreEz lehetőséget adott
a magas színvonalú des, gazdasági igazgatóhelyettes
megelőzési tevékeny- a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
ségre és a felkészítések Igazgatóság elmúlt évi eredméFekete Géza sárvári rendőrkapitány és dr. Tiborcz János dandártábornok, megyei rend- előtérbe helyezésére.
nyeit ismertette. Az igazgatóheőr-főkapitány is kiemelt célnak tekinti a lakosság biztonságérzetének szinten tartását
A tavalyi évben a ki- lyettes elmondta, hogy a Sárvári
rendeltség működési Katasztrófavédelmi Kirendeltség
A rendőrkapitányság nemrég területen élő jogkövető állam- területén a tűzoltói vonulások az igazgatóság 2015. évi célkifelújított épületében tartott érté- polgárok és a közrendért sokat száma jelentősen csökkent. tűzéseinek megvalósításában
kelőn az állomány mellett részt áldozó önkormányzatok össze- Tűzesetekhez közel 4%-kal, magas szinten működött közre.
vettek Sárvár város önkormány- fogása – állapította
zatának vezetői, a járási bíróság meg dr. Tiborcz János
és ügyészség vezetői, valamint a dandártábornok.
többi együttműködő partnerek
Fekete Géza rendőrkapitány köszönetét
képviselői.
A Sárvári Rendőrkapitányság fejezte ki, hogy Sárvár
illetékességi területén a bűn- város önkormányzata
cselekmények száma évek óta a megye kapitánysági
csökkenő tendenciát mutat. székhely városai közül
Egy egész országra kiterjedő az egytől ötig terjedő
internetes áruvásárlási csalás skálán legmagasabbmiatt itt indult 146 rendbeli ra, 4,75-re minősítette
bűncselekményt nem számítva a rendőrség munkáját.
A sárvári rendőrök
a bűncselekmények száma 566
volt, ami 13%-os csökkenést célja az idei évben
mutat az előző évhez viszonyítva. is kiemelt hangsúlyt
– A nyomozás eredményességi fektetni a lakosság
mutató az összes rendőri eljárás- biztonságérzetének
ban regisztrált bűncselekmények szinten tartására a Az értekezleten Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető számolt be a kirentekintetében hetven százalék rendőri intézkedések deltség és szervezeti elemei 2015. évi tevékenységéről
volt. Ezzel az eredménnyel, a me- szakszerűségének és
gye kapitányságai közül az első kulturáltságának további javí- műszaki mentésekhez több mint
A 2016. évre vonatkozóan
helyet szereztük meg – össze- tásával, a jogsértésekre történő 22%-kal kevesebb alkalommal az igazgatóhelyettes feladatgezte az elmúlt évet Fekete Géza azonnali reagálással.
vonultak. Valamennyi beavat- ként határozta meg, hogy a
kozás a legalacsonyabb riasztási tavalyi szintet fent kell tartani,
alezredes, kapitányságvezető. A
* * *
sárvári rendőröknek azonban az
Nyugodt, csendes időszakot fokozatban felszámolható volt, továbbra is előtérbe helyezve
ország más részein is helyt kellett zárt tavaly a katasztrófavédelem mely hosszú évekre visszatekint- a megelőzést és az állomány
állniuk. A migrációs válság miatt – hangzott el a Sárvári Kataszt- ve is példa nélküli.
felkészítését.
a déli határszakaszon teljesítettek
szolgálatot a kapitányság létszámából jó néhányan.
A rendőr-főkapitány szerint a
sárvári rendőrök megyei összehasonlításban is jól szerepeltek.
A szilárd közbiztonság alapja a
felkészült rendőri állomány, a
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A Szent László

Szent László
Plébánia

● 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 nagytemplomban 18.30-kor Urunk
szenvedésének ünneplése 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 nagytemplomban 18.30-kor kezdődik: lucernárium
és örömének – igeliturgia – Mindenszentek
litániája és keresztvízszentelés – miseáldozat
– feltámadási körmenet. Este a vigília befejezésekor, illetve reggel a 7 órai szentmise
után ételszentelés.
● A kegyelemteljes Húsvéthoz április
5–6-án vasárnapi miserendet biztosítunk
(7.00; 8.30; 10.00; 19.00!). Húsvéthétfőn
9.30-kor a hegyi kápolnába is megyünk.
● Nyári óraállítástól (idén március
27. Húsvétvasárnap) 19.00-kor lesznek az
esti szentmisék, illetve ezt megelőzően az
ájtatosságok.
● Április 3-án, fehérvasárnap 10.00-kor
a katolikus iskola 3. osztályosainak elsőáldozását ünnepeljük.
● Április 30-án, szombaton egyházmegyei zarándoklat lesz Celldömölkre.
Jelentkezni a nagytemplom sekrestyéjében lehet.

Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Március 25-én, Nagypénteken
17.30 órakor Keresztutat imádkozunk.
18.00 órakor Urunk Szenvedésének
ünneplését tartjuk. Ekkor jelentkeznek
a 8-9. osztályos bérmálkozó jelöltek
szüleik és bérmaszüleik kíséretében a
bérmálkozók közé.
● Március 26-án, Nagyszombaton
18 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília
szertartása a feltámadási körmenettel a
Sári templomban, melynek befejeztével
ételszentelés lesz.
● Március 27-én, Húsvétvasárnap a
reggel 8 és a 10 órás miséken kívül este 18.30
órakor is lesz szentmise a kényelmetlen
zsúfoltság elkerülése miatt. A reggel 8 órás
szentmisén ételszentelést végzünk.
● Március 28-án, Húsvéthétfőn reggel
8 és 10 órakor és este 18.30 órakor lesznek
szentmisék.
● Szeretettel buzdítom a Sáriban és
Kertvárosban lakó hívő családokat, hogy a
nagyheti szertartásokon és a húsvéti ünnepekben tanúságot téve a világ előtt, együtt
jöjjenek a templomba.
● Húsvét vasárnapjától az esti szentmisék a nyári óraállás szerint este 18.30 órakor
kezdődnek.
● Április 2-án, szombaton délután 16
órakor folytatódik a bérmálkozók felkészítése a plébánia közösségi termében.
● Április 2-án, szombaton délelőtt 10
órakor kézműves foglalkozásra várjuk a
gyermekeket.

www.sarvarvaros.hu

Hírlap
● Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét április 4-én, hétfőn tartjuk az este 18.30
órakor kezdődő szentmisével.
● A következő csoportos jegyes oktatás április 9-én, szombaton délelőtt 11.15
órakor lesz.
● A plébánia internetes honlapján az
ünnepek részletes programjai, valamint a
szertartásokról készült fotógalériák megtekinthetők. www.sarvarsari.hu
● Minden sárvári polgárnak áldott húsvéti készületet és allelujás örömteli húsvéti
ünnepeket kívánok!

