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Készül már a nyári szezonra Sárvár

Újabb pályázatokat
nyújtott be a város
Több pályázat beadásáról is határoztak a képviselők a múlt heti
rendkívüli testületi ülésen, így
pályáznak egy zeneház megvalósítására, a bölcsőde felújítására
és konzorciumi együttműködés
keretében pedig kerékpárút
építésére Sárvár és Gérce között.

Máhr Tivadar alpolgármester és Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
a Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvánnyal kötött együttműködés keretében árusított gyógynövény
alapú termékeket mutatja

Virágos, gondozott terekkel,
barátságos és vendégszerető éttermekkel, szállásokkal
várja a turistákat Sárvár. A
gyógyfürdő, a kalandpark, az
arborétum, a vár és a múzeum változatos kikapcsolódási
lehetőségeket nyújt a városba
látogatóknak. A turizmus
minden helyi szereplője már
készül a nyári szezonra.

– Sárvár a kereskedelmi
szálláshelyek tavalyi vendégéjszakáinak száma alapján továbbra is a tíz leglátogatottabb
település egyike. 2015-ben
közel tízezerrel nőtt a vendégéjszakák száma az előző évhez
képest a kereskedelmi és a
magánszálláshelyek összesített
adatai alapján. 2014-ben 486
ezer éjszakát töltöttek a turis-

ták Sárváron, míg 2015-ben
már ez a szám meghaladta a
495 ezret – tudtuk meg Haller
Ferenctől, a Sárvár Tourist &
TDM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától, aki hozzátette,
hogy a külföldi vendégéjszakák számát tekintve pedig
Sárvár az 5. legnépszerűbb
település.
Folytatás a 4. oldalon

Újabb pályázati kiírások jelentek
meg a területi- és településfejlesztési operatív program keretében.
Ezért döntenie kellett a testületnek, hogy milyen már előkészített
projekteket nyújt be pályázatként.
A turisztikai kínálat fejlesztését és
bővítését célozza az a 220 millió forintos pályázat, amelynek keretében egy zene háza megvalósítására
pályázik az önkormányzat Ikervár,
Nick, Porpác és Sitke községekkel
együtt egy konzorciumi megállapodás keretében. Máhr Tivadar
alpolgármester elmondta, hogy
a projekt a turizmus minőségi
fejlesztését, a kulturális attrakciók
bővítését célozza.
Folytatás a 2. oldalon
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Idén is lesz tanévkezdési támogatás

Sárvár Város Sportnapja 2016

Mivel a városvezetés kiemelten fontosnak tartja a családok
segítését, ezért a sárvári önkormányzat idén is nyújt tanévkezdési
támogatást a 2016 szeptemberében általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy folytató tanulók számára. A támogatás összege
gyermekenként 4 ezer forint. A támogatás iránti kérelmeket az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodáján lehet előterjeszteni a
2016. május 1-jétől július 31-ig terjedő időszakban.
Tájékoztató, jövedelemigazolás, nyomtatvány a 9-14. oldalon

Sárvár Város Önkormányzata, a városi sport- és civil egyesületek idén is megszervezik a városi sportnapot. Április
23-án 9 óra 45 perckor a rendezvényt Kondora István polgármester nyitja meg a városháza előtt, majd elrajtol a 12/24
órás futóverseny. Két nap alatt kosárlabda, labdarúgás, teke,
úszás, kerékpár, tenisz, asztalitenisz, futóverseny, petanque,
íjászat és birkózás sportágakban mérhetik össze erőnlétüket
a sportbarátok. Április 23-án 17 órakor tánc világnapi gála
kezdődik a Kossuth téren.
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Közösen kell vigyáznunk városunk tisztaságára
Idén is több százan gyűjtötték
a hulladékot a város közterületeiről április 1-jén. A tavaszi nagytakarítási akcióhoz
valamennyi sárvári iskola is
csatlakozott.

A Gárdonyi és katolikus iskolák diákjai már március 31én délelőtt bekapcsolódtak az
akcióba, és megtisztították iskolájuk környékét a tél folyamán
összegyűlt szeméttől. A gimnazisták pedig a délutáni órákban
kezdték a munkát a Posta téren.
Ők – Hevér Mihályné igazgatónő elmondása szerint – több
helyszín rendbetételét is vállalták
április folyamán, így a Spirit Hotel
mellett a békamentő sánc felszedésekor takarítanak, a Sárvár és
Rábasömjén közötti tó környékén
pedig április 22-én, a Föld napján.
Április 1-jén délelőtt a Nádasdy iskola és a Barabás szakközépiskola tanulói takarították ki az
intézményeik körüli területeket,
így két nap alatt mintegy 1500
diák vett részt a tavaszi nagytakarításban.

Pénteken délután öt helyszínen folytatódott a hulladékgyűjtési akció. Rábasömjénben
Kondora István polgármester
és Varga Károly önkormányzati
képviselő szervezték a munkát,
a Szent Imre utcát és a Pleszkátstó környékét tisztították meg.

Az én klasszikus területem, a
piac és környéke oly mértékben konszolidálódott az elmúlt
években, hogy ott kevesebb
szemét van, így oda már nem
mentünk. Ebben az évben hatodik alkalommal jöttünk össze,
de az akciónk filozófiája nem

A rábasömjéniek nagyon aktívak voltak az idei tavaszi nagytakarítási akcióban

– Demonstratív jellege is van
annak, hogy Rábasömjénbe jöttem ki takarítani, mert itt évek
óta nem volt hulladékgyűjtés, és
nagyon sok szemét összegyűlt.

változott. Össze kell fognunk
a cél érdekében, mutassunk
példát gyermekeinknek és a
lakókörnyezetünkben élőknek
azzal, hogy összeszedjük mások

szemetét, és azzal is, hogy nem
szemetelünk! Mindez azért is
fontos, mert egy nemzetközileg
elismert gyógyhely vagyunk, és
nem engedhetjük meg magunknak, hogy a főutak és a belső
utak mentén, a közterületeinken szemét legyen – mondta
Kondora István.
Rábasömjén mellett a MOLkút és a cukorgyári kastély
környékén, valamint a Hegyközségben is dolgoztak az aktivisták. Az idei szemétszedési
akció ötödik helyszíne pedig a
Kertvárosban, a Zuhogó környéke volt. Hulladékot sajnos itt
is találtak bőven az önkéntesek,
bár Máhr Tivadar alpolgármester azt mondja, hogy ő a
kezdetektől részt vesz a tavaszi
nagytakarítási akcióban, és
úgy látja, hogy egyre kevesebb
ezen a környéken a szemét.
Örömmel tapasztalja, hogy
sokan szívügyüknek érzik ezt
a munkát, a legfontosabb azonban az lenne, hogy közösen
vigyázzunk városunkra.
Berta

Újabb pályázatok beadásáról döntött az önkormányzat
Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Cseperedő Bölcsőde
felújítására is pályázatot nyújt be
az önkormányzat. 144 millió forintos támogatást igényel a város
az intézmény építészeti, gépészeti
és villamossági felújítására. Kondora István polgármester szerint
a városi bölcsőde felújítására
már nagy szükség lenne, ezért
többször pályázott is erre a város,
bár eddig sikertelenül. – A gyenge
pontunk, hogy ötezer lakos feletti
település vagyunk, ezért mínusz
10 pontos hátránnyal indulunk

az elbíráláskor. Ennek ellenére
benyújtjuk a pályázatot, és plusz
feladatokat is vállalunk, hogy
több pontot kaphassunk – mondta a városvezető.
A Vas Megyei Önkormányzattal
és a Vas Megyei Kerékpáros Szövetséggel együtt egy konzorciumi
megállapodás keretében pályázik
a sárvári önkormányzat a Sárvár és
Gérce közötti kerékpárút megépítésére. A beruházás összköltsége
mintegy 300 millió forint. Kondora István polgármester a projekt
kapcsán három fő kerékpárút

építési célt emelt ki Sárváron. –
Szombathely felől, a megépült
Porpác – Bögöt kerékpárutat
be szeretnénk hozni a városba,
ennek érdekében területeket kell
vásárolnunk, ez most van folyamatban. Fontos lenne a Sárvár és
Rábasömjén közötti kerékpárút
megépítése is, ez jogos igénye a
sömjénieknek. A Rába-hídtól
kifelé, a Hegyközségen keresztül
létesülne az a kerékpárút, amelyre
pedig most pályázhatunk. Ezeknek a kerékpárutaknak a megépítése a balesetveszély csökkentése

Nemzetközi népművészeti találkozó
Sárváron tanácskozott a Nemzetközi Népművészeti Szövetség több európai tagállama
is április 2-án, a képviselők a
szervezet megreformálásával
kapcsolatban fogalmazták
meg javaslataikat.

