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Megnyílt az agrárkamarai szolgáltató központ

Sárvár ismét
a leglátogatottabb
települések között

Február végére állította össze és
adta közre a Központi Statisztikai Hivatal a leglátogatottabb
hazai települések listáját. Eszerint Sárvár növekvő vendégéjszaka számmal őrzi helyét a
TOP 10-ben.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei elnöke, Kondora István, Sárvár polgármestere, Ágh
Péter, a térség országgyűlési képviselője és Harangozó Bertalan, Vas megye kormánymegbízottja a NAK sárvári
Szolgáltató Központjának szalagátvágásán

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Sárváron nyitotta meg első
dunántúli és országosan második szolgáltató központját, ahol
a hagyományos falugazdászi
szolgáltatásokon túl tanácsadással is segítik tagjaik munkáját.
Az Árpád u. 4. szám alatt
kialakított modern létesítmény
ünnepélyes, jelentős érdeklődés
mellett lezajlott megnyitóján

Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke, a Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke mondott ünnepi
köszöntőt. A jelenlévőknek a
kamara céljairól Győrffy Balázs,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szólt.
Dr. Pusztavámi Márton, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei elnöke pedig
köszönetet mondott mindazok-

nak, akik hozzájárultak az intézmény létrejöttéhez. Kondora
István, Sárvár polgármestere a
város több százéves, a Nádasdyak és a bajor királyi család
mezőgazdasági hagyományát
említette, amely mellé társult
most a mai hatékony tudás.
Örömének adott hangot, hogy
egy újabb országosan is jelentős
irodával bővülhetett a város.
Folytatás a 3. oldalon

Máhr Tivadar alpolgármester a
számadatokat értékelve elmondta,
hogy a város már évek óta őrzi
helyét a lista elején, ami nem
csoda, hisz mindent megtesznek a
turisztikában dolgozó szakemberek azért, hogy városunk minden
évben kedvelt úti célja legyen a
turistáknak.
A Központi Statisztikai Hivatal egész éves, kereskedelmi
szálláshelyek adatait tartalmazó
adatbázisából az is kiderül, hogy
az elmúlt évben az ország szinte
minden területén, településén
emelkedett a turistaforgalom vendégéjszakákban mért nagysága a
megelőző évhez képest.
Folytatás a 4. oldalon
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Sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2017. március 15-én, szerdán
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján tartandó
ünnepi megemlékezésre a Nádasdy-vár udvarára
10:00 Himnusz – a Sárvári Koncertfúvószenekar közreműködésével
Ünnepi beszédet mond: Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke
Közreműködnek: Bálint Éva, Balogh János, Szabó Tibor, a Szombathelyi Weöres Sándor Színház művészei
10:45 Koszorúzás Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István emléktáblájánál és Petőfi Sándor szobránál
11:00 „Pilvax Kávéház” – zenés időtöltés a művelődési központban, közreműködik a Regös Együttes
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Pályázati felhívás
Civil szervezetnek, valamint
civil szervezetnek nem minősülő
egyéb szervezetek önkormányzati támogatásának elnyerésére
Sárvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Humán
Erőforrás Bizottsága pályázatot
hirdet önkormányzati támogatásban nem részesülő, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény alapján civil
szervezetnek minősülő szervezetek (egyesületek, alapítványok),
valamint civil szervezetnek nem
minősülő egyéb szervezetek (szövetségek, körök, klubok, amatőr
művészeti csoportok) önkormányzati támogatásának elnyerésére.
I. A támogatás célja: A pályázat
célja a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratában
lefektetett alaptevékenységéhez
való hozzájárulás.
II. Rendelkezésre álló forrás:
(Sárvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 3/2017./II.16./ számú önkormányzati rendelete 8. számú
mellékletében szereplő társadalmi
szervezetek, pályázatok támogatása cím alatt szereplő előirányzatból a Humán Erőforrás Bizottság
átruházott hatáskörben hozott
döntése alapján) 700.000 Ft.
III. Pályázhatnak
Sárvár Város Önkormányzata
illetékességi területén bejegyzett és
ott tényleges tevékenységet folytató
az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján civil szervezetnek minősülő
szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint civil szervezetnek
nem minősülő egyéb szervezetek
(szövetségek, körök, klubok, amatőr
művészeti csoportok).
IV. Pályázati kategóriák
A pályázók – tevékenységi
körük alapján – az alábbi kategóriákban nyújthatnak be pályázatot:

a) egészségügyi, szociális, ifjúságvédelmi
b) kulturális, környezetvédelmi
és környezetnevelési
c) lakóközösségi-érdekképviseleti
d) intézmények (nevelési, oktatási, kulturális) mellett működő.
V. A bizottság nem támogatja
azokat a szervezeteket:
a) amelyek tevékenységüket
nem Sárvár közigazgatási területén fejtik ki,
b) sportszervezetek,
c) egyházak,
d) pártok,
e) gazdasági társaságok,
f ) amelyeknek köztartozása
van,
g) azok a szervezetek, amelyek
az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt
években kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével
nem, vagy nem szabályszerűen
számoltak el,
h) azok a szervezetek, amelyek
az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében nevesítve
(„soron”) részesülnek támogatásban.
VI. A támogatás és az önrész
mértéke:.
A támogatás a pályázó 2017.
január 1. és 2017. december 31.
között elszámolt működési költségeihez, valamint civil szervezet
létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott vissza
nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre
vonatkozó számlák számolhatók
el, melyek pénzügyi teljesítésének
az elszámolási időszak végéig meg
kell történnie.
Önrész biztosításához nem
kötött támogatás.
VII. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó azonosító adatait, így
különösen
a) pontos nevét,
b) székhelyét,
c) adóazonosító számát,

d) bírósági bejegyzésének számát,
e) bankszámlaszámát,
f) képviselőjének nevét, elérhetőségét,
f) A pályázat végrehajtásáért és
az elszámolás elkészítéséért felelős
személy neve, elérhetősége
2. Az igényelt támogatás ös�szegét.
3. Pályázat teljes megvalósításának részletes költségterve (kiadások, bevételek, illetve a pályázathoz biztosított, vagy meglévő,
vállalt önerő, igényelt támogatás).
4. A szervezet tevékenységének
és a tervezett program, támogatási
cél előzményének leírása.
5. A szervezet képviselőjének
nyilatkozatát arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs,
valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról szóló nyilatkozatot.
VIII. A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi
dokumentumokat:
Nyilatkozat tartozásról, köztartozásról
Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
„az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV törvény 75. § (1) 2012.
január 1. napját követően csak
olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely
a 30. § szerint letétbe helyezte
beszámolóját; ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell
a pályázathoz annak igazolását,
hogy szervezet beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét letétbe
helyezte az OBH-nál (Országos
Bírósági Hivatal).
Amennyiben a szervezet még
nem helyezte letétbe beszámolóját,
illetve közhasznúsági mellékletét a
pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt határoz meg az

