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Megújuló épületek
A sárvári járási hivatal által 
használt több középület ener
giahatékonysági fejlesztése kez
dődött meg a közelmúltban. Az 
épületek átalakítása az Európai 
Strukturális és Beruházási Alap
ból finanszírozva valósul meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal 
által indított egymilliárd forintos 
projekt több ütemben, összesen 
12 épület energetikai korszerű-
sítését foglalja magába. Sárváron 
három ingatlant érint a fejlesztés. 
Ezek sorában elsőként a Selyem-
gyár utca 2. szám alatti Sárvári 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Osztályának otthont adó ingatla-
non a homlokzatok, alsó és felső 
zárófödémek hőszigetelése és 
a külső nyílászárók cseréje van 
most soron. Később napelemes 
rendszert építenek ki villamos-
energia-termelés céljából. Továb-
bá korszerűsítik a fűtésrendszert, 
és kazáncserét is végrehajtanak.

A beruházás során a járási hi-
vatal és a népegészségügyi osztály 
épülete is megújul majd.

Merjünk büszkék lenni a magyarság sikereire

Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester Petőfi Sándor szobránál helyezte el az emlé-
kezés koszorúját
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A Nádasdyvár udvarán mint
egy ötszáz ember emlékezett az 
184849es forradalom és sza
badságharc 169. évfordulójára. 
Március 15én családi progra
mokkal is várták a sárváriakat 
a művelődési központba és a 
Nádasdy Ferenc Múzeumba.

A hagyományokhoz hűen a 
Sárvári Koncertfúvószenekar 
előadásában csendült fel a 

Himnusz, jelezve az ünnepség 
kezdetét. Az idei megemléke-
zés szónoka a sárvári gyöke-
rekkel rendelkező Dr. Kovács 
Árpád, a Költségvetési Tanács 
elnöke volt, aki számára 1848 
márciusa a jobb reményének, 
az új utakat kereső, a bátor 
államalkotó, nemkülönben az 
önálló pénzügyeket teremtő 
közösség erejének az ünnepét 
jelenti. 

Beszédében arról szólt, hogy az 
Európán végigsöprő forradalmi 
megmozdulások és elsősorban a 
Pest-Budán kitört forradalom ha-
tására a súlyos finanszírozási vál-
ságban lévő birodalom kénysze-
rűen és ideiglenesen meghátrált. 
1848. április 11-én szentesítették 
azokat a törvényeket, amelyek 
lerakták a polgári modernizáció 
alapjait Magyarországon.

Folytatás a 3. oldalon
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Fogadóóra
Kondora István polgármester 2017. április 11én, kedden 

10.00–12.00ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal 202. számú irodájában.

IN MEMORIAM RÓZSA FERENC 
(1946–2017)

Ismét egy olyan embert, jó 
barátot, volt kollégát, közéleti 
szereplőt veszítettünk el, aki 
nagyon sokat tett Sárvár fejlő-
déséért, gyarapodásáért.

Rózsa Ferenc nagyon köz-
kedvelt és ismert szülők gyer-
mekeként született Sárváron. 
Több évtizede elhunyt édesap-
jára még mindig emlékeznek, 
nem csak azok, akik ismerték, 
tanítványai voltak, hanem azok 
is, akiknek szüleik meséltek 
Rózsa Feri bácsiról, az ak-
kori Vagongyár igen tisztelt 
szakoktatójáról. Feri kultúra 
iránti szeretete már fiatal gyer-
mekkorában megmutatkozott, 
gyakori szereplője volt a szülei 
által szervezett és bemutatott 
színpadi előadásoknak, melyek 
nagy érdeklődésre tartottak 
számot a sárvári és környékbeli 
lakosok körében. Mindemellett 
gyermekkorában más módon 
is részt vett Sárvár kulturális 
életében. Alapító tagja volt az 
úttörőzenekarnak, tagja volt a 
város szalonzenekarának. Ta-
nulmányai ugyan elszólították 
Sárvárról, azonban mindig hű 
maradt szűkebb pátriájához. 

Életének nagy részét Sárvá-
ron töltötte. Aktív résztvevője és 
alakítója volt a város életének, és 
különböző tisztségekben fárad-
hatatlanul tevékenykedett szü-
lővárosáért, annak polgáraiért.