Az elmúlt két évtizedben már
két alkalommal adott helyet

Sárvár, illetve a Nádasdy-vár
a Nemzetközi Népművészeti
Szövetség európai konferenciájának, egy alkalommal pedig a
végrehajtó bizottsága ülésezett
városunkban. A Nemzetközi
Folklórfesztivál létrejöttében
elévülhetetlen érdemei vannak
a szövetségnek, illetve alapító főtitkárának, Alexander Veiglnek.

Most ismét több európai tagállam képviselője jött el Sárvárra, így itt volt a nemzetközi
szervezet nyugat-európai főtitkára Belgiumból, a spanyol és
az osztrák szervezetek elnökei.
Eljött Szófiából a bolgár szervezet elnöke és a bachreini alelnök,
Dr. Ali Kalifa is. Részt vett a találkozón Markó Péter, a szövet-

érdekében is nagyon fontos lenne
– hangsúlyozta a polgármester.
A városvezető végezetül elmondta, ha nem lesznek sikeresek ezek a pályázatok, a
következő egy-három évben önerőből is meg kell oldani ezeket a
fejlesztéseket a népegészségügyi
előírások, a balesetveszély elhárítása és a társadalmi igény okán.
A sárvári képviselő-testület
soros ülését április 28-án, csütörtökön 16 órai kezdettel tartja
a városháza nagytermében.
-fr-

ség magyar tagozatának elnöke
és Kondora István polgármester
is, aki hosszú évekig volt a folklórfesztivál fesztiváligazgatója.
Ezzel a találkozóval is, éppúgy, mint a több mint három
évtizedes múltra visszatekintő
nemzetközi folklórfesztivállal, a
világ népművészeti vérkeringésének színtere lett Sárvár.
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Új játszóházat kaptak a sárvári bölcsődések

Énekkel köszöntötték a megyei
és a sárvári önkormányzat vezetőit a Sárvári Cseperedő Bölcsőde kicsinyei az intézmény
udvarán. Április 7-én délelőtt
adták át a Sárváron tartott
megyebál bevételéből készült
új játszóházat.

– Sokan a bálozást egyfajta elit
kultúrának tartják, ami egyrészt
igaz, egyrészt nem. A farsang,
a megyei bálok kezdetét ünnepeljük a megyebállal. Tavaly
is jótékony célra gyűjtöttünk,
akkor közel 300 ezer forint
gyűlt össze, és a Markusovszky
kórház gyermekosztálya kapta
meg. Idén pedig – a sárvári
társszervezők javaslatára – úgy
döntöttünk, hogy a sárvári
bölcsődének és a Sárvári Szent
László Kórháznak ajánljuk fel
ezt az összességében félmillió
forintos adományt. Egy játszóházat kapott a bölcsőde, és
székeket a Szent László kórház
– mondta Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

A megyebál megszervezésében
a Sárvári Fidelitas Szervezet
tagjai működtek közre, akik
évekig a városi bált is szervezték.

Gárdonyi iskola adott helyet a
rendezvényünknek, így természetes volt, hogy az intézményt
támogassuk. Idén a megyebál

Majthényi László közgyűlési elnök és Kondora István polgármester örömmel
tapasztalta, hogy a kicsik már birtokba is vették az új játszóházat

Mórocz Zsolt kisfia, Zsombor
is a városi bölcsődébe jár, így
örömmel vett részt a munkában.
– Amikor 10 évvel ezelőtt először szerveztük meg a bálunkat,
akkor is az volt a cél, hogy a bevételünket valamelyik intézmény
javára fordítsuk. Mivel évekig a

szervezésében működtünk közre, és úgy gondoltuk, hogy a
legkisebbek, a bölcsőde kapja

a támogatást, így készült el ez a
most átadott játszóház – tudtuk
meg Mórocz Zsolttól, aki hozzátette, hogy helyi vállalkozók
is segítették a kis ház elkészítését
és letelepítését, amiért köszönet
illeti őket.
A városi bölcsődében jelenleg
66 gyermeket gondoz 5 csoportban 12 gondozónő, akik
mindannyian nagyon örültek az
új házikónak.
– Régi vágyunk teljesült a
kisház létrejöttével, és a gyerekek azonnal birtokba is vették.
Sok-sok funkciója lesz ennek a
házikónak, születésnapi ünnepségeket, kézműves foglalkozásokat szervezünk majd itt, vagy
éppen csak hűsölünk a nyári
nagy melegben – mondta Varga
Istvánné, a Sárvári Cseperedő
Bölcsőde vezetője.
-fr-

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2016. május 3-án, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Átadták a Sága új szennyvíztisztítóját
Új, korszerű szennyvízkezelő
létesült a Sága Foods Zrt. feldolgozó üzemének területén
mintegy 100 millió forintos
beruházás keretében. A létesítményt április 6-án Keleti Zsolt, a
Sága vezérigazgatója és Kondora
István polgármester adta át.

A Sága Foods Zrt. feldolgozó
üzemében létesült szennyvíztisztító átadási ünnepségén elsőként
Keleti Zsolt vezérigazgató szólt.
Mint mondta, az elmúlt 5-6 évben nem volt ekkora beruházás az
üzemben, és ez azt is jelzi, hogy az
átalakulás időszaka után elkezdődött az építkezés korszaka.
– A 100 millió forintos tisztítómű megépítésének elsősorban
környezetvédelmi indokai vannak. A korábbi tisztító, amely
ugyan megfelelt a környezetvédelmi előírásoknak, egyrészt
a régi telephelyen az óvoda, a
bölcsőde és a lakóházak szomszédságában volt, másrészt a
régi Barnevál igényeire épült, és
teljesen más jellegű szennyvizet

kellett kezelnie – hangsúlyozta
Keleti Zsolt.
A 400 m 3 napi kapacitással működő szennyvíztisztító

együtt, hogy a darabos szen�nyeződésekkel teli szennyvíz a
tisztítási folyamatok után milyen
állagú lesz. – A próbaüzem sike-

A Sága új szennyvíztisztítójának átadása – a kép jobb szélén Kondora István
polgármester és Keleti Zsolt vezérigazgató

tervezését és kivitelezését is a
PureAqua Kft. végezte. A lehető
legkorszerűbb technológiákkal
készült, Magyarországon gyártott alkatrészek felhasználásával.
Thury Péter ügyvezető kis fiolákba zárt minták segítségével meg
is mutatta Császár Csabával, a
Sága energetikai vezetőjével
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resen lezárult, és most az üzembe
helyezéshez szükséges engedélyezési eljárás folyik – tudtuk
meg a kivitelező cég vezetőjétől.
Kondora István polgármester
köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat saját
beruházásával segítette a Sága
új szennyvíztisztítójának a városi

szennyvízhálózatra való rácsatlakozását. Külön forrásokat nem
kellett erre most biztosítani,
mert a víziközmű vagyon után
kapott bérleti díjból meg tudta
valósítani az önkormányzat.
– Olyan értelemben egyedi
ez a beruházás, hogy a Ságának
végérvényesen lezárja a viharos
éveit. Innentől ezen az F4-es
telephelyen minden adott lett a
korszerű termeléshez. Abból a
szempontból nem egyedi a beruházás, hogy minden olyan sárvári
vállalkozást, akinek fejlesztési tervei vannak, és az önkormányzat
érintve lehet valamilyen szempontból, igyekszünk segíteni –
mondta a polgármester.
Ezen cégeket nemcsak a szakszerűség, jogszerűség és együttműködési készség terén segíti az
önkormányzat, hanem időnként
pénzügyi forrásokat is fordítanak a támogatásukra, részben a
munkahelyek és a termelés védelmében, részben azért, hogy a
piaci versenyben helyt tudjanak
állni ezek a vállalatok.
-fr-

árcius 2.
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Készül már a nyári szezonra Sárvár
Folytatás az 1. oldalról
Mint azt Máhr Tivadar alpolgármestertől megtudtuk,
az önkormányzat egy gyógyhelyfejlesztési pályázatot már
benyújtott. Bíznak abban, hogy
az újabb attrakciók több turistát
vonzanak majd, illetve az ide
látogatókat a településünkre való
visszatérésre ösztönzik.
– A projekt a Csónakázó-tó
környezetét célozná meg, a tavon hídfelújítást, új híd építését
és vízi attrakciók kialakítását
tervezzük. A szabadidőparkban

KREDENC BISZTRÓ REGGELIZŐ
(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

Mindennap már reggel 7 órától! Napi menü 850 Ft-tól.
Április 11-től kibővült menüválasztékkal várjuk vendégeinket!
Hétfő
Húsleves metélttel
Napi levesek

Tojásleves

Sóskakrémleves

Zellerkrémleves

Francia hagymaleves

Fokhagymás
csirkecomb
salátaágyon

Brassói aprópecsenye pirított
burgonyával

Gyros tál

Mexikói sült
oldalas fűszeres
burgonyával

Vörösboros tarja
hasábburgonyával

1 napi leves +
főétel 950 Ft
1 napi leves +
főétel 1300 Ft

Napi levesek
1 napi leves +
főétel 850 Ft

Április 25-től május 1-ig
Szerda
Csütörtök
Péntek
Húsleves
Húsleves gazdagon baromfi
udvarból Legényfogó-húsleves