Önkormányzat a nyertes pályázók
részére, melynek záró napja a
támogatási szerződés aláírásának
időpontja, mely időpont jogvesztő
határidő, nem teljesítés esetén a
szervezet elesik a támogatástól.
IX. Érvénytelen az a pályázat,
amely
– a határidő után érkezett be,
– a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan lett benyújtva.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. Amennyiben a
szervezet több pályázatot nyújt be,
abban az esetben valamennyi pályázatát érvénytelennek tekintjük.
X. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró
a pályázat benyújtási határidejét
követő 3 munkanapon belül a
pályázót hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlási felhívást a pályázó
szervezet kapcsolattartásért felelős
személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.
A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen
van lehetőség, a hiánypótlásra
való felszólítást követő 3 munkanapon belül.
XI. Pályázatok benyújtása,
elbírálása:
A pályázatokat 2017. április 4-én (hétfő) 16.00 óráig 1
példányban lehet benyújtani
személyesen a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 6-os számú
irodájában, vagy postára adni
a jelzett határidőig a következő
címre: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai
Iroda Vargáné Horváth Krisztina
részére 9600 Sárvár, Várkerület 2.
A pályázatok elektronikus úton
történő benyújtására nincs lehetőség.
XII. A pályázatról való döntés
A pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság 2017. április 13-i
ülésén dönt, döntése ellen jogorvoslatnak (kifogás benyújtásának)
nincs helye.
Írásbeli értesítés a pályázati
döntésről: 2017. április 30.

nyok, 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 Molnár Zoltán kuratóriumi elnök címére (9600 Sárvár, Várkerület 2.) nyújtható be.
Az elbírálás során előnyben részesülnek, akik a pályázat megvalósításához saját forrást is tudnak
biztosítani.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. március 23.
(csütörtök).
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2017. április 4. (kedd).

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 kiadvá-

A Közművelődési
Alapítvány Kuratóriuma

facebook.com/sarvari.televizio
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Megnyílt az agrárgazdasági kamarai szolgáltató központ
Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter, a térség ország
gyűlési képviselője leszögezte a
megnyitón, hogy Sárvár egyfajta
zászlóshajója lett az agrárium
tudásközpontjának.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara az országban az első
szolgáltató központot tavaly decemberben Hajdúböszörményben hozta létre, a sárvári az országban a második, Dunántúlon
pedig az első. A központokban
a NAK a falugazdász körzetközponttal, ügyfélfogadással egy
helyen biztosít a gazdálkodók,
élelmiszer-ipari szereplők számára szakmai tájékoztatást és
tanácsadást.
– Rendelkezésünkre áll a föld,
a tudás és a technológia. Ezek
összehangolásával magasabb hozamokat, magasabb hozzáadott
értékű terményeket érhetünk
el, állíthatunk elő. Így időszerű
napjainkban a vidék erősödéséről szólni, hisz az európai agrártámogatások is most érkeznek

hazánkba – jelentette ki Jakab
István, az Országgyűlés alelnöke.
– Az átadott agrár tudásközpont a megszokott falugazdászi
segítségnyújtás mellett, a gaz-

lázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke.
– A tudás és az eszközök is
rendelkezésre állnak, azonban
a magyar termésátlagok elma-

Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei elnöke
(b) mutatja be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara sárvári Szolgáltató Központját

dálkodók számára szakmai tájékoztatást, tanácsadást ad olyan
témákban, amelyek segítik őket
gazdálkodásuk, vállalkozásuk
eredményesebb működtetésében
– szólt a központról Győrffy Ba-

radnak a világszínvonaltól. Az
agrárkamara 400 ezres tagságában sok kis gazdálkodó és
számos ipari méretű gazdaság is
akad. A kistermelőkhöz a tudást
nehezebb eljuttatni – beszélt
tennivalóikról Dr. Pusztavámi
Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei elnöke.
A kamarai központ 30 versenypiaci szereplővel áll kapcsolatban, akik az agrárium
területén tevékenykedők számára nyújtanak szolgáltatásokat,
például műtrágyát, növényvédő
szert, vetőmagot állítanak elő,
vagy agrárhiteleket kínálnak. A
szolgáltatók képviselői a NAK
Szolgáltató Központban heti
rendszerességgel nyújtanak hiteles szakmai tájékoztatást, ami
a kamarai tagoknak ingyenes.

Fogadóóra

Máhr Tivadar alpolgármester 2017. március 14-én (kedden)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205.
sz.) fogadóórát tart.

Sikeresek voltak a városrészi tanácskozások
Varga Jenő önkormányzati képviselő három alkalommal is találkozott a lakókkal
Sárvár önkormányzati képviselő-testületének vezetői februárban több lakossági fórumot és
közmeghallgatást is tartottak.
Varga Jenő önkormányzati
képviselő, tanácsnok választókörzete meglehetősen nagy,
így három városrészi tanácskozáson is részt vett, hogy a
lakókkal együtt megbeszéljék a
városrészek további fejlődését.
Varga Jenő önkormányzati
képviselő Kondora István

polgármesterrel és Máhr Tivadar alpolgármesterrel három
helyszínen tartott közösen
lakossági fórumot. Elsőként
Lánkapusztán, majd a Hegyközségben és végül a Szatmár Úti Óvodában várták az
érdeklődőket. A fórumokon
elsőként a polgármester adott
tájékoztatást az önkormányzat 2016. évi munkájáról és
eredményeiről, majd a 2017.
évi költségvetésről és az idei
tervekről beszélt.

Varga Jenő képviselő, Máhr Tivadar alpolgármester és Kondora István polgármester a Szatmár utcai lakossági fórumon

A lánkapusztai találkozón
nagyon érdeklődő volt a lakosság, több probléma is előkerült,
amelyek megoldásra várnak.
Ebben a körzetben panaszkodtak a lakossági élelmiszer-ellátásra, de ennek a problémának a
megoldásán már dolgozik Varga
Jenő. A képviselő elmondta,
hogy lesz egy jelentős fejlesztés
is ezen a városrészen, a Vak
Bottyán utcát teljesen le fogják
aszfaltozni.
A hegyközségi városrészben a
közelmúltban jelentős fejlesztés
volt a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése és az új köztemető. Az
önkormányzat szeretne további
területeket belterületbe vonni,
ami az Almáskerti és a Tölgyfa
utcák lakóit érinti. Varga Jenő
képviselő ezért kéri, hogy akiknek ezen utcákban van telke,
írják alá a belterületbe vonáshoz

szükséges papírokat. Ez azért is
fontos lenne, mert ha belterületi
városrészek szennyvízcsatorna
kiépítésére írnának ki pályázatot,
akkor az önkormányzat részt
tudna venni azon, és folytatódhatna a Hegyközség komfortosítása.
A péntekfalui városrészen
nagyon megérett már a felújításra a Szatmár Úti Óvoda. Az
épület szigetelés nélküli lapos
tetőzetét kell korszerűsíteni,
amely tétel szerepel is az idei
költségvetésben. Több helyen
lesz a körzetben csapadékcsatorna-javítás is. Az átereszek
tisztítását viszont minden lakónak magának kell elvégeznie, és
erre kér is mindenkit Varga Jenő.
A tervek között szerepel még a
Cukorgyár utcában a parkolási
gondok megoldása is.
-tsz-
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Sárvár ismét a leglátogatottabb települések között
Folytatás az 1. oldalról
Az együttes 7 százalékos
vendégéjszaka szám növekedéssel közel azonos mértékben,
6,9 százalékkal emelkedett a
külföldi és 7,1 százalékkal a
belföldi vendégek által eltöltött
éjszakák száma.
A legnagyobb forgalmat bonyolító vidéki települések adatai
szerint a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák mennyisége alapján
Sárvár a 7. helyet foglalja el a
közreadott listán.
Máhr Tivadar elmondta, hogy
a különféle idegenforgalmi statisztikák eredményein meglátszik az, hogy Sárvár folyamatosan fejlődik, biztonságos város,
ahová szeretnek jönni a külföldi