Evangélikus
A Sárvári Evangélikus
Egyházközség
● Húsvéti üzenet: Jézus Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkönörökké és nálam vannak a halál és a pokol
kulcsai.” Jel 1,18
● Dicsérjük Istent: „Kő és őrség mind hiába, halleluja! Ő lett mégis győzelmes, halleluja!
A halál vesztett csatát, halleluja! Krisztus ad
örök hazát, halleluja!” Ev.Ék. 224/3.sz.ének.
● Nagycsütörtök: Március 24-én csütörtökön 17 órakor tartjuk az úrvacsora
szereztetés ünnepét. Az oltári szentség
ünneplésére várjuk a kedves testvéreket.
● Nagypéntek: Március 25-én, pénteken
9:30 órakor szintén a gyülekezeti teremben kerül sor a passió istentiszteletünkre, konfirmandusaink szolgálatával. Nagyböjti gyónásra és
úrvacsora közösségbe is hívjuk a gyülekezetet.
● Húsvét ünnepe: Március 27-én a
szokásos hajnali istentisztelet a templom
felújítása miatt elmarad.

Húsvétvasárnapi úrvacsorás istentiszteletünket 8:30 órai kezdettel a református
templomban tartjuk meg.
● Március 28-án, húsvéthétfőn 9:30
órai kezdettel ünnepeljük húsvét második
napját az evangélikus gyülekezeti teremben.
Rábapatyon ugyanezen a vasárnapon
11 órakor kezdődik istentiszteletünk, és ott
lehet élni az úrvacsora szentségével.
● Konferenciára jelentkezési határidő:
Március 29-ig lehet jelentkezni a 2016.
július 7-10. között megrendezésre kerülő
Közép-Európai Keresztény Találkozóra. A
budapesti Tüske Csarnokban meghirdetett
programsorozat címe: „Ti vagytok a föld
sója.” Mt 5,13
A július 9-én, a szombati napon a programhoz csatlakozó egyházkerületi napra
külön busszal tervezzük az utazást. Erre
kérjük a jelentkezéseket!

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk.
● Március 25-én, nagypénteken 17
órakor tartunk istentiszteletet.
● Március 27-én, húsvétvasárnap 8:30
órai kezdettel evangélikus istentisztelet lesz
templomunkban. Március 27-én és 28-án,
húsvétvasárnap és -hétfőn egyaránt 10 órai
kezdettel tartjuk ünnepi istentiszteletünket. Mindkét alkalommal megterítjük az
Úrasztalát.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

DIGITÁLIS KÁBELTV CSOMAGOK:
ALAP

2600 Ft/hó

1. m1 HD
2. m2 HD
3. Duna TV HD
4. M4 Sport HD
5. RTL Klub
6. TV2
7. Viasat3
8. Viasat6
9. DigiSport 1 HD
10. DigiSport 2 HD
11. Duna World
12. RTL II
13. Super TV2
14. hírTV
15. ATV
16. Spektrum
17. Discovery Channel
18. Ozone Network
19. Nickelodeon
20. VIVA
21. Sorozat +
22. Sláger TV
23. Filmbox
24. SAT.1
25. Pro7
26. ORF1
27. ORF2
28. PAX TV
29. D1 TV

BÖVÍTETT

4600 Ft/hó

1-29.
30. Minimax / C8
31. Megamax
32. Disney Channel
33. Sport1
34. Sport2
35. Eurosport 1
36. Eurosport 2
37. Fishing & Hunting
38. AB Moteurs
39. Viasat History
40. Viasat Explorer
41. National Geographic
42. Spektrum Home
43. DOQ
44. TV Paprika
45. Travel
46. CBS Reality
47. Film +
48. COOL
49. Film Cafe
50. Paramount Channel
51. Film Mania
52. Universal Channel
53. AMC
54. Comedy Central
55. FEM3
56. PRO4
57. ZDF

ÚJ ÜGYFELEKNEK, 14 HÓNAP HŰSÉGNYILATKOZATTAL,
BEKÖTÉSI DÍJ NÉLKÜL, 2 DÍJMENTES HÓNAPPAL
(Az akció 2016.01.04-től 2016.03.31-ig érvényes)

DIGITÁLIS MINICSOMAGOK:
HBO PAK

2000 Ft/hó

1. HBO
2. HBO2
3. HBO Comedy

HBO MAX PAK

2500 Ft/hó

1. HBO
2. HBO2
3. HBO Comedy
4. Cinemax
5. Cinemax 2

HBO HD

EROTIC

500 Ft/hó

1. Hustler TV
2. Private Spice
3. XXL

DIGIFILM

500 Ft/hó

1. DigiFilm

SPORT

+800 Ft/hó

610 Ft/hó

1. Sport Klub
2. Sport M
3. Extreme Sport
4. Nautical Channel

1. HBO HD

CSALÁDI
EXTRA

910 Ft/hó

1. Film+2
2. Echo TV
3. Muzsika TV
4. VH1 Classic
5. MTV Rocks
6. MTV Hits
7. MTV Dance
8. Music TV
9. Trace Urban
10. Trace Sport Stars HD