Kedd
Újházi-tyúkhúsleves

Lebbencsleves

1 napi leves +
főétel 850 Ft

Szombat, Vasárnap

Húsleves metélttel,
Vasi borzas hasábburgonyával,
Gyümölcstorta
1050 Ft
Húsleves metélttel,
Sous vide császárhús hagymás,
törtburgonyával
Gyümölcstorta
1600 Ft

Vasi borzas hasábburgonyával vagy Babgulyás házi csipetkével, kenyérrel
Füstölt lazacos rizottó
Május 2-től május 8-ig
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Húsleves fridatto Húsleves gazdagon Húsleves metélttel Májgombócleves Újházi-tyúkhúsleves
módra
Tavaszi
Rántott leves
Céklaleves
Joghurtleves
Karfiolleves
zöldségleves
Kínai csípős
Sörben sült oldalas Cigánypecsenye
Rakott
csirkemell
Ragacsos
oldalas
pirított
csirkemell csíkok
salátaágyon
zöldkörettel
burgonyapürével
burgonyával
sült tésztával

1 napi leves +
főétel 950 Ft
1 napi leves +
főétel 1300 Ft

Bébi polip pikáns köntösben, friss salátával vagy Velővel töltött borda rizzsel
Fogasfilé rizzsel, tartármártás

tetett „eletreszolo.hu” blogoldal.
Az „Iránytű 2016” turisztikai
kommunikációs versenyen, digitális kampány kategóriában
különdíjat nyertek.
Haller Ferenc elmondta még,
hogy a nyári szezonra megújul
a tourinform iroda. Egy festés
után gyermek- és pihenősarkot
alakítanak ki, wifi szolgáltatással
és okos telefonok töltésére alkalmas vezeték nélküli töltőkkel
bővül a kínálatuk.
– Talán ezekkel a tervekkel az
önkormányzat a magánvállalkozásoknak is megadja azt a hátteret, amely további fejlesztésekre
ösztönzi őket is a nyári szezon
kezdete előtt. A vállalkozók aktivitása mellett pedig szükség van a
lakosság aktív közreműködésére
is a sikeres vendégfogadáshoz
– mondta Máhr Tivadar alpolgármester.
-fr-

Szombat, Vasárnap
Húsleves metélttel,
Velővel töltött borda rizzsel,
Palacsinta
1050 Ft
Húsleves metélttel,
Sous vide marhapofa barnamártással,
steak burgonyával,
Palacsinta
1600 Ft

Ruhaválogatás

A Sárvári Gondozási és
Gyermekjóléti Központ
munkatársai 2016. április 25-én és 26-án (hétfő,
kedd) 8 órától ingyenes
ruhaválogatást szerveznek.
Helyszín: Sárvár, Nádasdy F. u. 26.
Érdeklődni: 95/326-011,
95/320-148.

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Lakossági házhoz menő növéAz építési-bontási hulladékot A házhoz menő díjmentes lomtalanítás
(törmeléket) a lakossági ingatlanhasz- július és augusztus hónapok kivételével nyi eredetű biológiailag lebomló
náló 2016. évben minden hónap utolsó egész évben igénybe vehető, kivéve díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár használónak tartozása nem áll fenn,
péntekén, ÁPRILIS HÓNAPBAN a vis maiort, évente egy alkalommal, családi házas ingatlanainál. A gyűjtés vagy azt igényléskor megfizeti. A kertigénybevételéhez szükséges 60 literes városi városrészben már kihelyezett
ÁPRILIS 29-ÉN, PÉNTEKEN 12.00 maximum 2 m3 mennyiségben.
előnyomott gyűjtőzsák társaságunk biokukák továbbra is használatban
órától 18.00 óráig a Kemény István u.
FIGYELEM!
1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett
Lakossági eredetű hulladékká vált ügyfélszolgálatán 21 db/háztartás/ maradnak, aki biokukával rendelkezik
konténerekhez maga elszállíthatja, és GUMIABRONCSOT 6 db/háztartás/ év mennyiségben féléves bontásban díjmentes gyűjtőzsák igénybevételére
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben év mennyiségben, ÓLOM AKKU- vehető át, feltéve, hogy az ingatlan- nem jogosult.
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben MULÁTORT, NIKKEL-KADMIUM
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
tartozása nem áll fenn.
ELEMET, klór-fluor-szénhidrogént
2016.
április,
május.
Sárvár
Sárvár
szelektív
szelektív
hulladék
hulladék
gyűjtési
gyűjtési
rend
rend
2016.
2016.
április,
április,
május.
május.
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: tartalmazó kiselejtezett berendezést pl.:
2016. január 1-jétől a lakosság a ház- hűtő, veszélyes anyagokat tartalmazó
ÁPRILIS
ÁPRILIS
MÁJUS
MÁJUS
hoz menő lomtalanítást a bejelentést kiselejtezett elektromos és elektronikus 6.6. SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
4. 4. SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
követő 10 munkanapon belül, a Köz- berendezéseket pl.: TV, MOSÓGÉP,
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
szolgáltatóval előre egyeztetett napon, MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ, SZÁ- 13.13. SZERDA
SZERDA
11.
11. SZERDA
SZERDA
ÜVEG
ÜVEG
2. 2.
KÖRZET
KÖRZET
ÜVEG
ÜVEG
2. 2.
KÖRZET
KÖRZET
évente egy alkalommal, maximum 2 MÍTÓGÉP, EGYÉB HÁZTARTÁSI
BIO
BIO
18.
18. SZERDA
BIO
BIO
SZERDA
SZERDA
m3 mennyiségben díjmentesen veheti ELEKTROMOS BERENDEZÉS 20.20. SZERDA
ÁG
ÁG
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
igénybe. Az igénybejelentés
során a lakossági ingatlanhasználó 2016.
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
27.
27. SZERDA
SZERDA
25.
25. SZERDA
SZERDA
Sárvárvárszelektív
hulladék28-ÁN,
gyűjtési rend
2015. december,
2016. január.
MÁJUS
SZOMBATON
12.00
szükséges megadni a lomhulladék
ÜVEG
ÜVEG
1. 1.
KÖRZET
KÖRZET
ÜVEG
ÜVEG
1. 1.
KÖRZET
KÖRZET
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
ható mennyiségét, a 2 m3 feletti lom- órától 18.00 óráig a Kemény István u.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
hulladék csak a díjköteles lomtalanítás 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
díjának megfizetése mellett szállítható konténerhez maga elszállíthatja és ott
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
el. A ki nem használt lomtalanítási al- díjmentesen elhelyezheti, amennyiben
ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE
kalom a következő évre nem vihető át. tartozása nem áll fenn.
(ág max. 5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki)
SÁRVÁR SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI REND 2016. MÁRCIUS, ÁPRILIS.

MÁRCIUS

ÁPRILIS

SZELEKTÍV 2015. DECEMBER

SZERDA

ÜVEG 1.

KÖRZET

december 2.

SZERDA

árcius 16.

SZERDA

árcius 30.

építésére is pályázik az önkormányzat.
A Sárvári TDM egy újszerű
kezdeményezés keretében bővítette kínálatát. Április közepétől
a Szombathelyi Egyházmegyei
Caritas Alapítvány megváltozott
munkaképességű dolgozói által
készített gyógynövény alapú
termékek széles kínálata, mézek,
szörpök, teák várják a helyi vásárlókat és az ide látogató turistákat
a Sárvári Tourinform irodában.
Egy elismerést is kapott a közelmúltban a TDM által működ-

9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18. • Házhoz szállítás: 06 70 312 0251

árcius 9.

árcius 23.

sportpályák, új gyermek játszópark, gyermek KRESZ-park,
esőbeállók és jégpálya létesítése
szerepel a tervek között. A Csónakázó-tó mellett turisztikai
kiszolgáló helyiségeket, vízi
rendezvényhelyszínt és egy interaktív fénytornyot is szeretnénk
kialakítani sikeres pályázat esetén – sorolta az alpolgármester,
aki hozzátette, hogy a településfejlesztési operatív program
keretében kulturális turisztikai
attrakció megvalósítására, a
zeneiskola udvarán egy zeneház

www.sarvarvaros.hu
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SZERDA

SZERDA

2015. DECEMBER
SZERDA
2015. DECEMBER

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

december 2.
december 9.

SZERDA
SZERDA

december
2.
SZELEKTÍV
december 9.

SZERDA
SZERDA

BIO

ÜVEG 2.

december
9.
KÖRZET
december
23.

SZERDA
SZERDA

december 9.
december 23.

SZERDA
SZERDA

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

december
23.
SZELEKTÍV
december 30.

SZERDA
SZERDA

BIO

ÜVEG 1.