és a belföldi vendégek egyaránt.
A város látogatottsága 2015-ről
2016-ra a külföldi vendégéjszakák tekintetében közel 10%-kal,

a belföldi vendégek tekintetében
2%-kal nőtt. A vendégéjszakák száma 2008 és 2016 között
47%-kal nőtt, ami 2016-ban 485

Sárvár történelmi nevezetessége a Nádasdy-vár, amely a fürdő és a természeti
értékek mellett kedvelt célpontja a turistáknak

ezer vendégéjszakát jelentett
Sárvárnak.
– Ahhoz, hogy Sárvár továbbra is megőrizze az élmezőnyben
a helyét, kemény munka, elhivatottság és folyamatos fejlődés
szükséges – mondta az alpolgármester.
Azt sem szabad elfelejteni,
hogy a mai világ gyors fejlődésével fel kell venni a lépést, nem
szabad lemaradni a technikai
eszközök használatával az online médiafelületeken való megjelenésről. A TDM decemberi
ülésén ebben egyet is értettek
a szálláshelyek képviselői, így
a 2017-es esztendőben a szakemberek az online marketing
erősítésén dolgoznak majd.

szilke

Tovább növelné vendégei számát a sárvári Danubius
A sárvári szállodák mindegyike sikeres évet tudhat maga
mögött. A Danubius Health
Spa Resort Sárvár is az egyik
legeredményesebb évét zárta
2016-ban.

A Sárvári Arborétum mellett
fekvő Danubius Sárvár Hotel
igazgatója, Katz Péter úgy fogalmazott, hogy a 2016-os esztendő
a sárvári Danubius történetének
az egyik legsikeresebb éve volt. A
szálloda átlagos foglaltsága 82%os volt, ami 10%-kal volt magasabb, mint 2015-ben. A szálloda
vendégeinek többsége hazai, sőt
nőtt is a hazai vendégek száma
az elmúlt évben. Ez a statisztika
– többek között – köszönhető a
hotel rugalmas árképzésének is.

A 136 szobás Danubius szállodában fejlesztések is kezdődtek, zajlottak a 2016-os év
végén. 74 szobát alakítottak át és
újítottak fel, ami azt jelentette,
hogy kicserélték a szőnyegeket,
a függönyöket, újrafestették a
szobákat és a szobabútorokat
is felújították – a budapesti
margitszigeti szálloda bútorai
kerültek a sárvári szállodába,
amelyek jóval fiatalabbak a helyi
szálloda bútorzatánál.
Katz Péter elmondta, hogy a
várossal, a városvezetéssel való
együttműködés mindig fontos
volt számukra. A TDM szervezet megalakulása óta a szálloda
a szervezettel olyan tevékenységet folytat, ami pozitívan járult
hozzá a Sárvárról kialakított vé-

Tavaly a Danubiusban 74 szobát alakítottak át és újítottak fel

leményhez. Nem véletlen, hogy a következő időszakban is. A
Sárvár ma a 7. legkedveltebb vendégek visszajelzései alapján
város Magyarországon.
a hotel konyhájában megpróbál– A szálloda idei
tervei merészek – fogalmazott az igazgató, aki szerint a trend
folytatódik, és Sárvár
népszerűsége nőni
fog. Ezt kihasználva
még több vendéget
szeretnének fogadni,
és magasabb bevételt
realizálni.
A szálloda sikeres
rendezvénye a Danubius Pódium tovább
folytatódik majd. A
tavalyi esztendőben a
rendezvény keretében
Sárváron járt például
Koltai Róbert, Vámos
Miklós, Szendi Gábor.
Idén többek között
tervezik Csákányi Eszter meghívását.
Emellett a tavaly be- Katz Péter bízik abban, hogy a Danubius idén
vezetésre került Sun- még több vendéget fogadhat, és magasabb beday Brunch-okat is vételt realizálhat
folytatják. Ez szintén
a város irányába történő nyitás ják a hagyományost az egészséjele. A szálloda törekszik arra, gessel ötvözni. A szálloda Nádor
hogy az ár-érték aránynak meg- Étterme pedig a magyar mellett,
felelően értékesítse a Sunday a nemzetközi konyha ízeit is kíBrunch-okat, hiszen a városban nálja, de kímélő, wellness menüt
jó híre van a Danubius séfjének, is felszolgálnak.
-tszamit szeretnének kihasználni
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A szálloda- és vendéglátóipar vezetői Sárváron
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az ország hét
turisztikai régiójában közel 400
szállodai tagot foglal magában.
A Nyugat-magyarországi Régió
tavaszi ülésének február 28-án
a Park Inn Hotel adott otthont.
A konferencián képviseltették magukat a szövetség vezető
tisztségviselői, a nagy szállodák
igazgatói, beszállító cégek és étteremtulajdonosok is. A szakmai
tapasztalatok megosztása mellett
szó esett a nyugati térség turizmusának alakulásáról, aktuális
trendekről és természetesen az
elmúlt évek sikereiről is.
Kovács István, a szállodaszövetség főtitkára elmondta, hogy
ma már szerencsére növekvő
pályán van az ország turizmusa. Hozzá kell tenni, hogy
nem mindig volt ez így, hisz a
2008-as válság mélypont volt
ebben az iparágban is. 2011-ben
kezdett az ország kilábalni, és
minden évben az előzőnél jobb

eredményt felmutatni. 2016
rekordévnek számít a magyar
szállodaipar történetében, remek számokat produkáltak a

sorban a magasabb jövedelmi
viszonyoknak és a sikeres SZÉPkártya rendszernek köszönhető.
A külföldi, beutaztató turizmus

Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte a város nevében a konferencia
résztvevőit

szálláshelyek mind vendéglétszámban, mind bevételekben.
Kovács István kiemelte, egyre
több magyar vendég keresi fel
a hazai szállodákat, élénkül
a belföldi turizmus. Ez első-

tekintetében is növekvő tendenciát várnak. Idén nagy előny az
is, hogy a vizes világbajnokságot
Magyarországon rendezik, ezzel
a nemzetközi figyelem középpontjába tudunk kerülni.
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A konferencia egyben tisztújító ülés is volt, ahol a szövetség
megválasztotta a Nyugat-magyarországi régió vezetőjét. A
posztot ismét Katz Péter, a sárvári és büki Danubius szállodák
igazgatója töltheti be 2017-ben.
A szövetség által kijelölt két helyettese pedig Tölli Bálint, a Park
Inn Hotel igazgatója, valamint
Horváth László, a Hotel Sopron
igazgatója lett.
Máhr Tivadar alpolgármester a konferencián elmondta,
az utóbbi években egy nagyon
erős szakmai hálózat alakult ki
a városban, melynek köszönhető, hogy ilyen színvonalas,
az egész régiót érintő eseményeknek tudunk helyszínt adni.
Továbbá azt is kiemelte, Sárvár
sikeres turisztikai évet zárt, ezt
statisztikák is alátámasztják. A
számoknál talán még fontosabb,
hogy az itt élők és a városba
látogató vendégek is jól érezzék
magukat.
K. A.