9600 SÁRVÁR, NÁDASDY U. 1.
TEL.: (95)320-496
E-MAIL: VARSAT@VARSAT.NET
WWW.KABELSZAT2002.HU

1. AXN
2. AXN White
3. AXN Black
4. Discovery Science
5. Discovery World
6. NatGeo Wild
7. Sundance HD
8. Baby TV
9. Cartoon Network
10. JimJam
11. RTL
12. Discovery ID
13. Animal Planet

1000 Ft/hó

facebook.com/tdmsarvar
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Gencsi karcolt hímes tojások a városi könyvtárban
Gencsapátiban egyedülálló a
tojásfestés művészete. A tojásokra a csak itt használt
egyedi mintákat, karcolásos
technikával viszik fel. Ezt a
hagyományt, az így készült
tojásaikat hozták el a városi
könyvtárba egy kiállításra
Vincze Alfonzné nívódíjas népi
iparművész és Császár Józsefné
népi iparművész.
Bődi Piroska könyvtárvezető
köszöntötte elsőként a két kiállítót, anyát és lányát. Majd Varga
Albin, a Gencsapáti Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója
megnyitójában elmondta, hogy
a gencsapáti hímes tojáskészítés
és annak motívumkincse része
a Vas Megyei Értéktárnak. A
két népi iparművész életművének érdeme is, hogy egyáltalán
fennmaradhatott ez a húsvéti
hagyomány. A kiállítás megnyitása után a gencsi asszonyok

rövid bemutatót is tartottak a
könyvtárban.
– A ma is működő tojásfestők
és karcolók mind édesanyjuktól,
nagyszüleiktől tanulták meg ezt
a tojásdíszítési technikát, akik a
XIX. század végén tanítójuktól,
Pungor Ferenctől lesték el a
tojáskarcolás művészetét. Ké-

sőbb aztán a tanár úr feleségével
együtt tanította is erre a lányokat
– mondta el Császár Józsefné
népi iparművész, aki hozzátette,
hogy ez jó pénzkereseti forrás is
volt, hiszen a gyöngyösapáti kastély tulajdonosai, a Széchenyi és
az Apponyi grófok kosárszámra
rendeltek tőlük.

Vincze Alfonzné nívódíjas népi iparművész a városi könyvtárban is megmutatta, hogyan is készül a gencsi karcolt hímes tojás
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Vincze Alfonzné, Margit néni
is nagymamájától tanulta meg
a tojásfestést gyermekkorában,
és lányának, Császár Józsefnének és unokáinak adta tovább
ezt a hagyományt. – Én egész
ismeretlenül 1973-ban küldtem
Kecskemétre karcolt tojásokat,
és onnan kaptam a nívódíjamat,
amelyre nagyon büszke vagyok
– mondja Margit néni.
Vincze Alfonzné és Császár
Józsefné kiállítási anyagukkal
már az ország szinte minden
táján jártak, de állandó tárlatuk
is van a Gencsapáti Általános Iskolában és a művelődési
házban. A faluban figyelmet
fordítanak a hagyomány megőrzésére is, ez év januárjától
március elejéig tartó tanfolyamon adták át tudásukat a népi
iparművészek.
A gencsi karcolt hímes tojások
március 31-ig tekinthetőek meg
a városi könyvtárban.

Hatalmas, színes portrék a Galeria Arcis falain
A-tól V-ig (& vissza) címmel
nyílt kiállítása Gyécsek József
szentgotthárdi festőművésznek
március 6-án a sárvári Galeria
Arcisban. A tárlatot a fiatal alkotó egyik mestere, Horváth János festőművész nyitotta meg.

Gyécsek József festménye
2013-ban szerepelt már a Galeria Arcis falain. Akkor a Magyar
Festők Társaságának Önarczképek című csoportos kiállításához
hozta el Csipkejózsika című képét, önálló kiállítása viszont most
nyílik először Sárváron – mondta

köszöntőjében Kondor János, a
Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A
tárlatot megnyitó Horváth János
festőművész, aki egyébként egyik
mestere is volt Gyécsek Józsefnek,
a majdnem névrokon Gécsek
Tibor kalapácsvetővel hozta párhuzamba az alkotót. Ahogy az atléta nagy fizikai erőt koncentrál a
tevékenységéhez, úgy koncentrál
nagy szellemi erőt Gyécsek József
a képeivel kapcsolatban. Horváth
János elmondta, ilyen nagy méretű alkotások esetében szükség
is van erre a nagy szellemi erőre,

mert itt nincs igazán lehetőség
rögtönzésre, szinte négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre
kell előre tudnia a festőnek, mit
is akar csinálni, különben nem
lesz egysége a műnek.
Az A-tól V-ig (& vissza) című
Gyécsek József tárlat több évtizedes alkotói tevékenységének
második felét mutatja be. Nagy
kiterjedésű vászonfelületekre
festett óriási portrék sorakoznak
a Galeria Arcis falain. Az egyik
teremben csak a Harcsa Veronika
dzsesszénekesnőt ábrázoló portréváltozatok láthatóak. Majd a szét-

vagdosott arcképek részleteiből
komponált különös szekvenciákra
feledkezhetnek rá a látogatók.
Gyécsek József azt vallja, hogy
minden arcon lehet szépséget
felfedezni, mindenkinek van a
karakterében olyan, amit érdemes megörökíteni. Egy óriás
portréfestmény elkészítéséhez
azonban kell egy fajta érzelmi
többlet is az alkotónak.
A kiállítás március 30-ig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig tekinthető meg
a sárvári Nádasdy-vár Galeria
Arcis kiállítótermében.