ÜVEG 1. KÖRZET:

2016. JANUÁR

április 6.

BIO
BIO

április 13.

SZELEKTÍV
BIO

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

január 13.
január 20.

ÁG
SZERDA
SZERDA

január 13.
január 20.

SZERDA
SZELEKTÍV

január 20.
január 27.

KÖRZET
SZERDA

BIO

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

SZELEKTÍV
BIO

április 20.
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

április 27.
SZELEKTÍV

BIO
SZELEKTÍV

SZERDA

SZERDA

SZERDA

SZERDA

ÜVEG 1.

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:

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐ

ÜVEG
ÜVEG
2. KÖR
2. K

BIO
BIO
zsák,
zsák,
ku

SZELEKTÍV
SZELEKT

vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése

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

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

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

ÜVEG
ÜVEG
1. KÖR
1. K

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

ÁG:
ÁG

facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári

Hírlap

A legenda velünk él
Az 1700 éve született Szent
Mártonra emlékező kiállítás
nyílt meg április 8-án a könyvtárban. A szombathelyi születésű püspökszent Pannónia
védőszentje, a tárlat felidézi
életének legendáit és azok továbbélését.
Ma én sem borotválkoztam
meg, hogy így emlékezzem Szent
Mártonra, hisz ő torzonborz volt,
és dezodort sem használt. Más
rosszat nem tudtak mondani rá

5

Egy hideg, téli este egy nélkülöző koldussal találkozott, akit
rablók fosztottak ki és vertek
meg. Ekkor Márton köpenyét
kardjával kettévágta, majd
egyik felét a koldus vállára borította. Nem sokkal ezután álmában megjelent neki Krisztus
a koldusnak adott köpenyben,
aminek hatására megkeresztelkedett.
Így vette kezdetét Szent Márton története, melynek állomásait eleveníti fel a könyvtár saját

A Szent Mártonra emlékező kiállítást Orbán István kanonok nyitotta meg

ellenzői sem – kezdte a püspökké
lett katona életéről szóló egyik
legenda ismertetésével a kiállítást
megnyitó Orbán István kanonok.
A Római Birodalom Pannonia
Provincia területén, Savariában
(ma Szombathely) született Kr.
után 316-ban egy jómódú családban. 12 évesen úgy döntött,
felveszi a keresztény vallást, amit
szülei nem néztek jó szemmel.
15 évesen apja akaratára belépett
a római hadseregbe.
A feljegyzések megemlítik
segítőkészségét, jóindulatát.

anyagából összeállított tárlat.
A dokumentumok, fényképek,
festményreprodukciók, hivatkozások mind Pannónia védőszentjének nyomait, továbbélését
mutatják – mondta Piroska Lilla,
a kiállítás rendezője.
A nyolc tárló végigvezet a
püspökszent életén, ahol tevékenykedett és kultusza tovább
élt. Akik meg akarnak még jobban ismerkedni Szent Márton
életével, azok a könyvtárban
található kiállításon ezt április
29-éig tehetik meg.

Sárvár, Hunyadi utcában
Sárvár,
Hunyadi
5+8 lakásos
társasházban
utcai
társasházban
a lakások és az
lakások
és
üzletek értékesítése
elkezdődött!
üzletek
eladók.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
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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! «

Fred Vavrousek
composer

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Ne koptasd a télit!
Akciós nyári g
umik
már 11.000 Ft/d
b-tól

c í m ű l e me zé n e k l e m e zb e m utató kon ce rtje S ár váron,
a S p i ri t H o tel konferenciate rm é b e n

2 01 6 .

MÁ JU S

P Ü N KÖ S DVA S Á R N A P,

15.
20:30

ÓRA

Kapunyitás: 20:00 óra

A belépőjegy ára: 5.000 Ft*

SÁRVÁR SERVICE

A részvétel csak előzetes regisztrációt követően lehetséges.
Belépőjegyek korlátozott számban kaphatók a Spirit Hotel recepcióján.
Tel.: +36 30 774 2442 | E-mail: hostess@spirithotel.hu |
Cím: H-9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

*Az ár az ÁFA-t tartalmazza.

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk.
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel
való megismerkedést.
Azóta ugyanis Virág
kilenc, Blanka pedig
tizenhárom nyelvből
szerzett
középfokú
nyelvvizsgát.
Zsóﬁ
pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem,
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

Angol

Dán

Eszperantó

Francia

Horvát

Holland

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza
a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt
a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer
újrakezdésre,
szinten
tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy
be kellene iratkoznunk
egy nyelvtanfolyamra. További információ az alábbi honlapon található, illetve az
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló,
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy
idegen nyelvet.

Német

Norvég

Olasz

Gaál
GaálOttó
Ottó nagysikerű
nagysikerű
tankönyveinek
tankönyveinek bemutatója!
bemutatója!

ÚJ ÚT
ÚJ
NYELVTANULÁSBAN!
AANYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló
Eredeti módszer, különlegessége
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
az
önálló beszédgyakorlás,
Tananyagok
megtekinthetők és
egyéni
tanulásimegvásárolhatók:
tempó!
21.990 Ft-os
egységáron

Tananyagok megtekinthetők és
21.990Sárváron
Ft-os egységáron
a Nádasdy-Vár Művelődési Központban (Várkerület 1.)
megvásárolhatók:
2016. május 2-án (hétfő) 17-19 óráig és
májusSOPRONBAN
7-én (szombat) 10-12 óráig.

a GYIK.
Rendezvényházban
Szombathelyen

Endre
út 10.)
a Megyei(Ady
Művelődési
és Ifjúsági
Központban
(MMIK, Ady
tér 5.)
2016. március
1-jén
(kedd) és
2016. május8-án
5-én (csütörtök)
és május
12-én
március
(kedd) 17-19
óráig.
(csütörtök) 17-19 óráig. (210-es terem.)

www.kreativnyelvtan.hu
www.kreativnyelvtan.hu
Infó
Infóés
ésmegrendelés:
megrendelés:
Hudi
Tibor,
Hudi
Tibor,06-30/318-49-53
06-30/318-49-53

Orosz

Portugál

Spanyol

Svéd

facebook.com/sarvari.televizio
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Születés ünnepe • Sárvár, 2016. május 2–6.
május 2. (hétfő)
1000 Születés Fája ültetése az Arborétumban
Köszöntő: Kondora István polgármester
Dr. Wächter Walter járási tisztifőorvos
Borovicsné Ferenczi Zsuzsanna
a Népegészségügyi Osztály munkatársa
Ringató – ráhangoló a faültetés után Gerbert Judittal

május 3. (kedd)
930- 1100 Bölcsődei kóstolgató – Nyílt nap a Sárvári Cseperedő Bölcsődében
Beszélgetés a kisgyermeknevelőkkel, bölcsődevezetővel
1700 A beszédtanulás útvesztői – Jellemző beszédhibák gyermekkorban
Előadó: Horváth Mária logopédus (Nádasdy-vár, Házasságkötő terem)
május 4. (szerda)
1000 Ringató foglalkozás a gyermekkönyvtárban (3 éves korig)
A foglalkozás után kötetlen beszélgetés a Ringató módszerről
Foglalkozásvezető: Gerbert Judit
1630 Óvodára hangoló – Zenés foglalkozás a Sárvári Csicsergő Óvodában
és a Bocskai Úti Tagóvodában
május 5. (csütörtök)
1000 Icuri-picuri babakezek – A babajelelés módszere, mellyel hatékonyan
tudsz kommunikálni gyermekeddel
Előadó: Keszte Ildikó védőnő (Nádasdy-vár, Gyermekkönyvtár)
1630 „Napsugárka énekel” – Anyáknapi, tavaszi versek, dalok a Sárvári
Vármelléki Óvoda Dráma Tehetséggondozó Csoportja előadásában
(Sárvári Vármelléki Óvoda)
május 6. (péntek)
905- 1055 Anyaság régen és ma – beszélgetés a gimnáziumban
Dr. Polgár Mária nyugdíjas szülész-nőgyógyász főorvossal
A programhoz kapcsolódóan „Kedvenc mesém” címmel
gyermekrajz-kiállítás tekinthető meg a könyvtárban május 27-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programok ingyenesek!
Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály
A Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezésében, a Vas Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye szakembereinek közreműködésével

2016. május 3-án (kedden) 17 órakor

A beszédtanulás útvesztői
Jellemző beszédhibák gyermekkorban
címmel tart előadást

Horváth Mária logopédus
Sárváron, a Nádasdy-vár Házasságkötő termében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

rád vár a vár!
2016. április 23. (szombat) 9:30–12:00, Nádasdy-vár, gyerekkönyvtár

KÉZMŰVESKUCKÓ ÉS BÜTYKÖLŐ
a gyerekkönyvtárban
• kavicsfestés
• anyák napi virágok
• tavaszváró apróságok készítése
• színezők
• és még sok más ...
Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár
Művelődési Központ és Könyvtár!
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Hírlap