Újabb rangos elismerést kapott a Spirit Hotel
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a sárvári
Spirit Hotel Thermal Spa*****
superiort választotta a 2016-os
év legjobb ötcsillagos szállodájának. Az ünnepélyes átadására február 24-én a Corinthia
Hotel Budapest báltermében
került sor, amelyen a Spirit
vezetősége is részt vett.
A rangos díj átvételét követően a szálloda vezérigazgatója,
Kaisinger András elmondta: „A
természeti és épített környezet
páratlan összhangja, a magas
színvonalú spa-szolgáltatások
és a Spirit csapatának felkészültsége mellett a professzionális
egészségmegőrző kezelések és
az egyedülálló mySPIRIT Egészségprogram teszik sikeressé a
hotelt. Ennek köszönhető, hogy
az Év Szállodája cím mellett
olyan rangos elismerésekben
részesülhettünk az elmúlt évek
során, mint a Best Destination
Spa of Europe és a Seven Stars
Luxury and Hospitality Award

Signum Virtutis díjak. A magyar
díj különösen kedves nekünk.”
A Spirit, amely Magyarországon egyedüliként tagja a

világ gyógyító szállodáit magába
tömörítő Healing Hotel of the
World szervezetnek, eddig évről
évre növelni tudta vendégéjsza-

káinak számát, és célja, hogy
jelenlegi stabil piacvezető helyét
a jövőben is megőrizze a hazai
spa szegmensben.

Minden kisebbnek tűnik Mellette.
Škoda Rapid Family 550 literes csomagtérrel.

Már 3 799 000 Ft-tól

VÉGH aUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel.: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu
A feltüntetett ár a Rapid Family 1.2 TSI /90LE modell ajánlott fogyasztói ára. Az ajánlat 2017. január 27-től 2017. június 30-ig, de legfeljebb a 200
darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció. Škoda Rapid Family kombinált átlagfogyasztása: 4,7 l/100km, CO2-kibocsátása: 107 g/km.
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Kormánymegbízotti látogatás a Proverthában
A Provertha Zrt. sárvári üzemé
ben tett látogatást Harangozó
Bertalan, Vas megye kormánymegbízottja. Az elmúlt időszak
gazdasági folyamatai mellett a
magyar tulajdonú cég története
is szóba került a Szalay Antal
cégvezetővel való találkozáson.
A rendszerváltást követő sárvári gazdasági fejlődés egyik
első jelentős mérföldköve volt a
Provertha Zrt. sárvári gyárának
a létrejötte. Az itt megtelepült
világszínvonalú technológia és
munkakultúra a cég és az itt dolgozók számára is kiszámítható
jövőt biztosít.
– A látogatás egyfajta tisztelgés is Szalay úr előtt, akinek az
életpályája ezt megérdemli, hisz
’56-ban nem önszántából hagyta
el hazáját. Aztán azon kevesek

közé tartozik, aki amint tehette
a tehetségét újra itthon kamatoztatta. Az a többi sok százezer

A Provertha több mint félezer alkalmazottat foglalkoztató cégének
ma is az igazgatósági elnöke, aki a

Harangozó Bertalan kormánymegbízott és Szalay Antal tulajdonos a Provertha sárvári üzemében

akkori fiatal ma is hiányzik az
országnak – emelte ki Harangozó Bertalan kormánymegbízott.

korára is büszke, hiszen nemrég
töltötte be 85. évét Szalay Antal. A
folyamatos megújulás, az innovatív

szemléletmód fontos szerepet játszik a cég életében. Jelenleg is egy
új, fémbevonatú műanyagtermék
bevezetésére készülnek a soproni egyetemmel együttműködve.
– Hétmillió euróból fejlesztettük
ki a Magyarországon újdonságnak
számító galvanizáló eljárást. A
magyar cégeknek még tanulni kell,
hogy a keletkezett hasznot miként
kell visszaforgatni a termelésbővítésbe, amivel alapvetően erősödhetne a piaci helyzetük – jegyezte
meg Szalay Antal, a Provertha Zrt.
igazgatósági elnöke.
A Harangozó Bertalan kormánymegbízottal folytatott megbeszélés végén Szalay Antal felhívta a figyelmet, hogy a magyar
cégek számára a legfontosabb
segítség a kormányzat részéről a
versenyképesség megőrzésének a
támogatása lehetne.

Támogatja a Flex a környezetvédelmi napot
Sikerrel pályázott a Sárvári
Környezetvédő és Természetbarát Egyesület az idei kör-

nyezetvédelmi nap megrendezésére. A Flex cég alapítványa
több mint kétezer dollárral

Válassza
a
minőségi,
multifokális
lencséit!
HA AZ ÁR IS SZÁMÍT!
– Amplitude 1.5 SHV
37.730 Ft helyett 20.000 Ft/db
– Summit Pro 1.5 SHV
54.890 Ft helyett 30.000 Ft/db
– Hoyalux ID Lifestyle 1.5 SHV
66.840 Ft helyett 40.000 Ft/db

támogatta az egyesület rendezvényét.

A sárvári természetbarátok
több mint egy évtizede rendezik meg a városi környezetvédelmi napot. A tíz éve sikeres
eseményüket a szervezők idén
bepályázták a Flex Foundation, a
Flex cégcsoport alapítványához.
Ahol közel hétszázezer forintnyi
támogatást nyertek el a megrendezésre, a környezetvédelmi nap
programjaira. Az átadásra február 21-én ünnepélyes keretek
között került sor.
– A kiírásban fontos szempont volt a környezetvédelem,

ahol önkéntesek is közreműködnek a szervezésben. Így
idén a Flex dolgozói is segítenek majd a programok szervezésében – mondta Bokorné
Csonka Judit, az egyesület
elnöke. – A sárvári környezetvédők pályázatának sikeréhez
a rendezvény sokszínűsége és
a hasznosítható tudás megszerzésének a lehetősége járult
hozzá – tette hozzá Vígh Viktor,
az egyesület környezetvédelmi
szakreferense.
A 2017-es 11. Sárvári Környezetvédelmi Napra szeptember
első hétvégéjén kerül sor a Nádasdy-várban.

További lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben és
várjuk ingyenes computeres szemvizsgálatra.

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. • Tel.: 00 36 95/320 685

Lang János, a Flex Hungary alelnöke és Bokorné Csonka Judit, a Sárvári
Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnöke a díjátadón

facebook.com/sarvari.televizio
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Folytatódnak a fejlesztések a Sárvár Távhőnél
Egy szokatlanul hideg téli fűtési szezont zár a Sárvár Távhő
Kft., Tangl Gergő igazgató
szerint sikerrel birkóztak meg
a feladatokkal, ám a fűtési
időszak végeztével is számos
elvégzendő munka vár a városi
távhőre.
Harminc éve nem volt ilyen
hideg január Magyarországon.
Átlagban csaknem két hétig
mínusz 10 fok alatt maradt a
minimum hőmérséklet. A Sárvár
Távhőnek sikerült a zimankó
ellenére a lakásokba juttatni a
jó időt. – Kisebb elektromos
zavarok ugyan keletkeztek, de
azon túl nagyon jól felkészültünk
a fűtési szezonra, és biztosítani
tudtuk a szolgáltatást – mondta
Tangl Gergő, a Sárvár Távhő Kft.
ügyvezető igazgatója.

A fűtési szezonon túl, az esztendő többi részében sem állt le

és a fejlesztések. Tavaly nyáron
megvalósult egy komoly veze-

Tangl Gergő ügyvezető igazgató szerint továbbra is megbízható munkalehetőség a városi távhő

a munka az elmúlt évben. 2016ban is folytatódtak a felújítások

tékszakasz csere, ami a Várpark
irányába idén is folytatódik.
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Emellett ez évben új beruházásként, egy pályázati lehetőség
igénybevételével, megújuló energia felhasználásával tudják majd
biztosítani a használati meleg
vizet mindkét hőközpontban.
Az idei évben az önkormányzati vállalkozásokat is érintette
a kötelező béremelés, erre is
megvan a forrás, így továbbra is
megbízható munkalehetőség a
városi távhő. Az elmúlt időszakban több helyi közszolgáltatást
is integrált az állam. A szemétszállítás mellett a kéményseprés
is erre a sorsra jutott. Azonban a
helyi távhőszolgáltatás átszervezésére úgy tűnik, nem kerül sor.
A szervezeti változások elkerülik a távhőt, és a tervezett idei
beruházások sem zavarják majd
a szolgáltatás folyamatosságát
Sárváron.