NEM
NEMBONYOLÍTJUK,
BONYOLÍTJUK,

A• Lakásbiztosítások
legjobb
nyugdíjbiztosítást
Mi segítünk!
• Gépjármű biztosítások keresi?
• Élet-,és balesetbiztosítások
NEM
BONYOLÍTJUK,
Azoknak akik: 35-55• év
közöttiek; fontosnak
tartják, hogy
gondoskodjanak
idős napjaik biztonságáról;
Vállalati
biztosítások
• Pénzügyi
tervezés
vállalkozók és nem szeretnének
minimálnyugdíjasok
lenni; személyre
szabott
tanácsadást szeretnének.
•• Lakásbiztosítások
Lakásbiztosítások
•• Gépjármű
Gépjármű
biztosítások
biztosítások
•• Élet-,és
Élet-,és
balesetbiztosítások
balesetbiztosítások
EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
•• Vállalati
Vállalati
biztosítások
biztosítások •lakásbiztosítása
• Pénzügyi
Pénzügyi tervezés
tervezés
Fizessen
kevesebbet
után!

NEM BONYOLÍTJUK,

NEM
BONYOLÍTJUK,
Azoknak
akik:
legértékesebb
vagyona a ház vagy
a lakás; már régen
váltottak; számtalan
kiegészítő biztosítás
EGÉSZ
EGÉSZ
ÉVBEN
ÉVBEN
KÉRJE
KÉRJE AA LEGKEDVEZŐBB
LEGKEDVEZŐBB
BIZTOSÍTÁSOKAT
BIZTOSÍTÁSOKAT
AA BIZTOSÍTÁSOK
BIZTOSÍTÁSOK
SZAKÉRTŐJÉTŐL
SZAKÉRTŐJÉTŐL

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

Az összes biztosító ajánlata egy helyen, NÁLUNK!
Várjuk megrendeléseiket:
Irodánkban – érthető emberi hangon, nem robot operátoroktól!
Folyamatos és hasznos információkért, nyereményjátékokért

Kondor János igazgató, Gyécsek József festőművész és Horváth János festőművész a megnyitón (Fotó: Auer Gábor)

facebook.com/pbasarvar

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Sárvár,
Hunyadi
u. 11.
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil:
+36 30
/ 267 59
27• •Tinódi
Mobil:vendégló
+36 30 /udvarában
520 23 14
••Sárvár,
Sárvár,
Hunyadi
Hunyadi
u.
u.11.
11.
••Tinódi
Tinódi
vendégló
vendégló
udvarában
• Tel: 95 / 520 230
• Mobil:
+36
/ 267
59
27
• Mobil:
+36 30udvarában
/ 520 23 14
• Sárvár,
Hunyadi
u. 11.30
• Tinódi
vendégló
udvarában
• Sárvár,
Hunyadi
u. 11.
• Tinódi vendégló udvarában
Tel:
Tel:/ 95
95
95 //230
/ 520
520
230
230
••• Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
30
///267
267
59
59
27
27
•••Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
30
520
23
2323
14
1414
••••Tel.:
95/520
• Mobil:
30/27
267
59
27
•30
Mobil:
+36
38// 520
07
• Tel:
95
520
•230
Mobil:
+36
30 /+36
267
59
• Mobil:
+36
/ 520
23
14 30/631
Tel:
520
230
Mobil:
+36
30
267
59
27
Mobil:
+36
30
/
520
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SÁRVÁR FOTÓS SZEMMEL
Pajor András fotóművész 2016. április 1-jén,
pénteken 17.30 órai kezdettel tart előadást
„Sárvár fotós szemmel” címmel a Magyar
Páneurópa Unió Sárvári Szervezetének
klubhelyiségében (Batthyány u. 29.)
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Születés Fája ültetése

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és
Könyvtár és a Sylvester
Könyvbarátok Klubja szeretettel
meghívja Önt és barátait
2016. március 31-én (csütörtökön)
17 órára a könyvtárba

A Születés Ünnepe rendezvénysorozat
keretében – 2016. május 2-án, hétfőn 10
órakor – az Arborétumban ismét elültetjük
a Születés Fáját.
Kérjük, a védőnőknél április 26-ig jelentkezzenek azok
a sárvári családok, akiknek a
gyermeke 2015-ben született, és
szeretnék, hogy ezen a nevekkel
„virágba borított” fán az ő neve
is ott díszelegjen.
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Gömöri György
költő

Békássy Ferenc,
a XX. századi
angol–magyar költő
című előadására

NádASdy-Vár MŰVElődÉSi KÖzPoNt ÉS KÖNyVtár
Sárvár, 9600 Várkerület 1. (Nádasdy-vár)
Telefon: 95/320-063 • Fax: 95/323-425
E-mail: muvelodesikozpont@sarvar.hu
http://sarvarikum.hu

Minden érdeklődőt
nagy szeretettel várunk!
Bekassy_meghivo.indd 2-3

3/3/16 8:48:09 AM

KREDENC
BISZTRÓ REGGELIZŐ
9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18.
06 70 312 0251
(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

Sült kolbász, hurka, sült oldalas,
grillcsirke, sült csirkecomb,
sült csirkeszárny, egytálételek,
szendvicsek, tükörtojás, omlettek,
2 személyes tálak.

Várunk mindenkit sok
szeretettel, igazi házias ízekkel.
Minden nap már reggel 7 órától!
Napi menü 850 Ft.

Egész csülök, sült kacsa előrendelésre is!
Házhoz szállítással bővült szolgáltatásunk!
Menüajánlatunk március 28-tól április 1-ig
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Húsleves fridatto
Tojásleves,
Tárkonyos
Lencseleves,
Magyaros
módra,
Hagymás rostélyos
raguleves,
Vasi borzas
burgonyaleves,
Rántott csirkemáj hasábburgonyával Sült csirkecomb
rizzsel
Csirke Stroganoﬀ
rizzsel
(sertéshúsból)
rizzsel
módra rizzsel

Hétfő
Csirkeaprólékleves,
Csülökpörkölt tört
burgonyával

Menüajánlatunk április 4-től 8-ig
Kedd
Szerda
Csütörtök
Borsóleves,
Hideg
Tavaszi
Sertéspörkölt
gyümölcsleves,
zöldségleves,
galuskával
Gyros tál
Cigánypecsenye
burgonyapürével

Péntek
Húsleves
gazdagon,
Vadas spagettivel

Minden ami autó!