5. Sárvári Terem-tájfutó
Bajnokság
2016. április 27. (szerda)
Nádasdy Tamás. Általános Iskola tornacsarnoka

Időbeosztás:
8.45-8.55
Gyülekező a délelőtti versenyre
09.00 – 09.40
V.- VI. korcsoport (1997-2000) versenye és eredményhirdetés
13.30-13.45
Gyülekező a délutáni versenyre
13.50
A verseny megnyitója
14.00 – 15.00
II. korcsoport (2005-2006) versenye és eredményhirdetés
15.00 – 16.00
III. korcsoport (2003-2004) versenye és eredményhirdetés
16.00 – 17.00
IV. korcsoport (2001-2002) versenye és eredményhirdetés
17.00 – 17.45
Családi futás (legalább 2 fő – egy szülő+egy gyermeke, aki 2005ben, vagy később született).
Ekkor várunk mindenkit NYÍLT kategóriában, aki szeretné kipróbálni magát a teremtájfutásban. Eredményhirdetés
Nevezés: Diákok az iskolájukban testnevelő tanáruknál jelentkezhetnek. A családi és
a NYÍLT kategóriások nevezését az erdos.katalin@sarvar.hu e-mail címen, vagy 95/523160-as telefonszámon várjuk.
Az előzetes nevezések számától függően a családi futás és a NYÍLT kategóriában
helyszíni nevezést is elfogadunk
Részletes versenykiírás a www.sarvarvaros.hu/mégvariálunkrajta... honlapon.

Szeretettel várnak a rendezők Nádasdy DSE és a SKS
Tájékozódási futó Szakosztálya!

TÁJFUTÁS, A CSALÁDI ZÖLD SPORT még teremben is!
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Szent László
A Szent László Plébáni
Plébánia
● Elsőáldozási gyakorlás az állami
iskolás harmadik osztályos gyermekeknek:
szerdánként 16.30-kor a Gárdonyisoknak,
csütörtökönként 16.30-tól a Nádasdysoknak. (Elsőáldozásukat május 8-án a 8.30-as
szentmisén fogják ünnepelni.)
● Április 24-én lesz Rábasömjénben
Szent Márk evangélista búcsúja (ünnepnapja
egyébként: ápr. 25.) búzaszenteléssel. A nagytemplomban is könyörgünk a jó termésért
18.45-kor.
● Minden hónap 25-én, így áprilisban is hétfő reggel 7 órakor imádkozunk
templomunk Prágai Kis Jézus szobránál
boldogabb családokért, kallódó gyermekek
megtéréséért.
● „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát.” Májusban minden
este 18.30-kor loretói litániát éneklünk a
Boldogasszonyhoz.
● Május első vasárnapján 10.00-kor a
katolikus iskola diákjai Boldog Gizella közbenjárásával az édesanyákért imádkoznak.
● Kérjük az adóbevallást készítő híveinket,
hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os
nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi kiadásokat
támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a
nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet a
plébánián de. 9 és 12 óra között lehet rendezni.
A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma:
Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent
László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Április 22-én, 29-én és május 6-án,
pénteken 17 órakor folytatódik a bérmálkozók templomi gyakorlása.
● Az elsőáldozók oktatása és gyakorlása
a templomban április 29-én és május 6-án 16
órakor kezdődik.
● Április 24-én, vasárnap a 10 órakor
kezdődő plébániai nagymisén búzaszentelést
végzünk és imádkozunk alkalmas időjárásért
és bőséges termésért.
● Április 24-én, a vasárnapi szentmiséken Ferenc pápa kérésére egész Európában
a Kárpátalján nyomorgatott körülmények
között élő emberek számára lesz a perselygyűjtés.
● Május hónapban minden este 18 órakor ünnepélyesen énekelve köszöntjük Égi
Édesanyánkat Máriát a májusi litániákon.
„Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!”
● Május 1-én, vasárnap a szentmiséken
az édesanyákat köszöntjük és értük imádkozunk.
● Május hónapban a vasárnapi májusi
litániák is a Sári templomban lesznek 16
órakor.
● Hétköznaponként este 18.30 órakor
kezdődik a szentmise, melyre várja a hívő
közösség az elmélyedni és lelkileg megpihenni vágyókat.
● Csütörtökönként este 18 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért
és új papi és szerzetesi hivatásokért. Akik
magukénak érzik, hogy erre a szándékra
imádkozzanak, azokat szeretettel várjuk.

www.sarvarvaros.hu

Hírlap
● Július 4. és 8. között, hétfőtől péntekig
nyári tábort szervezünk gyerekek számára
változatos programokkal, például lovaglás,
strandolás a városi fürdőben, játékos együttlét,
kirándulás Kőszegre és Velembe, valamint
még sok más érdekes program. A tábor mindennap délelőtt 9 óra és este 18 óra között
gondoskodik a gyermekekről. A résztvevők
teljes ellátásban részesülnek, tízórai, ebéd és
uzsonna. A részvétel a plébániai közösség
ajándéka az Irgalmasság Szent Évében a gyermeket nevelő családok számára. Jelentkezni
a plébánián a hivatali órákban, vagy szentmisékkel kapcsolatban a templomban lehet.
● Plébániánk honlapja: www.sarvarsari.
hu és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait. FM.95.2

Evangélikus
Egyházközség

A Sárvári Evangélikus

● Bibliai üzenet: „Énekeljetek az Úrnak új
éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr
megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta
igazságát.” Zsolt 98,1-2
● Dicsérjük Istent: „Jer, örvendjünk
keresztyének, jer énekeljünk vígan! Gyülekezzünk ifjak, vének, az Úr szent hajlékában!”
Ev.Ék. 318/1.
● Konfirmáció: Április 23-án, szombaton
15 órai kezdettel Rábapatyon lesz a nyilvános
konfirmációi vizsga, amit hagyományosan
szeretetvendégség követ. Április 24-én, vasárnap 11 órai kezdettel Rábapatyon tartjuk
konfirmációi ünnepélyünket a fiatalok első
úrvacsora vételével. Ezen a vasárnapon Sárváron nem tartunk istentiszteletet.

● Férfiegylet: Április 26-án, kedden
18 órai kezdettel tartja férfiegyletünk havi
összejövetelét a gyülekezeti teremben.
Előző szombaton a szombathelyi férfiegylet fennállásának 10 éves ünnepségén
vettünk részt.
● SZJA 2x1%: A személyi jövedelemadó
bevallások idején szeretettel kérjük a testvéreket, hogy rendelkezzenek a kétszer 1%-ról:
– Az első 1%-ról a Magyarországi Evangélikus Egyház javára a 0035 technikai szám
feltüntetésével lehet rendelkezni.
– A második 1%-kal helyben, gyülekezetünk Luther-rózsa Alapítványa támogatható.
Ennek adószáma: 18890246118.
● Evangélikus rádió: Szeretettel ajánljuk a
kedves olvasóknak a Szombathelyről sugárzó
CREDO evangélikus rádió műsorait. Az FM
98,8 MHz-en, valamint interneten is fogható:
WWW.credoradio.hu felkeresésével, reggel 8
órától este 8 óráig.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Május 1-jén, vasárnap 10 órakor
kezdődő istentiszteletünkön az édesanyákat
köszöntjük.
● Személyi jövedelemadónk 1%-át a
Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma:
18890552-1-18. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Tájékoztató az Önkormányzatnál igényelhető rendkívüli települési tanévkezdési támogatásról
A tanévkezdéssel együtt járó
kiadásokhoz Sárvár Város Önkormányzata a 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet alapján a 2016.
évben is pénzbeli támogatást
nyújt a 2016. év szeptemberében
általános iskolai tanulmányokat
kezdő, vagy folytató, általános
iskolai tanulói jogviszonyban álló
gyermekek részére.
A támogatás összege gyermekenként 4.000 Ft. A támogatás
iránti kérelmeket az erre a célra

Közlemény

rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodáján lehet előterjeszteni a 2016.
május 1-jétől 2016. július 31-ig
terjedő időszakban.
A tanévkezdési támogatásra
való jogosultság jövedelmi feltétele, hogy a gyermeket gondozó
családban a kérelem benyújtását
megelőző hónapban az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg

– a 71.250 Ft-ot (általános
esetben)
– a 111.150 Ft-ot (a gyermekét
egyedül nevelő szülő, törvényes
képviselő esetén)
– a 92.626 Ft-ot (amennyiben
a gyermeket gondozó családban
nyugdíjas, vagy rokkantsági, továbbá rehabilitációs ellátásban
részesülő házaspár él).
A tanévkezdési támogatással
kapcsolatos esetleges kérdéseik
esetén a Sárvári Közös Önkor-

mányzati Hivatal Hatósági Irodájának a munkatársai személyesen
a Hatósági Iroda 7., 8. és 9. számú
helyiségeiben, illetve a 95/523106-os, a 95/523-129-es, 95/529130-as, valamint a 95/523-133-as
telefonszámokon készséggel állnak a rendelkezésükre.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn
8-12 óráig, kedden 13-16 óráig,
szerdán 8-12 óráig és 13-16
óráig, valamint pénteken 8-12
óráig.