A várban gyűlnek össze a nyugdíjasklub tagjai
Új helyre költözött az idén
létrejöttének negyedszázados
jubileumát ünneplő Sárvári
Nyugdíjas Egyesület. Ez évtől a
Nádasdy-vár udvari épületében
újonnan kialakított kisteremben tartja összejöveteleit a szép
korú közösség.
A nyugdíjas egyesület idén
ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját. Az alapí-

táshoz Hans Dietl, Sárvár német
testvérvárosának, Steinheim
polgárának a kezdeményezése és támogatása járult hozzá.
Az egyesület tagsága azóta is
folytatja megszokott klubnapjait és egyéb programjaikat.
Évente több alkalommal részt
vesznek szervezett színházvagy múzeumlátogatásokon,
kirándulásokon. Bérletük van a
celldömölki színházba és Arany

János születésének 200. évfordulójához kapcsolódó előadást
is szerveznek idén. – Az idősek
világnapján tartjuk meg a 25 éves
jubileumunkat, ám azon az úton
járunk tovább, amin eddig is
haladtunk – szólt a 2017-es esztendőről Kálmán József, a Sárvári
Nyugdíjas Egyesület elnöke.
Ha nincs előre szervezett
programjuk, akkor klubnapjukat

hetente csütörtökönként tartják.
Ezentúl új helyen - a művelődési
központtal kötött együttműködési megállapodás alapján –, a
várban nemrég kialakított kisteremben gyűlnek össze.
Aki érdeklődik a vidám közösség iránt és csatlakozna hozzájuk, azokat szeretettel várja
a sárvári nyugdíjasok jubiláló
egyesülete.

Az évnyitón Kálmán József elnök szokásuk szerint becsengetett a 2017-es évnek

sárváron a gazdaszövetkezet udvarán (sársziget utca)
almavásárt tartunk március 11-én, szombaton 9-12 óráig!
Jó minőségű magyar almát kínálunk vásárlóinknak.
a hét többi napján, a Bocskai utca 39. szám alatt várjuk vásárlóinkat.

Sárvár–Rábasömjénben, a templommal szemben
1700 m2-es építési telek (víz, villany) eladó.
Az ingatlan nagyobbítása igény szerint lehetséges.

Érd.: 06 70/3073516
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Biztonságos és garantáltan mag

A brókercsődök után a rekord alacsony banki kamatok és állampapír-hozamok idején egyre többen törik a
fejüket azon, hogy megtakarításaiknak olyan biztonságos befektetést találjanak, ami képes tartósan érdemi
hozamot termelni. Emiatt sokan vásárolnak lakóingatlant
befektetési céllal, azonban gyakran megfelelő körültekintés nélkül.

Az országban számos ingatlanfejlesztő cég kínál
olyan befektetési konstrukciókat, amelyekben a megvásárolt ingatlanok hasznosítását és üzemeltetését is
vállalják, de az ajánlataik általában csak kis mértékben
vagy egyáltalán nem tartalmaznak garanciákat a tennivalómentes bérbeadásra, a bérbeadásból származó
hozamra és az ingatlan állagmegóvására.
A Sárvár-Ház Beruházó és
Ingatlanforgalmazó Kft. kiemelkedő szerepet tölt be Sárvár
ingatlanfejlesztési, értékesítési és
hasznosítási piacán. A SárvárHáz Kft. 2005 óta közel 200 új
építésű lakóingatlant, számos
üzleti és ipari ingatlant fejlesztett,
és a gazdasági válság éveiben is
maradéktalanul helyt állt mind az
alvállalkozói, mind a megrendelői
irányában.
A Sárvár-Ház Kft. az új piaci igényeknek is megfelelve már több,
mint 60 apartmanlakás bérbeadásában és üzemeltetésében nyújt

facebook.com/sarvari.televizio
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gas hozam ingatlanbefektetéssel
teljes körű szolgáltatást, hogy az ingatlantulajdonos
nyugodtan élvezhesse értékálló befektetése előnyeit
és a kiemelkedő fix hozamot. Mindezt az országos

ingatlanpiacon egyedülállóan az ügyfelei számára átláthatóan, biztonságosan, hangzatos „akár” ígéretek
és szerződésbe rejtett apróbetűs részek nélkül.

A Sárvár-Ház Kft. 5 évvel ezelőtt azt a célt tűzte ki, hogy az ingatlan üzemeltető és hozamtermelő konstrukcióiban a lehető legkonkrétabb ajánlatot tegye a befektetőinek.
A bárki számára könnyen átlátható és biztonságos üzleti ajánlat fő pillérjei a következők:

 Garantált fix hozam (kihasználtságtól, piaci tényezőktől függetlenül)
 Garantált értéknövekedés (az ingatlan építészeti, műszaki tartalmi egyedisége és elhelyezkedése)
 Az ingatlannal kapcsolatos összes költséget az üzemeltető viseli
 Az üzemeltetés ideje alatt garantált állagmegóvás, javítások elvégzése az üzemeltető költségére történik
 Teljes felelősségvállalás az ingatlanokra és a berendezésekre
 Az üzemeltető stabil finanszírozási háttere
 5 éves, magas színvonalú üzemeltetési tapasztalat (Onyx Luxury és Zafír Apartmanházak
10/9,5 pontos vendégértékelések a booking.com-on)

 5 éves befektetői elégedettség (visszatérő vásárlói kör)
A Sárvár-Ház Kft. 2017-ben folytatja a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő szomszédságában elindított
fejlesztéseit. A sokéves üzemeltetési tapasztalatokra építve új, hosszú távú konstrukciókkal bővíti ajánlatait, továbbá a kisebb megtakarítással rendelkező ügyfelek számára egy új konstrukcióval jelenik meg a
piacon, természetesen fix hozammal, teljes garanciavállalással.
A befektetési lehetőségekről érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken!

9600 Sárvár, Rákóczi u. 37-39.
info@sarvarhaz.hu
www.sarvarhaz.hu

06 30/947 4701
www.onyxsarvar.hu
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A Szent L

Szent László
Plébánia

● Farsangszombaton (idén február
25-én) keresztény jótékonysági bálban
mulattunk a Szent László-évben. Jézusi mottónk: „Jó ember jó kincséből jót
hoz elő.” A vendégek és a támogatók
szolidáris szeretetét hálásan köszönjük a katolikus iskola alapítványa
és a gyógyszersegélyben részesülők
nevében is. Isten fizesse meg!
● Március 13-a Ferenc pápa megválasztásának 4. évfordulója. „Tartsd
meg, Isten Szentatyánkat, Krisztusnak
helytartóját!”
● Böjti szerda és péntek estéken
17.30-kor fájdalmas szentolvasóra,
illetve keresztúti elmélkedésre hívunk.
A hegyi kálvárián böjti vasárnapokon
15.00-kor kezdődik a stációjárás.
● Katolikus keresztények böjti
péntekeken hústalan napot tartanak
az értünk megfeszült Úr Jézus engesztelésére. Ugyanakkor a böjti mérsékeltebb étkezéskor megtakarított
tartós élelmiszerrel nyújtsunk testvéri
segítséget – a Karitász által – a szükséget szenvedőknek. A böjti fegyelem
erősítse a családi összetartást!
● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus

Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa:
18885785–1–18

Szent Miklós
Plébánia

Szent Miklós Pléb

● Nagyböjtben minden pénteken
este 17.30 órakor keresztutat imádkozunk.
● Csütörtökönként este 17.30
órakor a világosság titkai szentolvasót
imádkozzuk új papi hivatásokért és a
szolgálatban lévő papságért.
● Böjti péntekek hústalan napok. Katolikus családok figyeljenek
erre!
● Március 15-én a18 órakor kezdődő szentmisén magyar hazánkért
imádkozunk.
● Március 20-án, hétfőn Szent
József ünnepén plébániánk családjaiért esedezünk az esti szentmisében.
● Nagyböjti vasárnapokon délután 15.30 órakor a plébániánkhoz
tartozó Csényében a stációs kápolnáknál végzünk keresztutat. Akik
tehetik, hozzák meg áldozatukat és
buzgón jöjjenek. Az autóval rendelkezők ajánlják fel segítségüket az
idősebbeknek a kijutásban.

www.sarvarvaros.hu

Hírlap
● Hétköznaponként a Sári templomban este 17.30 és 17.45 óra között
van gyónási lehetőség.
● A Mariazellbe gyalogosan zarándoklatra indulók részvételi szándékukat minél előbb jelezzék Roland
atyának.
● Plébániai zarándoklatunk úti
célja ebben az esztendőben Morvaország és Prága lesz augusztus 6-11.
között. Érdeklődni és jelentkezni a
plébánián hivatalos órákban lehet.
● A Plébánia honlapján tájékozódhatnak templomunk programjairól és plébániánk életéről. www.
sarvarsari.hu

Evangélikus
Egyházközség

A SÁRVÁRI EVA

● Konfirmáció: Március 10-én,
pénteken 16 órakor tartjuk a konfirmációi tanfolyam felkészülési
foglalkozását.
● Böjti sorozat: Március 14-én,
kedden 17 órától Rábapatyon tartjuk
a sorozat 3. alkalmát a reformáció
évszázadairól.
● Nemzeti ünnep: Március
15-én, szerdán 9 órakor hálaadó
istentisztelet lesz az evangélikus
templomban. Utána 10 órakor

csatlakozunk a városi ünnepséghez
és koszorúzásokhoz.
● Presbiterképző: Március 17-19.
között Révfülöpön az Evangélikus
Oktatási Központban folytatódik az
idei presbiterképző tanfolyam.
● Vendég előadó: Március 21-én,
kedden 17 órai kezdettel Solymár Gábor
ny. ev. lelkész előadása az egyháztörténeti böjti sorozat keretében Ráhner Mátéról, az új templom első lelkészéről szól.
● Evangélikus borfesztivál: 2017.
március 24-26. között Révfülöpön
kerül megrendezésre az országos
evangélikus borminősítés.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● 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

Természetfotók a Lilaudvar Kávéház & Galériában
A Lilaudvar Kávéház & Galériában az idei évben is folytatódik a
művészetpártoló tevékenység. A
közelmúltban nyílt meg a Bogdán
Ferenc természetfotóit bemutató
tárlat a kávézó kistermében.

A 21 éves fotós a kőszegi Dr.
Nagy lászló Gyógypedagógiai
Intézményben él, mint államilag
gondozott fiatal. A fotózás iránt
12-14 éves korában kezdett érdeklődni, nagy álma volt, hogy saját
fényképezőgépe legyen. Támogatóinak köszönhetően meglett a

saját gép, amelyet azóta szinte le
sem tett. A megye számos településén bemutatkozhatott már alkotásaival, de többször volt már kiállítása Budapesten is.
A sárvári kávézóban a tavaszt
idéző természetfotói láthatóak,
amelyeket a tulajdonos, Dr. Molnár Csaba személy szerint is nagyon kedvel.
A város szívében, de egy nyugodt és kellemes belső udvarban
található a lilaudvar Kávéház &
Galéria, amely hároméves működése alatt a helyiek és a turisták

kedvelt találkozási helye lett. Népszerűségéhez családias, barátságos
hangulata és különleges olasz ká-

zene, kellemes hangulat – mindez
a lilaudvar Kávéház & Galériában,
amelynek aktuális ajánlatait, új-

véi is hozzájárulnak. Március 15én nyílik a kávézó kerthelyisége,
amely igazi felüdülést kínál a
vendégeknek és ahol különféle fagylaltkelyheket is kóstolhatnak majd.
A kínálatban hagyományos, cukormentes, paleo- és
gluténmentes sütemények,
teák, üdítők, sörök, borok, valamint koktélok is megtalálhatóak. Ingyenes wifi, szolid

donságait a kávézó Facebook oldalán is követhetik a vendégek.

Lilaudvar Kávéház & Galéria
Sárvár, Batthyány utca 41/b.
Nyitvatartás:
Hétfő-szombat 9-21 óráig
Vasárnap 13-21 óráig
Facebook: www.facebook.com/
Lilaudvar-Kávéház-Galéria

facebook.com/sarvari.televizio
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A boldogságba utaztunk a sárvári oratórikusokkal
A Sárvári Oratórikus Kórus
a „80 perc alatt a Föld körül” című koncertjét telt ház
előtt tartotta február 12-én
a sárvári Tinódi gimnázium
sportcsarnokában. Az együttes
jókedvre, nevetésre és jelmezes
farsangi mulatságra várta több
száz fős közönségét, hiszen
testünknek és lelkünknek
szüksége van a zene és a humor
által nyújtott felfrissülésre és
gyógyulásra.
Egy megálmodott, sok humorral megtűzdelt útra vitték
hallgatóságukat, akiket a FlySOK hatalmas luxusrepülőgépre
ültettek fel. Ezen 97 fő zenész és
3 főnyi személyzet szórakoztatta
az utasokat, mialatt 58 ezer km
utat tettek meg. A turnén megismerkedtek mesés tájakkal,
érdekes emberekkel, gyönyörű
dallamokkal. Útjuk során táncoltak és kávéztak Surdával, rituális szarvasvadászaton vettek
részt Olaszországban, Afrikában esőtáncukkal a Kummaya

törzsfőnöknek segítettek a több
éve tartó aszály megszüntetésében. Hollandiában kórustársuk,
Robbert Langereis fogadta őket
házigazdaként, aki a tulipánok
nőket megszédítő varázserejéről énekelt. Jártak Jamaicában,

kislányról, Katyusáról énekeltek. A kezdő és a záró énekszám
természetesen magyar volt:
a Honfoglalás és a Szép vagy,
gyönyörű vagy Magyarország
dallamai könnyeket csaltak a
nézők szemébe. A kórus a Föld

A Sárvári Oratórikus Kórussal a dallamok szárnyán 58 ezer km utat tett
meg a közönség