» 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!*

Ne koptasd a télit!
Akciós nyári g
umik
már 11.000 Ft/d
b-tól
SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

facebook.com/tdmsarvar

Sárvári

Hírlap
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A Nádasdy-vár Művelődési Központ és
Könyvtár szeretettel meghívja Önt és barátait
2016. április 3-án (vasárnap) 11 órára
a sárvári Nádasdy-vár
Galeria Arcis kiállítótermébe

E. Szabó MArgit
Ferenczy Noémi-díjas textilművész

szín – arany – ezüst – bronz
című kiállításának megnyitására
A tárlatot megnyitja
Cebula Anna művészettörténész,
a Szombathelyi Képtár igazgatója
A kiállítás megtekinthető 2016. május 1-ig
hétköznapokon 10–17 óráig
szombaton 9–13 óráig

meghívó
Trópusi
lepke- és rovarkiállítás
galeria arcis, sárvár

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és barátait 2016. április 4-én (hétfőn) 17 órára a sárvári Nádasdy-vár Folyosó Galéria kiállítótermébe Kiss Szilárd gyűjtő Trópusi
lepke- és rovarkiállításának megnyitójára.
Megnyitja Dr. Kondora Bálint, a Vas Megye Közgyűlésének alelnöke
A kiállítás anyaga válogatás Magyarország egyik legnagyobb trópusi magángyűjteményéből, amely 100 m² felületen, közel tízezer
egyedet és kétezer különböző fajt mutat be
a trópusi égövből.
A tárlat megtekinthető 2016. május
1-ig, naponta 10–18 óráig

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Tisztelt Sárváriak!

Ezúton hívjuk és várjuk Önöket a hagyományos Tavaszi Nagytakarítási
akcióra, melynek célja, hogy összegyűjtsük városunk zöldterületein, közterületein az ősz és a tél folyamán keletkezett hulladékot.
Időpontja: 2016. április 1. (péntek) 17.00 óra
A hatékony és összehangolt munka érdekében a város több pontjáról indul
a szemétgyűjtési akció.
Találkozzunk:
Nádasdy utca–Ungvár utca kereszteződésében,
Vágóhíd utcában a MOL-kútnál,
Szatmár utcában a cukorgyári kastély előtt,
Hegyközségben a Kálvária előtt,
Rábasömjénben a templom melletti játszótéren.
Az akcióban a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület is közreműködik.
Közös érdekünk és jogos elvárásunk, hogy tiszta környezetben éljünk.
Fogjunk össze e cél érdekében, mutassunk példát gyermekeinknek és a
lakókörnyezetünkben élőknek!
		
Kondora István
		
Sárvár város polgármestere
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Sárvári civilek
jótékonysági bálja
A sárvári civil egyesületek tartottak jótékonysági bált. Az est
bevételét a Kolping Támogató
Szolgálat javára ajánlották fel.
Öt éve tartják meg a sárvári
civilek jótékonysági rendezvényüket. Idén a Tinódi fogadóban
gyűltek össze a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület, a Stop&Go Tánccsoport és a
Sárvári Senior Néptánc Egyesület

Sárvári

tagjai közel százan, hogy jókedvvel adakozzanak. A jótékonysági
bált Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte, kiemelve a civil
szervezetek összefogását és segítőkészségét, mellyel ez úttal is jó
példát mutattak. Az egyesületek
támogatását Rábáné Varga Anita,
a sárvári Kolping szolgálatvezetője köszönte meg, ígérve, hogy
minden összegyűlt forinttal a
sárvári rászorulókat segítik.

Hírlap

Máhr Tivadar alpolgármesterrel a jótékonysági bál szervezői és az adományt
kapó Kolping szolgálat vezetője, Rábáné Varga Anita (jobbról a második)

Ha március, akkor békamentés!
A Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesületet március
6-án ismét felállította a békamentő sáncokat a Spirit Hotel melletti
körúton. A munkában az egyesü-

let tagjai, aktivisták és a Tinódi
gimnázium diákjai vettek részt.

A Vadkert körút melletti elkerülő úton évről évre több száz

www.sarvarvaros.hu

békát ütöttek el tavasszal az autósok, mivel az út a békák téli erdei
alvóhelye és szaporodási területe, a Csónakázó-tó közé épült.
Nagy László erdésztől származik
a békák megmentésének ötlete,
amellyel 2012-ben kereste meg a

környezetvédő egyesület tagjait,
akikhez a Tinódi gimnázium
diákjai is csatlakoztak – tudtuk
meg Bokorné Csonka Judittól, az
egyesület elnökétől.
A munka a békakordon felállításával kezdődött, amely egy

Az
Onyx
Sárvár,
Hunyadiluxus
utcában
apartmanházban
5+8 lakásos
lakások
eladók.
társasházban

Fektessen
a Gyógya lakások
ésés az
Wellnessfürdő melletti értékálló
üzletek
értékesítése
ingatlanba,
visszabérlési
szerződéssel
vagy üzemeltetési
elkezdődött!
szolgáltatással!
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
www.sarvarhaz.hu
www.zafirapartmansarvar.hu

450 méter hosszú fóliát feszítettek ki az aktivisták a Vadkert körúton (Fotó: Makrai Tamás)

körülbelül 450 méter hosszú
nejlon a Vadkert körúton. A
békamentési akcióhoz szükséges fóliát Sárvár Város Önkormányzata biztosította. A
kordon mögött 20 méterenként
leásott vödrök a békák csapdába
ejtéséül szolgálnak. A sárvári
Tinódi gimnázium diákjai és a
környezetvédő egyesület tagjai,
egy hónapon keresztül naponta
kétszer – reggel és délután – átszállítják a békákat a tóhoz.
Vígh Viktor tanár úr, főszervező elmondta még, hogy az elmúlt
négy évben mintegy 3 ezer békát
mentettek meg, és elkészítették
Sárvár békatérképét is, hiszen a
békák számát és fajtáját folyamatosan rögzítik.
-fr-

Sárvári

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

i
Húsvét
at
k
akción
ttuk

Tartozékok széles választéka,
o
színes szilikon tokok 1500 Ft-tól
sszabbít
megho ius 29-től
notesz és ﬂip tokok 2500 Ft!
a is
márc
ovábbr
Fóliák, üvegfóliák,
fülhallgatók, töltők, akksik!
Tablet tokok, fóliák!