napjáig betölti, és még nem jár
óvodába.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján
kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett
közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban. A napi
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt. A napi
négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban
álló gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét
a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodáztatási kötelezettség
nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 247.§-a szerint
az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket kellő
időben az óvodába nem íratja be,
valamint gyermeke ugyanabban
az óvodai nevelési évben az iskolai
életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy

annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. A szabálysértési
eljárást jegyzői értesítés alapján
a megyei kormányhivatal járási
hivatala folytatja le.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátó
intézmények:
– Sárvári Vármelléki Óvoda
(Sárvár, Várkerület 11. Tel.: 95/320009)
– Sárvári Csicsergő Óvoda (Sárvár, Petőfi u. 21. Tel.: 95/320-567)
Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– szülők személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában
meghozott döntés közlésének határnapja: 2016. június 6.
Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a
szülő a közléstől számított tizenöt
napon belül indíthat eljárást a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjénél. (Sárvár, Várkerület 2.)
Sárvár Város Önkormányzata

A 2016. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján
az óvodai beiratkozás idejéről, az
óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról az alábbi
közleményt tesszük közzé.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében a 2016/2017. nevelési évre
az óvodai beiratkozás időpontját
2016. május 4–5-ére tűzte ki.
A gyermekek beíratását az óvodák sárvári székhelyein és telephelyein 2016. május 4-én 7-17 óra
között, 2016. május 5-én 8-18 óra
között lehet megtenni. A Sárvári
Vármelléki Óvoda sitkei tagintézményében a beíratásra 2016. május
4-én 15–17 óra között, 2016. május
5-én 8–17 óra között kerül sor.
A nevelési év az óvodában szep
tember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.
A 2011. évi CXC. törvény 8.§
(1) bekezdésének végrehajtása érdekében az óvoda vezetője először
azoknak a harmadik életévüket betöltött, vagy annál idősebb gyermekek felvételéről gondoskodik, akik
az intézmény működési körzetében
laknak. Azon gyermekek, akik a
felvételtől számított fél éven belül
betöltik a harmadik életévüket,
szintén felvehetőek oly módon,
hogy óvodába akkor léphetnek,
amikor a harmadik életévüket
betöltötték. Ez alól kivételt képez
az a helyzet, ha a harmadik életévet
betöltött vagy annál idősebb gyermekek felvétele után elegendő férő-

hely marad. Az igények teljesítése
ez esetben a beíratás sorrendjében
történik.
Az óvodai nevelést Sitke, Porpác,
Bögöt tekintetében feladat-ellátási
szerződésben Sárvár Város Önkormányzata látja el. A Sárvár,
Bögöt, Porpác, Sitke településeken
lakó gyermekek kivételével városkörnyéki községekből jelentkező
gyermekek csak a polgármester
úrral történt előzetes egyeztetés
után vehetők fel az óvodákba.
A Sárvári Csicsergő Óvoda
és a Sárvári Vármelléki Óvoda
működési (felvételi) körzetét a
közlemény melléklete tartalmazza.
2011. évi CXC. törvény 8.§ (2)
bekezdése értelmében: „A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A jegyző –
az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a
szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.”
A felmentés iránti kérelem benyújtása a beiratkozás alkalmával
történik.
Fentiek értelmében kötelező
beíratni azt a gyermeket, aki
3. életévét 2016. augusztus 31.

FELVÉTELI KÖRZETEK: Sárvári Csicsergő Óvoda: Petőfi u. 21.: Alsógyep u., Balassi B. u., Csénye-Újmajor, Deák F. u., Diófa u., Dózsa Gy. u., Gárdonyi G.
u., Hunyadi J. u., Ipartelep u., Kabos u., Kertekalja u., Kisfaludy S. u., Kiss J. alt. u., Laktanya u., Mátyás király u., Ölbői u., Petőfi S. u., Rábasömjéni u., Selyemgyár
u., Soproni u., Sport u., Szent Imre herceg u., Szegedi K. G. u., Szérűskert u., Szombathelyi u., Tilosalja u., Tüskési u., Újmajor u., Vágóhíd u. Bocskai úti telephely:
Akácfa u., Arany J. u., Ágfalva u., Bártfa u., Bercsényi M. u., Bocskai I. u., Csallóköz u., Damjanich J. u., Eperjes u., Erdély u., Hársfa u., Ikervári u., Isaszeg u.,
Jókai M. u., Katalin u., Katona J. u., Kazinczy F. u., Kinizsi P. u., Komárom u., Március 15. u., Mikes K. u., Munkácsy M. u., Nádasdy F. u. (Tinódi S. u. vonalától
nyugatra), Nagyvárad u., Nefelejcs u., Székely u., Tomori P. u., Tulipán u., Ungvár u., Világos u. Sárvári Vármelléki Óvoda, Várkerület 11.: Abádi B. sétány,
Ady E. u., Alkotmány u., Arad u., Árpád u., Balogh Ádám u., Baross G. u., Bartók B. u., Batthyány L. u., Berzsenyi D. u., Budai N. A. u., Dévai B. M. u., Dorottya
u., Esze T. u., Gyöngyös u., Hold u., Kanizsai u., Kassa u., Kató köz, Kemény I. u., Kodály Z. u., Kossuth tér, Magyari I. u., Malom u., Medgyessy F. u., Móricz
Zs. u., Nádasdy F. út (Tinódi S. u.-túl keletre), Orsolya u., Pap köz, Pálházi G. M. u., Posta tér, Rákóczi F. u., Rózsa köz, Sársziget u., Sylvester J. u., Széchenyi I.
u., Temető u., Tinódi S. u., Tizenháromváros u., Tompa M. u., Tubize tér, Uzsoki u., Újsziget u., Vak Bottyán u., Várkerület, Vásár tér, Vörösmarty M. u., Bögöt,
Porpác. Szatmári úti telephely: Almáskerti u., Attila u., Bajti, Bajti u., Barackfa u., Bem J. u., Berek u., Bodza u., Búzavirág u., Celli út, Cukorgyári u., Csokonai
u., Eper köz, Fekete-híd u., Felső-Sótonyi út, Harangvirág u., Hegytető u., Herpenyő u., Hóvirág u., Iskola u., Kanotapuszta, Kilátó u., Kopácsi dűlő, Körtefa u.,
Kútszerhegyi út, Lánkapuszta, Liliom u., Madách I. u., Magasházi út, Mályva köz, Markusovszky u., Mező u., Ostffyasszonyfai út, Ostffíasszonyfa-vasútállomás,
Otello u., Óvár u., Péntekfalui u., Péntekhegyi u., Pipitér köz, Pohárszárogató u., Posta u., Rába köz, Sótonyi út, Szatmár u., Százszorszép u., Szilvafa köz, Tölgyfa
u., Újhegy u., Vadkert u., Vadkert körút, Vitnyédi I. u., Víztorony köz, Vöröskavicsos u., Zrínyi M. u., Sitke.

ÖSSZESEN:

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

Kelt: ___________________________

✃

 fennáll, kezdete: ____________________

 fennáll, kezdete: ____________________

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

 nem

✃

egyéb letiltást vonnak:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

 nem

egyéb letiltást vonnak:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

ÖSSZESEN:

Nettó érték (forint)

Hírlap

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

egyéb:

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Jogcím

Sárvári

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

Erzsébet-utalvány

egyéb:

munkaviszony

Erzsébet-utalvány

költségtérítés (kivéve a munkáltatótól a
munkába járás esetén kapott
költségtérítést)

egyéb:

munkaviszony

költségtérítés (kivéve a munkáltatótól a
munkába járás esetén kapott
költségtérítést)

közfoglalkoztatási bér

egyéb:

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér

munkabér

egyéb:

munkaviszony

Jövedelemtípus

Jövedelemtípus

munkabér

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)
Nettó érték (forint)

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

Jogcím

2016. . _____________ hónapban
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

2016. _____________ hónapban

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)
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T-RTT

facebook.com/sarvari.televizioS á r v á r telefonszámok:
523-178
i K ö Sárvári
z ö (06
s 95)
Ö 523-106,
n k Hírlap
o 523-129,
r m á 523-130,
n y z a523-133,
ti H
ivatal