1965-ben Nagykanizsán 
szerzett vegyésztechnikusi ok-
levelet, majd tanulmányait 
Kijevben folytatta, ahol 1970-
ben a Kijevi Műszaki Egye-
temen vegyészmérnökként 
diplomázott. Tanulmányait 
kitűnő minősítéssel zárta. Ezt 
követően rövid ideig kőszegi, 
majd tartósabban szombathelyi 
székhelyű cégeknél dolgozott 
többnyire felsővezetőként. Ezen 
évek alatt gazdasági mérnöki 
tanulmányokat folytatott, és 
elvégezte a vállalati felsővezetők 
akadémiáját is. Mindig nagy 
hangsúlyt fektetett az önfej-
lesztésre, a megszerzett tudás 
bővítésére. 

1994-ben kapott felkérést a 
bécsi Neutronics Holdingtól 
egy jelentős beruházás előké-
szítésére, kivitelezésének irá-
nyítására és üzemeltetésére is. 
Ekkortájt Feri a szombathelyi 
Pannonplast igazgatójaként 
tevékenykedett. Biztos egzisz-
tenciával a háta mögött nagy 
kihívást jelentett ez a felkérés. 
Feri elszántan nézett szembe 
a felmerülő akadályokkal. Ki-
emelt célként lebegett a szeme 
előtt, hogy a beruházás Sárvá-
ron valósulhasson meg, mert 
látta, hogy a több száz mun-
kahely megteremtése sokat 
javíthat mind a város gazdasági 
helyzetén, mind lakóinak élet-
minőségén. A megvalósítás 
során számtalan nehezítő té-
nyezővel kellett szembenéznie 
és megküzdenie. Ezek közül 
az egyik legjelentősebb az volt, 
hogy a megbízók a beruházást 
mindenképpen Szombathelyre 
tervezték, a sárvári helyszín 
eleinte teljesen kizártnak tűnt. 
Ferinek nem volt egyszerű és 
könnyű dolga, hogy meggyőzze 
a cég bécsi vezetőségét arról, 
hogy a beruházás Sárváron 
valósuljon meg, és az üzem itt 
működjön. 

A terv megvalósításának 
sikerében Sárváron sem bí-
zott mindenki feltétlenül. A 
kétkedést lelkesedés váltotta 
fel,  miután Feri a Sárvári 
Polgármesteri Hivatal egyik 
tárgyalótermében kialakította 
„főhadiszállását”, és irányí-
tásával 1995-ben megkezdő-
dött az EcoPlast építése. Mint 
ahogyan ezt a Neutronics 
egykori főigazgatója – Richard 
Pfaffstaller – ma is vallja, Feri 
volt az alapító atyja Magyar-
ország első ipari parkjának. 
Az EcoPlast az Ő hivatali 
ideje alatt alakult át Flextro-
nics Ipari Parkká több ezer 
alkalmazottal és olyan cégek 
betelepülésével, mint a Ko-
dak, SCA, Phycomp, Ecoplast 
Plastik, Versteinen-Logistic. 
Számtalan előadást, bemu-

tatót szervezett – a Magyar 
Kormány közreműködésével 
is – nem csak európai, hanem 
amerikai, ázsiai szakemberek 
részére is a Sárváron zöld-
mezős beruházásként megva-
lósított Ipari Park építéséről 
és működéséről. Feri magas 
szintű szakmai ismereteinek, 
több évtizedes vezetői ta-
pasztalatainak, emberi tulaj-
donságainak, együttműködő 
készségének, nyelvismere-
tének köszönhetőek az elért 
eredmények. Ugyanakkor Ő 
gyakran hangoztatta, hogy a 
sikerhez szerencse is kell. Az 
elkötelezettség, eltökéltség, az 
összefogás fantasztikus példá-
ja ez a projekt. Feri üzemel-
tetési igazgatóként 2005-ben 
történt nyugdíjba vonulásáig 
vett részt a cég irányításában.

1994-től 2006-ig önkor-
mányzati képviselőként szol-
gálta a város és az itt lakók ér-
dekeit. Ebből 4 évig bizottsági 
elnökként, 8 évig pedig főleg a 
magántőkés beruházások segí-
téséért felelős tanácsnokként 
végzett eredményes munkát.

2006 februárjában Sárvár 
Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megbízta 
a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügy-
vezetői igazgatói feladatainak 
ellátásával. Az általa alkalma-
zott új vezetési stílus, az általa 
irányított szervezeti változások 
és a kialakított munkamódszer 
következtében a fürdő Magyar-
országon elsőként megkapta 
a nemzetközi „Eurospa Med” 
elismerő minősítést.

2007-ben vonult  végleg 
nyugdíjba. Ezt követően a 
HÍD A JÖVŐNKÉRT EGYE-
SÜLET gazdasági tanácsadója 
volt. Néhány évvel később 
elköltözött Sárvárról, hogy 
gyermekeihez és unokáihoz 
minél közelebb lehessen. 