-ig. T
április 2 n üvegfólia
minde t, amit
2000 F unk
k
fel is ra ben!
k
üzletün

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 34.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont
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Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák
Szolgáltatásaink:
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép-, zsindely-, palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek
tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek,
bádogos szerkezetek, cserepes lemez,
szendvicspanel fedések készítése
Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

Pajor Béla 0670/ 272 65 79
Pajor Gábor 0670/ 362 67 76
E-mail: pajorteto@citromail.hu

www.pajorteto.hu

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

Sárvár, Hunyadi
5+8 lakásos
társasházban
utcai
társasházban
a lakások és az
lakások
és
üzletek értékesítése
elkezdődött!
üzletek
eladók.
Sárvár, Hunyadi utcában

Madeira – Hotel Royal Orchid****

Reggelivel, két fős stúdióban

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

Tel.: +36 70 3192011,
70 701
3704
Érdeklődni:
Joó+36
Ákos
06
30/947 47 01
www.facebook.com/globalgsmpont

92x134hird copy.pdf
1
www.sarvarhaz.hu
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H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

2016.03.10.

11:47

238 EUR/fő/7 éjszaka + járulékos költségek
További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

Eng. szám: U-000545

facebook.com/tdmsarvar
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SÁRVÁRI

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2016. március 21.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2016. március 25. és április 9. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 26., április 2. és 9. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Március 25. (péntek) 19.00 Húsvéti ünnepi műsor
Április 1. (péntek) 19.00 Beszélgetés a nemzeti ünnepen kitüntetettekkel 1. rész
Április 8. (péntek) 19.00 Beszélgetés a nemzeti ünnepen kitüntetettekkel 2. rész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Testületi ülés:
Március 31. (csütörtök) 16.00/élő

március 31-én és április 7-én,
csütörtökön 17 órakor

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

Tóth Ipari és Szolgáltató Kft.
Forgácsoló és lakatos ipari munkák, láng- és plazma
vágó munkák CNC vezérlésű géppel.
Kovácsoltvas kerítések, kapuk,
erkélykorlátok, dísztárgyak.
Közületek és lakossági ügyfelek részére is!
Ingyenes felmérés és árajánlat.

www.ritmo.hu

Sárvár, Damjanich u. 1.
Tel.: 06- 30-927-5214 vagy 06-30-986-2505
E-mail: tothipari@globonet.hu

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Az építési-bontási hulladékot szerdán, ág maximum 5 cm átmé- • KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOGHUR(törmeléket) a lakossági ingatlanhasz- rőig, maximum 1 m hosszúságúra
TOS DOBOZT, MŰANYAG TOnáló 2016. évben minden hónap utolsó vágva helyezhető ki.
JÁSTARTÓT NE HELYEZZENEK
Lakossági házhoz menő növépéntekén, MÁRCIUS HÓNAPBAN
A SZELEKTÍV KUKÁBA.
ÖN CSALÁDI HÁZBAN LAKIK
MÁRCIUS 25-ÉN PÉNTEKEN 12.00 nyi eredetű biológiailag lebomló – FÉMHULLADÉK:
ÉS MÉG NEM VESZ RÉSZT A
órától 18.00 óráig a Kemény István u. díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár • sörös, üdítős alumínium dobozok
HÁZHOZ MENŐ ÜVEG GYŰJ1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett családi házas ingatlanainál. A gyűjtés • konzervdobozok
TÉSBEN, ÜVEG GYŰJTŐZSÁK AZ
konténerekhez maga elszállíthatja, és igénybevételéhez szükséges 60 literes • vegyes összetételű kompozit cso- ÜGYFÉLSZOLGÁLATON KÉRHEott 1 m3/háztartás/év mennyiségben előnyomott gyűjtőzsák társaságunk
magolási hulladék (ún. ITALOS TŐ, GYŰJTÉSKOR AZ ÚJ ÜVEG
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben ügyfélszolgálatán 21 db/háztartás/
KARTONDOBOZ)
GYŰJTŐZSÁKOT KÉRJÜK A
év mennyiségben féléves bontásban • tejes, gyümölcsleves többrétegű POSTALÁDÁBAN KERESSE.
tartozása nem áll fenn.
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: vehető át, feltéve, hogy az ingatlanhaszkartondobozok tisztán és lapítva
KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYENEK
2016. január 1-jétől a lakosság a ház- nálónak tartozása nem áll fenn, vagy
Az üveg csomagolási hulladék RÉSZT A VÁROS EGÉSZ TERÜLEhoz menő lomtalanítást a bejelentést azt igényléskor megfizeti. A kertvárosi gyűjtése a gyűjtőszigetek üveg kon- TÉN ELÉRHETŐ HÁZHOZ MENŐ
követő 10 munkanapon belül, a Köz- városrészben már kihelyezett biokukák ténereiben, és családi házaknál SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJszolgáltatóval előre egyeztetett napon, továbbra is használatban maradnak, aki négyhetente házhoz menü zsákos TÉSBEN. FÁRADOZÁSUKAT
évente egy alkalommal, maximum 2 biokukával rendelkezik díjmentes gyűj- gyűjtéssel történik. AMENNYIBEN NAGYON KÖSZÖNJÜK.
m3 mennyiségben díjmentesen veheti tőzsák igénybevételére nem jogosult.
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
igénybe. Az igénybejelentés során
A SZELEKTÍV KUKÁBAN EL2016. március, április
szükséges megadni a lomhulladék vár- HELYEZHETŐ CSOMAGOLÁSI
MÁRCIUS
MÁRCIUS
ÁPRILIS
ÁPRILIS
ható mennyiségét, a 2 m3 feletti lom- HULLADÉKOK AZ ALÁBBIAK:
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
2.
2.
6.
6.
hulladék csak a díjköteles lomtalanítás – PAPÍRHULLADÉK:
díjának megfizetése mellett szállítható • vegyes papír, karton papír
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
9.
9.
13.
13.
el. A ki nem használt lomtalanítási al- • élelmiszerek és kozmetikai cikkek
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
16.
20.
20.
nem szennyezett papírdobozai 16.
kalom a következő évre nem vihető át.
A házhoz menő díjmentes lomtalanítás – MŰANYAGHULLADÉK:
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
23.
23.
27.
27.
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
• üdítős és ásványvizes műanyag pajúlius és augusztus hónapok kivételével
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
szelektív lackok
hulladék lapítva
gyűjtési rend 2015. december, 2016.
január. SZERDA
SZERDA
egész évben igénybe vehető,Sárvár
kivéve
30.
30.
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
a vis maiort, évente egy alkalommal, • tisztítószerek (mosó- és mosogatóAzon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
maximum 2 m3 mennyiségben.
szerek, öblítők) flakonjai
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
Lakossági eredetű ÖSSZEKÖTÖ- • kozmetikai cikkek (samponok, tusNÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
ZÖTT ág, metszési nyesedék házhoz
fürdők) flakonjai
ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE
menő gyűjtése 2016. április 20-án • vegyes fólia
(ág max. 5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki)