Thaiföldön, Izraelben és Indiában is, ahol egy sámánasszony
és Mr. Maugli segítségével a
gyermekkórus egyik tagját kutatták fel. Utolsó állomásként
Oroszországban, a leghíresebb

körüli útja során énekelt oroszul, törökül, héberül, angolul,
hollandul, franciául, afrikai
gullah nyelven és szerbül is.
A már említett énekek és
jelenetek mellett a táncok és
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a kórus show-ja, valamint a
zenei kíséret, egy történet köré
fűzve észrevétlenül repítette el
a kétórás produkciót. A dalokat
a FlySOK kapitányának, Rácz
Péternek humoros narrációja
kötötte össze, akinek két csinos
stewardess, Horváth Réka és
Kovács Alexa segített.
Az est folyamán közreműködtek a SOK szólistái: Csempesz
Gábor, Bögöthy Zsófia, Robbert
Langereis, Novák Elemér, a SOK
26 fős gyermekkara, valamint a
Sárvári Vonósok zenészei és a
Kanona Band fúvósai. Az egész
este folyamán zongorán kísért:
Dörnyei Roland, vezényelt: dr.
Szalai Ferencné.
Számtalan humoros helyzet,
remek színészi alakítás, színes
jelmezes kavalkád tette komplex
élménnyé az előadást, amely jól
illett a farsang hangulatához.
Kortól és zenei ízléstől függetlenül minden néző nagyon élvezte
az utazást, melyet mosollyal az
arcán vastapssal jutalmazott
több ráadást is kérve.
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4 890
SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel,
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828
Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel
szolgáltatási területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián
a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel technológián a Tripla
XS csomagra vonatkozik. Az előfizetői jogviszony határozott időn
belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési
kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

FORINTÉRT

facebook.com/sarvari.televizio
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Újjáalakult a helyi
ismeretterjesztő csoport
A TIT Sárvári Csoportja három év után ismét megkezdte
tevékenységét. Az első előadásukon Kúti Zsuzsanna Indiáról
tartott képes úti beszámolót
a Nádasdy-vár volt nyugdíjas
klubhelyiségében.
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A következő TIT előadásokra
mindenkit szeretettel várnak.
A rendezvények témáiról és
időpontjairól a Sárvári Televízió
képújság oldalain lehet majd
tájékozódni.
TSz.

Kúti Zsuzsanna nem első alkalommal tartott előadást úti élményeiről

Zanati Margit, a sárvári csoport vezetője
elmondta, hogy az elmúlt években számos
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, valamint
érdeklődő volt, aki az
a Rumi Rajki Műpártoló Kör szeretettel meghívja Önt,
utazó klub működéséről
2009. március
VasárnaP
barátait és ismerőseit 2017. április 2-án (vasárnap)
11 órára15-én kérdezte.
A Tudomáa sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe
az
nyos Ismeretterjesztő
9:00 műhelyfoglalkozások
ünnephez kapcsolódóan
Társulat megyei szer„egy művészcsalád aa nemzeti
művelődési központ vezetének
klubjaiban igazgatója
sárvári indulásának képemlékei”
Zanati Margittal kö11:00 csizmás kandúr
Színház
ezért újra útjára
című kiállításának megnyitójára mesejáték a Soltis Lajoszösen
előadásában a hátsó Nagyteremben
indította a „világjárást”.
A tárlatot megnyitja: prof. dr. Kovács Árpád
A TIT Sárvári CsoA fenti programokra a belépés díjtalan!
a Költségvetési Tanács elnökeMindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár
portjában a világutaMűvelődési Központ és Könyvtár!
zás Indiában kezdődött
Megtekinthető 2017. április 25-ig
idén. A tavaszi előadáhétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13
óráig
Huszárcsákó2
– családi
nap
sok elkalauzolják
majd
a Nádasdy Ferenc Múzeumban
az érdeklődőket Izlandra, Japánba és természe9:00 arzenál – fegyverbemutató
tesen hazánk tájaira is.
Forduljon az
11:00 huszármozaik Az 17 órakor kezdődő
történeti kalandozás, kincskeresés
ügyfélszolgálatához, ha
előadások ingyenesek,
vallásineme,
Keresse fel Dr. Jójárt Ágnes
és a Nádasdy-vár volt
11:00 Várkerület
vagy világnézeti meggyőződése,
faji hovatartozása,
politikai vagy más véleménye,
bőrszíne,egyenlőbánásmód-referens
Ajándék tárlatvezetés nyugdíjasklubjában zajVas megyei
ügyfélfogadását:
anyanyelve,
nemzetisége,
családi állapota,
nemzetiséghez
06 30/519-8838,
jojart.agnes@t-email.hu
13:00 huszármozaik lanak. Az előadásokon
anyasága vagy apasága,
való tartozása,
szexuális irányultsága,
fogyatékossága,
való részvétel nem teszi
SárvárnemiVáros
Polgármesteri Hivatalatörténeti kalandozás, kincskeresés
identitása,
életkora,
vagyoni helyzete
egészségi állapota,
13:00szoba
Várkerület kötelezővé a klubtag9600
Sárvár,miattVárkerület 2-3. 218-as
vagy
egyéb tulajdonsága
Ajándék tárlatvezetés ságot, de aki szeretne
2017.03.28. napján
hátrányos megkülönböztetés
éri! 12:00-16:00
klubtagsági igazolványt
14:00 arzenál – fegyverbemutató
váltani, az 1200 Ft-ért
gyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos
megkülönböztetéssel
okozott
jogsértések kivizsgálása
további
ügyfélfogadási
időpontok
és helyszínek:
és megszüntetése.
ezt15-én)
megteheti. A klubBelépőjegy (2009. március
http://www.egyenlobanasmod.hu/article/view/vas-megye
Keresse fel Dr. Jójárt Ágnes
felnőtt:  'Utnyugdíjas:tagsággal
250,- Ft a TIT műköEgyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
diák:  'Utcsaládi: 1000,désétFttámogatják.
Vas megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
3/2/17 9:52:50 AM

06 30/519-8838, jojart.agnes@t-email.hu

2009.
2017. március 15-én
15-én VasárnaP
sz e r dá n
9:00
9:00

Műhelyfoglalkozások
műhelyfoglalkozások
aaművelődési
központ klubtermeiben,
a
nemzeti ünnephez
kapcsolódóan
nemzeti
ünnephez
kapcsolódóan
a művelődési
központ
klubjaiban
A belépés díjtalan!

11:00 csizmás kandúr

11:00 hetvenkedő
János
mesejáték a Soltis
Lajos Színház
Mesejáték
a budapesti
előadásában
a hátsóMagyar
Nagyteremben
Népmese Színház előadásában
(a hátsó
nagyteremben)
A fenti
programokra
a belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár
„Addig kergessen
botja, míg
Művelődési
Központazésisten
Könyvtár!

meg nem tanulsz félni!” – ezekkel a
szavakkal indítja útjára az édesanyja
Huszárcsákó2
– lustája
családi
nap
Jancsit, ezt a világ
szófogadatfiúcskát.Ferenc
Számtalan
kalandba kevea lan
Nádasdy
Múzeumban
redik, de igen tanulságos, hogy végül
mitől is tanul meg a félni. A szemünk
9:00 láttára
arzenál
fegyverbemutató
lesz a gézengúz
Jancsiból, egy
fele királysággal is elbíró János.

–

11:00 huszármozaik

történeti500,kalandozás,
kincskeresés
Belépődíj:
Ft

11:00 Várkerület

Ajándék tárlatvezetés

13:00 huszármozaik

történeti kalandozás, kincskeresés

13:00 Várkerület

Ajándék tárlatvezetés

14:00 arzenál – fegyverbemutató
Belépőjegy (2009. március 15-én)

Mindenkit szeretettel vár a nádasdy-vár
felnőtt:
 'Utnyugdíjas:
250,- Ft
Művelődési
központ és könyvtár!

diák:  'Utcsaládi: 1000,- Ft
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. március 10. és 2017. március 25. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 11., 18. és 25. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Március 10., 17. és 24. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Március 10. és 24. (péntek) 18.35 Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Testületi ülés
Március 23. (csütörtök) 16.00/élő

Köszönet az 1%-ért!

március 16-án és 23-án,
csütörtök 17 óra

A Sárvári Csicsergő Óvoda BRUNSZVIK Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik jövedelemadójuk
1%-ával támogatták az alapítványt. A befolyt összeget könyvek,
játékok és fejlesztő eszközökre fordítottuk. Tisztelettel kérjük
továbbra is támogatásukat. Adószámunk: 19244679-1-18

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

www.ritmo.hu

Hirdessen a Sárvári Hírlapban!