Földi élete utolsó éveiben 
súlyos betegséggel küzdött. 
Tudatában volt betegsége sú-
lyosságának, együtt élt annak 
következményeivel. Tudta, 

hogy mi vár Rá és azt is, hogy 
mikor. Aki szívében különleges 
helyet töltött be, attól elbúcsú-
zott, majd Szeretett felesége 
karjaiban pihent meg örökre. 

Mindig olyan elveket val-
lott, amelyek a közéletben a 
„szolgálat”-ra teszik a hang-
súlyt, és mindig eszerint élt, 
dolgozott, politizált. Soha nem 
volt „pártpolitikus”, bár volt 
politikai pártok tagja. A politi-
kai érdekeknél mindig előbbre 
valónak tartotta az EMBERt, 
a becsületet és a tisztességet. 
Ezen értékeket hagyta örökül 
gyermekeinek, unokáinak is. 
Bízott abban, hogy ennél szé-
lesebb körnek is példát mu-
tatott azzal, ahogyan az életét 
élte. Vallotta, hogy a közéleti 
szerepvállaláshoz egyrészt alá-
zatra, másrészt az emberek és 
problémáik iránti empátiára 
van szükség. Hitvallása szerint 
„hiba, ha az embert egy figu-
rának tekintjük a sakktáblán, s 
bár az élet hasonlít a sakkhoz, 
soha nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy a játékot nem 
mi játsszuk, csak egy vagyunk 
a résztvevők között!”

Kedves Feri! Szakmai életed 
legfőbb alkotása, a Sárvári 
Ipari Park örök emléket állít 
Neked! Nyugodj békében, 
olyan békében, amire mindig 
törekedtél, vágytál.

ISTEN VELED!

Kondora István
polgármester
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Folytatás az 1. oldalról
Az 1848. áprilisi törvények 

elfogadása után néhány nappal 
Batthyány vezetésével, Kossuth 
pénzügyminiszterségével meg-
alakult a Felelős Magyar Minisz-
térium, Magyarország Kormánya 
– mondta Dr. Kovács Árpád.

„A pénzügyminiszter Kossuth 
a bécsi banki köröktől elszakadó 
pénzügyeket helyezte az önálló 

államiság megteremtését szol-
gáló feladatok középpontjába. A 
töréshez az udvarral ez a törekvés 
vezetett. Hiszen a Habsburgok 
akkor is igen jól tudták, hogy 
nincs valódi függetlenség, ha egy 
ország a pénzügyeiben kiszolgál-
tatott, ha nincs közteherviselés, 
nincs önálló bankja, pénze, és a 
polgárai által választott felelős 
kormánya nem arra költ, amire 

tőlük, az ő érdekükben 
felhatalmazást kapott. 

A felelős magyar kor-
mány üres államkasszát, 
megbénított üzleti életet 
vett át, az Osztrák Nem-
zeti Bank pedig nem vál-
totta be ezüstre az általa 
kibocsátott bankjegyeket. 
Amikor pedig Kossuth 
ellenlépésként létrehoz-
ta az önálló – egyelőre 
magántulajdonban álló 
– magyar jegybankot és 
az önálló magyar pénzt, 
nyomban megkezdődött 
a politikai nyomás és a 
katonai ellenakció. Vitat-
ták Magyarország jogát a 
pénzügyi önállósághoz, és 
a magyar kormány pénz- 
és bankügyi intézkedéseit 
aggasztónak minősítették a mo-
narchia egysége szempontjából. 
Amikor pedig – Deák Ferenccel 
az élén – száztagú küldöttség 
vitte e törvényeket a királyhoz, 
a király általi jóváhagyásuk el-
maradt. A küldöttség megalázó 
elutasításban részesült, Batthy-
ány lemondott.

Nem volt más lehetőség, mint 
a harc vállalása a pénzügyekben 
is. Így született meg a megalko-
tójáról csak Kossuth-bankónak 
nevezett forint” – mondta Dr. 
Kovács Árpád, aki kiemelte, 
hogy a sokszoros túlerő nyomása 
alatt a szabadságharc végül el-
bukott, de a megtorlás évtizedei 
után annak élménye, a nemzetté 
válás olyan szilárd erkölcsi, 
társadalmi értékeket hordozó 
alapot jelentett, ami a győztest 
előbb engedményekre, végül 
megegyezésre kényszerítette.

„Merjünk büszkék lenni a rég-
múlt idők márciusára és napjaink 
sikerére! Ma egy újabb évszázad-
ban újra itt van előttünk a valódi 
felemelkedés lehetősége. Minden 
esélyünk megvan arra, hogy 
a nemzetek Európájában, egy 
önmaga értékei tudatában lévő, 
helyét jól tudó, pénzügyileg sta-

bil, növekedő országban éljünk, 
olyan városokban, mint Sárvár, 
amely a maga patriotizmusával, 
fejlődésével, befogadó erejével és 
nyitottságával példát ad. 