SÁRVÁR SZELEKTÍV
SÁRVÁR SZELEKTÍV
HULLADÉK
HULLADÉK
GYŰJTÉSI
GYŰJTÉSI
REND 2016.
REND
MÁRCIUS,
2016. MÁRCIUS,
ÁPRILIS. ÁPRILIS.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV
ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET

KÖRZET

BIO

BIO

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

SÁRVÁR SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI REND 2016. MÁRCIUS, ÁPRILIS.

MÁRCIUS

ÁPRILIS

SZELEKTÍV 2015. DECEMBER

március 2.

SZERDA

március 9.

SZERDA

ÜVEG 1.

KÖRZET

március 16.

SZERDA

március 23.

SZERDA

március 30.

HÍRLAP
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SZERDA

2015. DECEMBER

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

BIO

december 2.
december 9.

SZERDA
SZERDA

december
2.
SZELEKTÍV
december 9.

SZERDA
SZERDA

ÜVEG 2.

december
9.
KÖRZET
december
23.

SZERDA
SZERDA

december 9.
december 23.

SZERDA
SZERDA

BIO

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

december
23.
SZELEKTÍV
december 30.

SZERDA
SZERDA

ÜVEG 1.

ÜVEG 1. KÖRZET:

2016. JANUÁR

április 6.

BIO
BIO

április 13.

SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV
BIO

április 20.
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

április 27.
SZELEKTÍV

SZERDA

január 6.
január 6.

SZERDA

BIO

2016. JANUÁR
SZERDA
2016. JANUÁR

SZELEKTÍV

SZERDA
2016. JANUÁR
ÜVEG 2.

január 6.
január 13.

SZERDA
KÖRZET
SZERDA

január 6.
január 13.

SZERDA
BIO

SZERDA

SZERDA

január 13.
január 20.

ÁG
SZERDA
SZERDA

január 13.
január 20.

SZERDA
SZELEKTÍV

SZERDA

SZERDA

ÜVEG 1.

január 20.
január 27.

KÖRZET
SZERDA

BIO

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

BIO
SZELEKTÍV

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET:

SZELEKTÍV

ÜVEG
1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET:

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

FENYŐ
SZELEKTÍV
FENYŐ

SZELEKTÍV
FENYŐ
SZELEKTÍV
FENYŐ

BIO zsák, kuka:

ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:
ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

KÖRZET

KÖRZET

BIO

BIO

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐ

vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

Azon utcák, ahol
a kommunális hulladék gyűjtése
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
Azon
utcák,
a kommunális
hulladék
gyűjtése
ÜVEG
1. ahol
ÜVEG
Azon
utcák,
ahol1.
a kommunális
hulladék
gyűjtése KEDD
HÉTFŐI,
vagy CSÜTÖRTÖKI
napon történik.
PÉNTEKI
napon történik.
KÖRZET
KÖRZET
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
vagy
napon
történik. hulladék gyűjtése
Azon PÉNTEKI
utcák, ahol
a kommunális
Azon utcák,
ahol a
kommunális hulladék gyűjtése
KEDDI,
EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
LEBOMLÓ
HÉTFŐI,NÖVÉNYI
vagy CSÜTÖRTÖKI
napon történik.
vagy PÉNTEKI
napon
történik.
HULLADÉK
GYŰJTÉSE.
Azon utcák,
ahol a kommunális
hulladék gyűjtése KEDDI,
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Azon
utcák,
ahol a kommunális
hulladék gyűjtése KEDDI,
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
vagy PÉNTEKI
napon történik.
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK GYŰJTÉSE.
LEBOMLÓ
HULLADÉK GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG

SZELEKTÍV
BIO

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

SZELEKTÍV
BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

BIO
FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

ÁG

CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ
HULLADÉK
ÁG,
METSZÉSI GYŰJTÉSE
NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max. 5 cm

átmérőig,
max. 1 m hosszúságúra
vágva, összekötözve
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL
MEGTISZTÍTOTT
FENYŐFA
helyezhető
ki)

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO

BIO

SZELEKTÍV SZELEKTÍV
ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

KÖRZET

KÖRZET

BIO

BIO

ÁG

ÁG

SZELEKTÍV SZELEKTÍV
ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET

KÖRZET

Győzött a Sárvár FC

Három gólt is rúgott az NB
III-as labdarúgó bajnokság
23. fordulójában a Sárvár FC
labdarúgó csapata, ezzel fontos
győzelmet aratott a kiesés elől
menekülő Sárvár.