SÜgyfélfogadás
á r v á r irendje
K öa zSárvári
ö s Közös
Ö n kÖnkormányzati
o r m á n y z a tHatósági
i Hivatal
H a t ó s á g i Hivatal
I r o d a Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
a és
t ó9. shivatali
á g i helyiségeiben:
I r o d a hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig,
földszint H
7., 8.
9600
Várkerület
u. 2.nincs, péntek: 8-12 óráig
szerda: 8-12
óráigSárvár,
és 13-16Sárvár,
óráig, csütörtök:
9600
Várkerület
u.ügyfélfogadás
2.
levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157
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levelezési
cím: 9601(06
Sárvár,
Pf. 78., fax:
(06 95) 523-130,
523-157 523-133, 523-178
telefonszámok:
95) 523-106,
523-129,
(06 95)
523-106,
523-129, 523-130,
523-133,
523-178
Ügyfélfogadástelefonszámok:
rendje a Sárvári
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Hatósági
Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári
Közös
Hivatal Hatósági
Iroda
(9600
Sárvár,
Várkerület
u. 2.)
földszint
7., 8.Önkormányzati
és 9. hivatali helyiségeiben:
hétfő
8-12
óráig,
kedd:
13-16 óráig,
földszint
7., 8.8-12
és 9.óráig
hivatali
helyiségeiben:
hétfő 8-12 óráig,
kedd: 13-16
óráig,
szerda:
és 13-16
óráig, csütörtök:
ügyfélfogadás
nincs,
péntek: 8-12 óráig
szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig

Kérelem rendkívüli települési támogatás
megállapítására
tanévkezdéshez
Beérkezés
___________________________
Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez
B e n y ú j t h a t ó a tárgyév május 1-je és július 31-e között.
B e n y ú j t h a t ó a tárgyév május 1-je és július 31-e között.

_________________________________
az átvevő aláírása

tölti ki!

✃

a hatóság a hatóság
tölti
ki! tölti ki!
a hatóság

rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez
T-RTT Kérelem
B e n y ú j t h a t ó a tárgyév május 1-je és július 31-e között.
T-RTT

Postára adás ___________________________

Beérkezés ___________________________
Beérkezés ___________________________

_________________________________
Postára adás ___________________________
_________________________________1. SZEMÉLYI ADATOK
Postára adás ___________________________
az átvevő aláírása
az átvevő
aláírása adatok:
1.1. A kérelmező személyre
vonatkozó
1. SZEMÉLYI ADATOK
1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................................
1. SZEMÉLYI ADATOK
1.1.2.
Születési
neve:
...................................................................................................................................................................
A kérelmező
személyre
vonatkozó
adatok:
1.1.1.1.AAnyja
kérelmező
személyre
vonatkozó
adatok:
1.1.3.
neve: ......................................................................................................................................................................
1.1.1.
Neve:
................................................................................................................................................................................
1.1.1. Születési
Neve: ................................................................................................................................................................................
1.1.4.
helye,
ideje...................................................................................................................................................................
(év, hó, nap): ..................................................................................................................................
1.1.2.
Születési
neve:
1.1.2.
Születési
neve:
...................................................................................................................................................................
1.1.5.
Lakóhelye:
........................................................................................................................................................................
1.1.3.
Anyja
neve:
......................................................................................................................................................................
1.1.3.
Anyja
neve:
......................................................................................................................................................................
1.1.6.
Tartózkodási
helye:
..........................................................................................................................................................
1.1.4.
Születési
helye,
(év,nap):
hó, nap):
..................................................................................................................................
1.1.4. Társadalombiztosítási
Születési helye, idejeideje
(év,
hó,
..................................................................................................................................
1.1.7.
Azonosító
Jele:
..............................................................................................................................
1.1.5.
Lakóhelye:
........................................................................................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ........................................................................................................................................................................
1.1.8.
Állampolgársága:
..............................................................................................................................................................
1.1.6.
Tartózkodási
helye:
..........................................................................................................................................................
1.1.6.
Tartózkodási
helye:
..........................................................................................................................................................
1.1.9.
Telefonszám
(nem
kötelező
megadni):
1.1.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele: ..............................................................................................................................
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító
Jele: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
1.1.8.
Állampolgársága:
..............................................................................................................................................................
1.1.10.
Fizetési
számlaszám
(ha
a
folyósítást
fizetési
számlaszámra kéri): .................................................................................
1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................................................................
1.1.9.
Telefonszám
(nem
kötelező
megadni):
..............................................................................................................................
1.1.11.
A
fizetési
számlát
vezető
pénzintézet
neve:
....................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................................................................
1.1.10.
Fizetési
számlaszám
a folyósítást
számlaszámra
kéri): .................................................................................
1.1.10.
Fizetési
számlaszám
(ha a (ha
folyósítást
fizetésifizetési
számlaszámra
kéri): .................................................................................

1.1.11.
A fizetési
számlát
vezető
pénzintézet
neve: ....................................................................................................................
1.2.
A kérelmező
családi
állapota:
1.1.11.
A fizetési
számlát
vezető
pénzintézet
neve: ....................................................................................................................
1.2.1.
� egyedülálló,
A kérelmező
családi
állapota:
1.2.1.2.
A kérelmező
családi
állapota:
1.2.2.
� házastársával/élettársával
él együtt.
1.2.1.
� egyedülálló,
1.2.1. � egyedülálló,
1.2.2.
� házastársával/élettársával
él együtt.
1.2.2.
� házastársával/élettársával
él együtt.

1.3. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.3.1.
� szabad mozgás
és tartózkodásstátusza
jogával rendelkező,
vagyállampolgárság esetén):
A kérelmező
idegenrendészeti
(nem magyar
1.3.1.3.
A kérelmező
idegenrendészeti
státusza (nem magyar
állampolgárság
esetén):
1.3.2.
�
EU
kék
kártyával
rendelkező,
vagy
1.3.1.
�
szabad
mozgás
és
tartózkodás
jogával
rendelkező,
1.3.1. � szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy vagy
1.3.3.
� bevándorolt/letelepedett,
vagyvagy vagy
1.3.2.
� EU
kék kártyával
rendelkező,
1.3.2.
�
EU
kék kártyával
rendelkező,
1.3.3.
� bevándorolt/letelepedett,
1.3.4.
�
1.3.3.
� menekült/oltalmazott/hontalan.
bevándorolt/letelepedett,
vagy vagy
1.3.4.
� menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3.4.
� menekült/oltalmazott/hontalan.

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő házastársára/élettársára
vonatkozó
1.4.1.4.A
kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő házastársára/élettársára
vonatkozó
adatok: adatok:
1.4.1.
Neve:
.................................................................................................................................................................................
1.4.1.
Neve:
.................................................................................................................................................................................
1.4.1. Születési
Neve: .................................................................................................................................................................................
1.4.2.
neve: ...................................................................................................................................................................
1.4.2.
Születési
neve:
...................................................................................................................................................................
1.4.2.
Születési
neve:
...................................................................................................................................................................
1.4.3.
Anyja
neve:
......................................................................................................................................................................
1.4.3.
Anyja
neve:
......................................................................................................................................................................
1.4.3.
Anyja
neve:
......................................................................................................................................................................
1.4.4.
Születési
helye,
idejeideje
(év, hó
nap):
....................................................................................................................................
1.4.4.
Születési
helye,
(év,
hó ....................................................................................................................................
nap): ....................................................................................................................................
1.4.4.
Születési
helye,
ideje (év, hó
nap):
1.4.5.
Lakóhelye:
.........................................................................................................................................................................
1.4.5.
Lakóhelye:
.........................................................................................................................................................................
1.4.5. Lakóhelye: .........................................................................................................................................................................
1.4.6.
Tartózkodási
helye:
...........................................................................................................................................................
1.4.6.
Tartózkodási
helye:
...........................................................................................................................................................
1.4.6.
Tartózkodási
helye:
...........................................................................................................................................................
1.4.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele:
1.4.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele: ..............................................................................................................................
1.4.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
1.5.
A
azonos
lakcímen
élő,
gyermekek
száma
..................
fő
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő, eltartott
gyermekek
száma összesen:
fő
1.5.1.5.
A kérelmezővel
kérelmezővel
azonos
lakcímen
élő, eltartott
eltartott
gyermekek
száma összesen:
összesen:
....................................
fő
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
vonatkozó
1.6.1.6.
A kérelmezővel
azonos
lakcímen
élőkreélőkre
vonatkozó
adatok:adatok:
A A
A
Név
NévNév

eltérő,
születési
(ha(ha
eltérő,
születési
neve neve
is) is)

(ha eltérő, születési neve is)

B
B
B
Anyja
Anyja
neve
Anyja neve neve

C
D
E
C
D
E
C
D
E
Születési
helye,
ideje
Születési
helye,
ideje
Születési helye, ideje Társadalombiztosítási
Társadalombiztosítási
Társadalombiztosítási
Megjegyzés* Megjegyzé
Megjegyzés*
Azonosító Jele
Azonosító
Jele
Azonosító
Jele
(év, hó, nap)
(év, hó, nap)

(év, hó, nap)

✃
* Ebben
az oszlopban
kell feltüntetni,
* Ebben
az oszlopban
kell feltüntetni,
a)
ha
a
gyermekre
tekintettel
gyermekgondozási
segélyt, gyermeknevelési
támogatást,
gyermekgondozási
díjat vagy csecsemőgondozási
díjat folyósítanak,
a)
ha
a
gyermekre
tekintettel
gyermekgondozási
segélyt, gyermeknevelési
támogatást,
gyermekgondozási
díjat vagy csecsemőgondozási
díjat folyósítanak,
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
b)aha
20 évesnél
fiatalabb
gyermek
jár oktatási
intézménybe,
önállómég
keresettel
még nem rendelkezik,
vagy
b) ha
20aévesnél
fiatalabb
gyermek
nem járnem
oktatási
intézménybe,
de önálló de
keresettel
nem rendelkezik,
vagy
a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
c) életkortól
függetlenül
a tartós
betegség
vagy fogyatékosság
fennállását,
amennyiben
ez az állapoteza az
gyermek
betöltését
megelőzően
is fennállt.
c) életkortól
függetlenül
a tartós
betegség
vagy fogyatékosság
fennállását,
amennyiben
állapot25.
a életévének
gyermek 25.
életévének
betöltését
megelőzően is fennállt.