Kérem, engedjék meg, hogy a 
vasi születésű és kötődésű Weö-
res Sándor néhány vers sorával 
fejezzem be gondolataimat: 
„Egyetlen ismeret van, a többi 
csak toldás: Alattad a föld, fölöt-
ted az ég, benned a létra.”  

Rajtunk múlik, mire jutunk. 
Kossuth és Batthyány példája 
minket is kötelez: minden tehet-
ségünket, akaratunkat és legjobb 
tudásunkat a közösség érdeké-
ben az értéket őrző, a jövőbe 
tekintő alkotásra, a jobbításra 
kell fordítanunk.” – zárta ünnepi 
beszédét Dr. Kovács Árpád.

Az ünnepi műsorban a Weöres 
Sándor Színház művészei, Szabó 
Tibor, Bálint Éva és Balogh János 
működtek közre. A megemlé-
kezés zárásaként a megyei és a 
városi önkormányzat, a pártok 
és civil szervezetek képviselői he-
lyezték el az emlékezés koszorúit 
Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, 
Széchenyi István emléktáblájánál 
és Petőfi Sándor szobránál. 

fr

TÁJÉKOZTATÁS A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL
AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.

AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK  2017. ÁPRILIS 1-TŐL ÁPRILIS 30-IG TART.

Merjünk büszkék lenni a magyarság sikereire
Az idei városi megemlékezés szónoka Dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke volt

Fakardok és Pilvax Kávéház 
a nemzeti ünnepen
A Nádasdy Ferenc Múzeu
mot március 15én ingye
nesen látogathatták az ér
deklődök. 

A játékos foglalkozásokkal 
a gyerekek sokkal közelebb 
kerültek a történelemhez, 
főleg a várkastély legszebb 
termeiben és a huszárkiállí-
táson. Idén sem hiányoztak 
a huszáros bajszok, rengeteg 
forradalmi arcszőrzet készült 

el a nap folyamán papír és 
pálcikák segítségével. A kis 
forradalmárok nemzeti színű 
kitüntetéseket is készíthettek 
maguknak, vagy színes kifes-
tőkkel és színezéssel tölthették 
el az időt. A márciusi ifjaknak 
lehetőségük volt még fakardo-
kat is összekalapálni, így ők is 
huszárokká válhattak egy nap 
erejéig. A nap másik népszerű 

programja a fegyverbemutató 
volt. A múzeum dísztermében 
kiállított eredeti tárgyakat és 
replikákat védőkesztyűben 
meg is foghatták a vendégek. 
A múzeum várakozásainak 
megfelelően a dísztermi fog-
lalkozások mellett nagyon 
sokan látogatták meg a hu-
szárkiállítást is. 

A Nádasdy-vár Művelődési 
Központban és Könyvtárban 
is szerveztek gyermekprogra-

mokat a nemzeti ünnepen. A 
műhelyfoglalkozások mellett a 
vár hátsó nagytermében Het-
venkedő Jánost, a budapesti 
Magyar Népmese Színház elő-
adását nézhették meg a kicsik. 
A Nádasdy-vár folyosóján 
idén is megnyílt a nemzeti ün-
nepen a Pilvax Kávéház, ahová 
a Regös együttes hívta zenés 
időtöltésre az érdeklődőket.

A múzeum fegyvereit Szibler Gábor történész mutatta be

A sárvári gyökerű Dr. Kovács Árpád, a 
Költségvetési Tanács elnöke mondott ün-
nepi beszédet
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Áramszünet!
Értesítjük a Sárvári Televízió nézőit, 

hogy 2017. április 4-én 8:00 órától várhatóan 16:00 óráig 
Sárváron, a Móricz Zsigmond utcában 

(kivéve a gimnázium épületét) áramszünet lesz.
Mivel a televízió stúdiója itt található, ezért ebben 

az időtartamban a Sárvári Televízió műsora is szünetel!

Újabb háborús emlékhelyet avattak

A vasvári Nagy Gáspár Kulturá
lis Központban tartotta ünnepi 
megemlékezését az 1848–49es 
forradalom és szabadságharc 
169. évfordulója alkalmából Vas 
Megye Önkormányzata. A me
gyei megemlékezésen tizennégy 
kategóriában csaknem hatvan 
díjazott vehetett át oklevelet, 
köztük négy sárvári.