06 30 45 75 035

Sárvár, Hunyadi utcában
Berzsenyi
utcában
5+8 lakásos
épülő
8 lakásos
társasházban
sorházban
utolsó
a lakások és
az
üzletek
értékesítése
85
m2 alapterületű
elkezdődött!
lakás eladó.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

használt lomtalanítási alkalom a HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
következő évre nem vihető át. A HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁAz építési-bontási hulladékot házhoz menő díjmentes lomtala- RAD OZÁSUKAT NAGYON
(törmeléket) a lakossági ingat- nítás július és augusztus hónapok KÖSZÖNJÜK.
lanhasználó 2017. évben minden kivételével egész évben igénybe
Elérhetőség:
Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00,
hónap utolsó péntekén, MÁRCIUS vehető, kivéve a vis maiort, évente
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non- CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
HÓNAPBAN MÁRCIUS 31-ÉN, egy alkalommal, maximum 2 m3 profit Kft.
Tel./fax: 06-95-520-172
PÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 mennyiségben.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
óráig a Kemény István u. 1. szám
Lakossági házhoz menő növé- Ikervári u. 23.
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
előtt (Lafuma után) elhelyezett nyi eredetű biológiailag lebomló
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
konténerekhez maga elszállíthatja, díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi- családi házas ingatlanainál. A
2017.
március,
április.
Sárvár
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gyűjtési
rend
rend
2017.
2017.
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ségben díjmentesen elhelyezheti, gyűjtés igénybevételéhez szükséges
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ÁPRILIS
ÁPRILIS
amennyiben tartozása nem áll fenn. 60 literes előnyomott gyűjtőzsák
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
1. 1.
5. 5.
DÍJMENTES LOMTALANÍ- társaságunk ügyfélszolgálatán 21
TÁS:
db/háztartás/év mennyiségben
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SZERDA
8. 8.
12.
12.
A lakosság a házhoz menő lom- féléves bontásban vehető át, feltétalanítást a bejelentést követő 10 ve, hogy az ingatlanhasználónak
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
19.
19.
15.
15.
munkanapon belül, a Közszolgál- tartozása nem áll fenn, vagy azt
tatóval előre egyeztetett napon, igényléskor megfizeti. A kertváSZERDA
SZERDA
BIO
BIO
SZERDA
SZERDA
22.
22.
26.
26.
évente egy alkalommal, maximum
Sárvár szelektív rosi
hulladék
gyűjtési rend 2015.
2016. január.
városrészben
márdecember,
kihelyezett
Sárvár szelektív biokukák
hulladék gyűjtési
rend 2015.
december, 2016. január.
2 m3 mennyiségben díjmentesen
továbbra
is használatban
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
SZERDA
SZERDA
29.
29.
veheti igénybe. Az igénybejelentés
maradnak, aki biokukával rendelSárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
során szükséges megadni a lomhul- kezik díjmentes gyűjtőzsák igényAzon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
ladék várható mennyiségét, a 2 m3 bevételére nem jogosult.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
feletti lomhulladék csak a díjköteles
KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYENÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
lomtalanítás díjának megfizetése NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
mellett szállítható el. A ki nem T E RÜ L E T É N E L É R H E T Ő

Tisztelt Ingatlanhasználó!
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dr. Boda szabolcs
fogszakorvos

Minden ami autó!

Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

lit!
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9900

Ft/db -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.

Fogszabályozás!
dr. zsoldos zsóﬁa
fogszabályozó szakorvos

sárvár, sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)
Tel.: 95/323-547 www.drboda.hu

Alkotmány u. 4.

Laktanya u. 2.

Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00

Arany Fácán dobozos sör 0,5L
Soproni dobozos sör 0,5L
Steffl dobozos sör 0,5L
Heineken dobozos sör 0,5L
Krusovice dob. barna sör 0,5L
Strongbow sör több ízben 0,33L
Kőbányai dobozos sör 0,5L
Löwenbräu dobozos sör 0,5L
Riesenbrau dobozos sör 0,5L
Rákóczi dobozos sör 0,5L

Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00

165 Ft/db
195 Ft/db
185 Ft/db
259 Ft/db
239 Ft/db
249 Ft/db
180 Ft/db
163 Ft/db
140 Ft/db
145 Ft/db

(330 Ft/L)
(390 Ft/L)
(370 Ft/L)
(518 Ft/L)
(478 Ft/L)
(755 Ft/L)
(360 Ft/L)
(326 Ft/L)
(280 Ft/L)
(290 Ft/L)

Áraink 2017. március 31-ig érvényesek.

www.pontittuzletek.hu

www.facebook.com/pontittuzletek

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

35%

www.pajorteto.hu

Heti ajánlatunk:

Huawei P9 Lite
66.990 Ft

Tedd egyedivé mobilodat
saját magad szerkesztette
fényképes tokkal vagy
válassz a
színes, vidám
hátlapjaink
közül!
Gyere, nézz be hozzánk, hiszen számos
független mobiltelefont és a tartozékok
széles választékát kínáljuk!

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Hoya progresszív lencsék TrueForm technológiával

35% kedvezménnyel!
Az akció időtartama: 2017. február 15. – március 31.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999
Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.
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Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com
Akció: 2017. március 1-30-ig.
Részletek az üzletben.

Tavaszi Karikagyűrűk
készítése,
!
s
á
l
brilles és valódi
megúju
Válassz új ékszert
vagy órát!

köves gyűrűk

Friss, színes
tavaszi kollekciók

AKCIÓS áron.
(Részletek az üzletben.)

Ékszerkészítés
hozott
aranyból is!

ékszerek

-10%
kedvezménnyel.
Türkiz
ékszerek

Órák

-10% -10% -10% -10%
Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Ne feledkezzen meg a böjt idején, naponta frissen készített
HALÉTELEINKRŐL! Húsvétig várjuk állandóan frissülő
halválasztékunkkal, hazai és nemzetközi vizekből, melyekhez
kiváló száraz fehér borokat kortyolhat, kóstolhat! Péntekenként
húsmentes menüvel kedveskedünk Vendégeinknek!
Március 15-én, nemzeti ünnepünkön kedvezményes menüsorral
idézzük meg a szabadságharcos szellemiséget! (1848 Ft-ért)
Asztalfoglalás: 320-475,326-900, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress 12-22-ig. Tel.: 320-475

Figyelem, pizzáinkra 10% kedvezmény!!

Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról.

34. éve az Önök szolgálatában

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-21.00
vasárnap 6.00-20.00

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET

Március 15-én
8.00-20.00 nyitva tartunk!
Március 31-ig a frissen főzött presszókávé csak

99 Ft

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Alll inclusive ünnepi ebéd
A dAnubius szállodA
nádor éttermében
ne töltse az ünnepnapot főzéssel,
éttermünk korlátlan étel
és italfogyasztással várja,
március 15-én, 12.00 és 14.00 óra között.
Az all inclusive ebéd ára

3990 Ft + 10 % szervízdíj.

Gyermekkedvezmények: 0 - 6 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.
Asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

danubiushotels.hu/sarvar