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

Sárvári

Hírlap

2. JÖVEDELMI ADATOK, JÖVEDELEMNYILATKOZATOK

www.sarvarvaros.hu

2. 1. A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy családban élő gyermekeiknek a kérelem
benyújtását megelőző hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlaga, forintban:
A
B
C
D
Az 1.1. pontban
Az 1.4. pontban
Gyermekek
feltüntetett személy
feltüntetett személy
A jövedelem típusa
havi jövedelme (forint)

✃
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Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
2. 2. Kérelmező
A kérelem benyújtását megelőző hónapban rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
2.2.1. � nem volt,
2.2.2. � a ........................................................................................................................................... kívül nem volt,
2.2.3. továbbá az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.2.4. � jövedelmet nem szereztem,
2.2.5. � havi átlagban ……………………. Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.

2.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott .....................................................................
2.4.1.� húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.4.2.� huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.4.3.� huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok
2.4.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: ......................................................... és havi összege: ...........................Ft
� nem rendelkezem.
2.4.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.4.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
…………………………………………..
nagykorú gyermek aláírása

✃

2.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
Alulírott ..................................................................... nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban
rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
2.3.1. � nem volt,
2.3.2. � a ........................................................................................................................................... kívül nem volt,
2.3.3. továbbá az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.3.4. � jövedelmet nem szereztem,
2.3.5. �havi átlagban ……………………. Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.

Sárvári
facebook.com/sarvari.televizio
2.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú
gyermek:

Hírlap
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Alulírott .....................................................................
2.5.1. � húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.5.2. � huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.5.3. � huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok
2.5.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: ......................................................... és havi összege: ...........................Ft
� nem rendelkezem.
2.5.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.5.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
…………………………………………..
nagykorú gyermek aláírása
2.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott .....................................................................
2.6.1. � húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.6.2. � huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.6.3. � huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok
2.6.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: ......................................................... és havi összege: ...........................Ft
� nem rendelkezem.
2.6.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.6.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
…………………………………………..
nagykorú gyermek aláírása

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK ÉS NYILATKOZATOK
3.1. Tanévkezdéshez kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re tekintettel a rendkívüli települési támogatás
megállapítását.
� Kérem szíveskedjenek a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást a 3.2. pontban megjelölt oktatási intézménytől
beszerezni.
3.2. ___________. év szeptember hónapban általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy folytató általános iskolai
jogviszonyban álló gyermekek
3.2.1. Neve:

3.2.2. Anyja neve:

3.2.3. Születési helye, ideje:
3.2.4. Lakóhelye:
3.2.5. Általános iskola (____. szeptember 1-től) megnevezése, címe:
3.2.6. Évfolyam ______. szeptemberétől:
3.2.7. Neve:

3.2.8. Anyja neve:

3.2.9. Születési helye, ideje:
3.2.10. Lakóhelye:
3.2.11. Általános iskola (___. szeptember 1-től) megnevezése, címe:
3.2.12. Évfolyam ______. szeptemberétől:
3.2.13. Neve:

3.2.14. Anyja neve:

3.2.15. Születési helye, ideje:
3.2.16. Lakóhelye:
3.2.17. Általános iskola (___. szeptember 1-től) megnevezése, címe:

✃

3.2.18. Évfolyam _______. szeptemberétől:

3.3. A tanévkezdéshez igényelt rendkívüli települési támogatás folyósításának módja
A tanévkezdéshez megállapított rendkívüli települési támogatást ..............................................................................
részére
� lakóhelyre (1.1.5. pont) / � tartózkodási helyre (1.1.6. pont) postai kifizetéssel
� fizetési számlaszámra (1.1.10. pont) átutalással
kérem folyósítani a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül.
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4. EGYÉB NYILATKOZATOK

4.1. Tudomásul veszem, hogy
4.1.1. a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt
jövedelmi adatok valódiságát,
4.1.2. köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró
hatóságnak.
4.2. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
4.3. (A kérelmező részéről:) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1.*életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész aláhúzandó!),
4.3.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező
lakcímen élnek,
4.3.3. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.4.1.*életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek (A megfelelő rész aláhúzandó!), és
4.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.

✃
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Kelt: .....................................................................

.....................................................
kérelmező

.....................................................
nagykorú hozzátartozó(k) aláírása

Csak a kérelemre induló eljárásban fellebbezési jogról előre történő lemondás esetén töltendő ki!
Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó, ..............……….. Ft összegű rendkívüli települési
támogatást megállapító döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok.
…………………………………………..
kérelmező aláírása
5. Az eljárásban elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal kívánok*/ nem kívánok*
aláhúzandó!)

(*A megfelelő rész

6. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdése
alapján nyilatkozom, hogy külön értesítést az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről az
eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőben nem számítandó időtartamokról, a
hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, az iratokba való betekintés, és nyilatkozattétel
lehetőségéről, valamint arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági
eljárás céljából történő továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül.
– kérek*
– nem kérek* (*A megfelelő rész aláhúzandó!)

✃

…………………………………………..
kérelmező(k) aláírása
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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

Sárvári
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. április 18.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

április 28-án és május 5-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2016. április 23. és május 7. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Április 23., 30. és május 7. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Április 22. (péntek) 19.00 Téma: A 10 éves Láthatatlan Sárvár
megújulása
Április 29. és május 6. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Testületi ülés:
Április 28. (csütörtök) 16.00/élő
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Április 29. (péntek) 18.30
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.30

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

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

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Alkotmány u. 4.

Minden vasárnap
nyitva!

tartsd a Sárvári Kalandparkban

Staropramen
Soproni
Riesenbrau
Löwenbräu

230
200
140
180

Ft/0,5 liter (460 Ft/liter)
Ft/0,5 liter (400 Ft/liter)
Ft/0,5 liter (280 Ft/liter)
Ft/0,5 liter (360 Ft/liter)

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

Hétfó´-szombat: 6.00-22.00
Vasárnap: 7.00-18.00

a szülinapi bulidat, animátoraink
mindent megtesznek majd azért,
hogy ezt a napot

sokáig emlegessétek!

a szülinapost ingyenesen látjuk vendégül,
és meglepjük egy apró ajándékkal.

Kötélpályázás • famászás • íjászat • játszótér • aranymosás
számháború • ügyességi játékok • arcfestés
Szülinapi-party ajánlatainkat kereSd
a www.Sarvarikalandpark.hu oldalon.
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Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Elmeséljük történetét, bemutatjuk variációit! Elkészítjük
hagyományos és modern módozatokban, ráadásul töltjük is,
így lesznek CORDON BLEU specialitások,
mindezeket nem mással, mint zsenge újburgonyával kínáljuk.

Május elejétől pedig indulnak a SPÁRGA & EPER hetek!
A BL hátralévő mérkőzései napjain ne felejts nálunk
rendelni pizzát, ajándékod egy jéghideg sör!
Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

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)

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.sarvarhaz.hu

Részletek az üzletben.

Most hogy véget ért a medvehagyma szezon,
SNITZLI étlappal hódolunk mindenki kedvence,
a BÉCSI SZELET előtt.

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

Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák

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.

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

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

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
15% kedvezményt biztosítunk.

Szeretettel várjuk Önöket!

Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-22.00
vasárnap 6.00-20.00

ÚJ VASÁRNAPI NYITVA TARTÁS
6.00–20.00-ig
MÁJUS 1-jén IS NYITVA TARTUNK!
Kőbányai sör dobozos 0,5 l ................................ 169 Ft
Arany Ászok sör dobozos 0,5 l .......................... 199 Ft

egységár

338 Ft/l
398 Ft/l

Áraink május 1-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.
9600 Sárvár Vadkert krt. 5. | + 36 95 889 500 | www.spirithotel.hu

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