Március 16-án Kondora Ist-
ván polgármester Máhr Tiva-
dar alpolgármesterrel együtt a 
városházán fogadta a megyei 
kitüntetésben részesült sárvári 
intézményvezetőket és peda-
gógusokat. A polgármester kö-
szöntőjében elmondta, hogy a 
kitüntetettek tevékenységükkel 
jelentős mértékben hozzájárultak 
szűkebb és tágabb közösségük, 
munkahelyük elismertségéhez, 
így teljesítményükre az egész 
város büszke. 

„Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Oktatási Tagozata” 
elismerést vehetett át Dr. Dolnyik 
Gézáné, a Sárvári Vármelléki 
Óvoda óvodavezetője, akinek 
több mint négy évtizedes óvónői 
pályája mélyen gyökerező szak-
mai elhivatottságot tükröz. Óvó-
nőként, óvodavezetőként arra 

törekedett, hogy a kisgyermekek-
nek szeretetteljes, harmonikus 
és biztonságos légkört teremtsen 
az óvodában. Kiemelkedő szak-

mai tudását, vezetői képességeit, 
emberségét kollégái, a hozzá 
forduló szülők egyaránt ismerik 
és elismerik.

Vígh Viktor, a Tinódi Sebes-
tyén Gimnázium és Idegenfor-
galmi, Vendéglátói Szakképző 
Iskola tanára szintén „Vas Megye 
Önkormányzata Szolgálatáért 
Oktatási Tagozata” kitüntetésben 
részesült. Vígh Viktor a sárvári 
gimnázium ismert és elismert pe-
dagógusa, példaértékű szaktanári 

tehetséggondozó munkát végez, 
a korszerű pedagógiai módsze-
reket és a digitális technikákat 
magas színvonalon alkalmazza. 

Évek óta lelkiismeretesen segíti a 
diákönkormányzatot és koordi-
nálja az iskolai környezetvédelmi 
nevelést.

„Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Egészségügyi Tago-
zata” elismerésben részesült Imre 
Tímea, a Szent László Kórház 
gazdasági igazgatója, aki közel 
10 éve irányítja az intézményt 
Vancsura Miklós főigazgatóval 
együtt. A szakközgazdász, egész-
ségügyi menedzser végzettségű 

gazdasági igazgató részt vett az 
emelt szintű járóbeteg szakel-
látó központ létrehozásában és 
a kórház térségi rehabilitációs 
központtá alakításában is. Imre 
Tímea úgy véli, hogy ez az el-
ismerés a gazdasági – műszaki 
szervezetben vele együtt dolgozó 
kollégáinak is szól, akik mindig 
készek a változó körülményekhez 
alkalmazkodni, és fontos felada-
tot vállalnak az intézmény stabil 
működtetésében. 

„Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Gyermek- és Ifjú-
ságvédelmi Tagozata” elismerést 
kapott Szabóné Fehér Csilla 
magyar nyelv és irodalom szak-
tanár, német nyelvtanár, szak-
közgazdász, a Barabás György 
Műszaki Szakgimnázium és 
Szakközépiskola pedagógusa. A 
kitüntetéssel kitartóan végzett 
munkáját, kiemelkedő nevelési és 
kulturális tevékenységét ismerték 
el. Szabóné Fehér Csilla komoly 
részt vállal a diákok érettségi 
vizsgára történő igényes felké-
szítésében, a diákok szabadidős 
tevékenységének magas színvo-
nalú szervezésében.

A kitüntetettekkel stúdióbe-
szélgetést láthatnak majd a Sár-
vári Televízióban.

Négy sárvári kitüntetettet köszöntöttek a városházán

A hegyközségi körforgalom
tól néhány száz méterre Sitke 
irányában került kialakításra 
a Zsuszannavonal Háborús 
Emlékhely, melynek avatására 
a napokban került sor.

1945 tavaszán a Dunántúlt 
Németország hadászati védelmi 
előterepévé tette, kitéve egy 
hosszan elhúzódó harc pusztí-
tásának. A Rábánál építették ki 
a németek a Zsuzsanna-vonalat. 
Munkaszolgálatosokkal végez-
tették a nehéz fizikai munkát. 

– Számunkra azért is fontos 
az emlékhely kialakítása, mert 
nemcsak munkaszolgálatosok 
ásták a védelmi vonalat, hanem 
kivezényelték az itteni települé-
sek lakosságát is. A mi szüleink, 
nagyszüleink keze nyomát is 
őrzi ez a védmű – számolt be 
kutatásairól Burka Zoltán gércei 
helytörténeti kutató.