A nyitófordulóban 5:1-es vereséggel kezdett a Sárvár FC a Tatabánya ellen, majd hazai pályán
is egy 2:0-s vereséggel folytatták
a sárváriak a Csepel FC ellen.
A 20. fordulóban 2:2-t játszott a
Sárvár az MTK II. csapata ellen,
aztán a márciusi első meccsén
1:0-s vereséget szenvedett a Balatonfüredtől.
A március 19-i Érdi VSE elleni
mérkőzésen a Sárvár védekezésre, kontrákra rendezkedett
be. Kocsis szerzett labdát a bal
szélen, indította a másik oldalon
felfutó Csákvárit, aki egy-két
ügyes csel után lőtt a hálóba,
ezzel 1:0. Az Érd rohamozott

Sárvári

tovább, két kapufával is jelezte,
hogy győzni jött. Ám a Sárvár is
veszélyesen kontrázott. Fordulás után csak meddő mezőny
fölényre futotta a vendégnek,
ekkor már a kapura veszélyesebb
hazaiak akarata érvényesült. Kocsis ment el a bal szélen, beívelt,
Koronczai visszafejelt az érkező
Rajos elé, aki a kapuba passzolt.
De nem dőlt el a meccs, mert
az Érd egy ártalmatlannak tűnő
átlövésből szépített. Viszont
a hazai cserék jól szálltak be:
Németh Gábor szerzett labdát,
Sipost játszotta meg, aki középre
ívelt, az érkező Koronczai pedig
fejjel pontot tett a meccs végére.
3:1-re győzött a Sárvár az Érd
ellen. Takács Gábor vezetőedző
szerint igazi csapatként küzdött a Sárvár. – Egy nagyon jó
együttest győztünk le, remélem,
hogy ez a siker hitet, és erőt ad a
folytatáshoz!

Indul a kispályás labdarúgó bajnokság
A Szabadidő Szövetség Sárvár szervezésében 3. alkalommal kerül sor a városi kispályás labdarúgó bajnokságra. A
szervezők várják Sárvár illetve a járás területén lévő üzemek,
iskolák, baráti társaságok csapatait, a járás területén lévő
községek közösségeit. Nevezhetnek továbbá a megyei II. és
III. osztályban szereplő labdarúgó csapatok is. A mérkőzések
helyszíne a Sárvár FC műfüves pályája. Jelentkezni március
29-ig lehetséges! E-mailben a pal.laci53@gmail.com címen,
személyesen és telefonon pedig Pál László, Fülöp Tamás és
Varga Károly szervezőknél.

2016-ban is hirdessen a Sárvári Hírlapban!

Hívjon most! 06 30 45 75 035
Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.

ÜZLETEK

ÜZLETEK

Soproni dobozos sör 0,5L 205 Ft/db (1L 410 Ft)
Steffl dobozos sör 0,5L 180 Ft/db (1L 360 Ft)
Riesenbräu dobozos sör 0,5L 140 Ft/db (1L 280 Ft)
Löwenbräu dobozos sör 0,5L 180 Ft/db (1L 360 Ft)
Pepsi 2,5L 350 Ft/db (1L 140 Ft)
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Elérkezett a nagy nap?
Ballag a gyermeked?
Lepd meg egy idó´tálló, szép arany vagy
ezüst ékszerrel, márkás karórával!
Így mindig emlékezni fog arra, hogy
milyen büszke vagy RÁ!

MOST AKCIÓS ballagási ÁRAK!
(május 1-ig)

10-30%

AJÁNDÉK: Egyedi DÍSZCSOMAGOLÁS 20 ezer Ft
feletti vásárlásnál.

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3.
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •
ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Varrónõket
keresünk
bõrvarrásra,

kétmûszakos munkarendben,
celldömölki üzemünkbe!
A bejárás biztosított!

Érd: +36-20-540-7259
Sárvár, Hunyadi
utcában utcában
Sárvár,
Berzsenyi
5+8 lakásos
2016-ban
épülő belvárosi,
társasházban
zöldövezeti
a lakásoksorházak
és az
üzletek
értékesítése
értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.pontittuzletek.hu

www.facebook.com/pontittuzletek

Részletek az üzletben.

facebook.com/tdmsarvar

www.sarvarhaz.hu
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

HÚSVÉTI és TAVASZI
finomságokkal várjuk
kedves Vendégeinket!
Kóstolja meg, érdemes!

2016. április 16-án 19 órától

„TI – BOR” - BÁL
Katalinoknak már van, reméljük,
hagyomány lesz belőle!
Minden Tibor nevű vendégünk egy üveg
BORT kap ajándékba, ha min. 4 főre foglal.
Garantált jó hangulat! Zenél: Csuta
Gyűjtjük a Tiborokat – legyen minél több!!!
Továbbra is háromféle NAPI MENÜVEL várjuk
Önöket: normál /zsírzárlat /hét sztárja!

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

12-22-óráig

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Húsvét köszöntő!

2016. március 26-tól

Kiszállítás mindennap:

www.sarvarvaros.hu
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TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Március 27–29-ig húsvéti specialitásokkal
(pl.: tejes bárány) várjuk Vendégeinket.
Ezt követően tavaszváró friss, új étlappal
kedveskedünk!

Borbarátok figyelem!

A böjtöt követően április elsején folytatjuk
BORGASZTRONÓMIAI GÁLASOROZATUNKAT!
Vendégünk a 45. alkalommal
Szabó Gyula borász, a Káli medence szívéből,
a Káli Kövek Pincészet tulajdonosa.

Pizzaexpress szolgálatunk

kibővített választékkal várja hívását!

Ne feledje: 10X fizet 1X ingyen!
FUTBALLRAJONGÓK FIGYELEM!

Amennyiben tőlünk rendel egy nagy görög vagy
olasz pizzát a Labdarúgó Bajnokok Ligája
mérkőzései napján 18 és 22 óra között,
megajándékozzuk egy hideg sörrel!!!
Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Étel és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

Bennünket a név kötelez!