Az emlékhelyavatón emlékező 
beszédet mondott Ágh Péter, a 
térség országgyűlési képviselője, 
aki kiemelte: akkor, amikor a II. 
világháború egy-egy helyszínén 

emlékezünk, mindig fejet kell 
hajtanunk előttük, az ártatlanok 
előtt, akiknek a sorsa máshogy 
kellett volna, hogy alakuljon. 
Ilyen embereket találunk azok kö-
zött is, akik ezt a vonalat építették. 

A program során imát mon-
dott Totha Péter Joel tábori 
rabbi, Rácz István tábori lelkész 

pedig felszentelte az emlék-
művet. Az avatás után a sitkei 
művelődési házban történelmi 
áttekintést adó időszaki kiállí-
tás nyílt, és „Védelmi vonalak 
Magyarországon a második 
világháborúban” címmel Tóth 
Róbert történész-muzeológus 
tartott előadást.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője mondott emlékező beszédet Sitkén

Máhr Tivadar, Szabóné Fehér Csilla, Imre Tímea, Kondora István, Dr. Dolnyik 
Gézáné és Vígh Viktor a városházán
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SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» 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!*

Ne koptassa a télit!

Nyári gumi akció 

9900 Ft/db-tól

TAVASZI 
NAGYTAKARÍTÁS

Tisztelt Sárváriak!

Ezúton hívjuk és várjuk Önöket a hagyományos 
Tavaszi Nagytakarítási akcióra, melynek célja, 
hogy összegyűjtsük az ősz és a tél folyamán 
keletkezett hulladékot.

A szemétgyűjtés időpontja: 
2017. április 7. (péntek) 16.00 óra

Helyszíne: 
Rábasömjéni tó (84-es főút mellett)

Az akcióban a Sárvári Környezetvédő és Termé-
szetbarát Egyesület is közreműködik.

Közös érdekünk és jogos elvárásunk, hogy tiszta 
környezetben éljünk. Fogjunk össze e cél érde-
kében, mutassunk példát gyermekeinknek és a 
lakókörnyezetünkben élőknek!

Kondora István 
Sárvár város polgármestere

Régi nevet és új tulajdonost 
kapott a volt cukorgyári kas
tély. Az egykori cukorgyárat 
elbontották, de a mellette álló 
kastélynak talán lesz jövője. Új, 
helybeli tulajdonosának hatá
rozott álmai vannak az épület
együttessel kapcsolatban.

Több évtizede áll üresen az 
egykor a polgári és a szocialista 
világban is szebb napokat látott 
kastély. Kitűnő adottságai elle-
nére húsz éve soha nem nyitott 
ki, kerítésén pedig sokszor ott 
lógott az eladó tábla. Ez év elején 
új tulajdonosa lett a kastélynak, 
a városban más sikeres vállal-
kozást is működtető Dr. Molnár 
Csaba állatorvos és családja vá-
sárolta meg. – A cukorgyár rég 
megszűnt, így ez az elnevezés is 
okafogyottá vált. A kastély rang-
ját azzal is visszaadhatjuk, hogy 
egykori építtetőjéről Hatvany-
kastélynak nevezzük el ismét 
– emlékeztetett az új birtokos.

Az egyedi stílusú, leginkább 
a barokk kastélyokat idéző, a 
pincét és tetőteret is beszámítva 

2700 m2-es épületet a cukorgyár 
egykori tulajdonosa, báró Hat-
vany Béla építtette 1899-ben. 
1945-ben az oroszok foglalták el, 
majd az ’50-es években kultúrhá-

zat és bölcsődét, a nagyteremben 
színpadot alakítottak ki benne. 
2000-ben a gyár megszűnése után 
a több száz milliós értékű épület  
tulajdonosváltáson esett át. Köz-
ben új tetőszerkezetet, ablakokat, 
a nagyterem pedig üvegkupolát 
kapott. A gyógyfürdőtől sincs 

távol, mégis megálltak a fejlesztési 
ötletek. Jó ideje abbamaradtak a 
felújítási munkák, az épület üres. 
A hajdani kis palota története 
aztán tavaly fordulatot vett. 

– Egyik éjszaka azt álmodtam, 
hogy újra rendezvényeket tarta-
nak a kastélyban. Nem is gondol-
tam rá, de később visszatért az 
álom, amelyben egy oratórikus 
kórus énekelt ott, amelynek 
magam is a tagja vagyok. Akkor 
kezdtem el komolyan foglal-

kozni a témával. Hosszú idő telt 
el, láttam, hogy az épületnek 
lejjebb vitték az eladási árát, és 
más kedvező jelek is erősítették 
bennem a vételi szándékot. 
Előzőleg eladott állatgyógyszer-
forgalmazó cégem bevételéből, 
végül idén év elején vásároltam 
meg a kastélyt – meséli az álom 
megvalósításának első lépéseit 
Dr. Molnár Csaba.

A csupasz falak mellett egy 
átalakítási terv is tartozott a 
kastélyhoz. Új gazdája alapve-
tően kulturális célra szeretné 
hasznosítani. Elhelyezkedése 
miatti adottsága turisztikailag 
kamatoztatható, folyamatos 
vendéglátást azonban nem ter-
veznek, hanem a kastélyban 
tartott többnapos rendezvények 
szállásaként működhetnek köz-
re a felújításra váró szobák. A 
konferenciák és esküvők meg-
tartására alkalmas helyszínt – a 
munkálatok befejezése után – 
nevével együtt a köztudatba 
is vissza kell még vezetni. Az 
avatáson a Sárvári Oratórikus 
Kórus bizonyára fellép.

Rendezvények, közösségi programok helyszíne lesz a Hatvany-kastély

A fejújítás befejezése után újra Sárvár társadalmi életének része lehet a 
Hatvany-kastély
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Az összes biztosító ajánlata, terméke és 
ügyintézése egy helyen!

Takarítson meg akár 30–50%-ot 
meglévő szerződései díjából!

Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!

INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D. 

(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442

Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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AQABA – Jordánia

Reggelis, félpanziós és 
all inclusive ellátás is 

lehetséges. 
A tájékoztatás nem 

teljes körű, részletekről 
érdeklődjön irodánkban!

7 éjszaka szállás, repülővel 
102.300 Ft/fős ártól (+ járulékos költségek)

Közlemény
A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren-
delet 20.§ (1) bekezdése alapján az 
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 
jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról az alábbi közleményt tesz-
szük közzé.

Sárvár Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2011. évi CXC. 
törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében 
a 2017/2018. nevelési évre az óvodai 
beiratkozás időpontját 2017. április 
25–26ára tűzi ki.

A gyermekek beíratását az óvodák 
sárvári székhelyein és telephelyein 
2017. április 25-én 7-17 óra között, 
április 26-án 8-18 óra között kell lebo-
nyolítani. A Sárvári Vármelléki Óvoda 
sitkei tagintézményében a beíratást 
2017. április 25-én 15-17 óra között, 
2017. április 26-án 8-17 óra között kell 
lebonyolítani.

A nevelési év az óvodában szeptem-
ber 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 léphet-
nek, amikor a harmadik életévüket 
betöltötték. Ez alól kivételt képez az 
a helyzet, ha a harmadik életévet be-
töltött vagy annál idősebb gyermekek 
felvétele után elegendő férőhely ma-
rad. Az igények teljesítése ez esetben a 
beíratás sorrendjében történik.

Az óvodai nevelést Sitke, Porpác, 
Bögöt tekintetében feladat-ellátási 
szerződésben Sárvár Város Önkor-
mányzata 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 mel-
léklete 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 foglalkozá-
son vesz részt. A jegyző – az egyházi 
és magán fenntartású intézmények 
esetében a fenntartó – a szülő ké-
relmére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, az an-
nak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek az ötödik életévét 
betölti felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, ké-
pességeinek kibontakoztatása, sajátos 
helyzete indokolja.”

A felmentés iránti kérelem be-
nyújtása a beiratkozás alkalmával 
történik.

Fentiek értelmében kötelező be
íratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 
2017. augusztus 31. napjáig betölti, 
és még nem jár óvodába.

A szülő az óvodai nevelésben tör-
ténő részvételre jogszabály alapján 
kötelezett gyermekét köteles beíratni 
az önkormányzat által közzétett 
közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban. A napi 
négy órában óvodai nevelésre köte-
lezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a be-
iratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett, 
az óvodával jogviszonyban álló gyer-
mek 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 szabály-
sértési 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 igazolat-
lanul a jogszabályban meghatározott 
mértéket vagy annál többet mulaszt, 
szabálysértést követ el. A szabálysér-
tési eljárást jegyzői értesítés alapján a 
megyei kormányhivatal járási hivatala 
folytatja le.

Sajátos nevelési igényű gyerme
kek óvodai nevelését ellátó intéz
mények:

– Sárvári Vármelléki Óvoda (Sár-
vár, Várkerület 11. Tel.: 95/320-009)

– 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 igazo-
ló 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 vonatko-

zó döntését határozati formában 
közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meg-

hozott döntés közlésének határnapja: 
2017. május 26.

Az óvoda döntése ellen – érdek-
sérelemre hivatkozással – a szülő a 
közléstől számított tizenöt napon 
belül indíthat eljárást a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. 
(Sárvár, Várkerület 2.)

Sárvár Város Önkormányzata

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., Selyem-
gyár 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., Komá-
rom 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.-tól 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, Vörös-
marty 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, Harang-
virág 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, 
Ostffyasszonyfa-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. 
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Február 28án tartotta évérté
kelő tiszti értekezletét a Sárvári 
Katasztrófavédelmi Kirendelt
ség. A térség közigazgatási 
vezetői mellett az eseményen 
részt vett Dr. Bognár Balázs 
tűzoltó ezredes, a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
most kinevezett igazgatója is.

Az értekezleten Kovács Leven-
te tűzoltó alezredes, kirendelt-
ségvezető beszámolt a kirendelt-
ség és szervezeti elemeinek 2016. 
évi tevékenységéről, továbbá 
kitért a szakmailag felügyelt 

celldömölki és répcelaki önkor-
mányzati tűzoltó-parancsnokság 
és az együttműködő 28 önkéntes 
tűzoltó egyesület szakmai mun-
kájára is. 

A polgári védelem területén 
bővült az önkéntes alapon szerve-
ződő települési mentőcsoportok 
száma, tavaly Zsédenyben, Kis-
somlyón és Borgátán alakult ilyen 
szervezet. A Sárvári Járási Rába 
Mentőcsoport és a Celldömölki 
Járási Kemenesalja Mentőcsoport 
az eredményes felkészítés után 
sikeresen szerepelt a mentőcso-
portok első megyei versenyén. 

Az iparbiztonsági szakterület a 
megye veszélyes üzemeinek két-
harmadával rendelkező területen 
jelentős megelőző tevékenységet 
folytatott, gyakorlatokat tartott és 
ellenőrzött. A hatósági munkát 
a kirendeltség a szakterületek 
vonatkozásában az elmúlt évben 
is integrált módon folytatta.

Dr. Bognár Balázs katasztró-
favédelmi igazgató elismerőleg 
szólt a Sárvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség munkájáról. A 2017. 
évre vonatkozóan feladatként ha-

tározta meg, hogy továbbra is elő-
térbe kell helyezni a megelőzést.

A természeti és civilizációs ere-
detű káresemények elkerülték a 
kirendeltség illetékességi területét. 
Ennek ellenére a sárvári kirendelt-
ség kiemelt jelentőségű, ezt erősíti, 
hogy még az év első felében egy új 
tűzoltóautó is érkezik a laktanyába.

Dr. Galántai György, a Sárvári 
Járási Helyi Védelmi Bizottság el-
nöke megköszönte a kirendeltség 
elmúlt évi tevékenységét, a kiváló 
szakmai együttműködést.

RENDKÍVÜLI 
TAVASZI KÉSZLETAKCIÓ!

NISSAN X-TRAIL 
akár 1 434 000 Ft kedvezménnyel

Példaajánlat:
X-Trail Acenta 2WD 1.6 dCi 130LE 
(JN1TCAT32U0034528)
+biztonsági csomag, Nissan Connect, ezüstmetál.

9 324 000 Ft helyett 7 890 000 Ft

A kép illusztráció. A jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek 
szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,9-6,2 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás: 
129-145 g/km. Részletek a márkakereskedésben.

INICIÁL AUTÓHÁZ
Szombathely, Vásártér u. 3. 
Tel.: 06-20/665-6110
www.inicial.hu/nissan

Már ÚJ 177 LÓERŐS, 2.0 L DÍZELMOTORRAL IS!

MEGÉRI SIETNI! 

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT.
9700 SZOMBATHELY, VÁSÁRTÉR U. 3. • 20/587-3538
WWW.INICIAL.HU/CITROEN

*Az árlistában feltüntetett listaárból számított, bruttó kedvezményre vonatkozó ajánlatok 2017. február 6-tól 2017. március 31-ig vagy visszavonásig 
a magyarországi akciós készletlistán lévő személygépjárművekre magánszemélyek által megkötött adásvételi szerződések esetén érvényesek, az akciós 
készlet erejéig. Az 1 500 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S Feel személygépjármű 
vásárlása esetén, az 1 080 000 forin tos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 Shine személygépjármű vásárlása 
esetén, az 1 060 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Citroën C4 BlueHDi 100 Feel Edition személygépjármű vásárlása esetén érvényes. 
A kedvezmény teszt- és használt személygépkocsi vásárlására nem, kizárólag az akciós készletlistáról történő vásárlásra vonatkozik. A jelen ajánlatok 
más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze, a listaárból levonandó, maxi mális kedvezményt foglalják magukban, a feltüntetett kedvez-
mények a meghatározott modellek konkrét felszereltségű verzióinak megvásárlása esetén elérhetőek. A képek illusztrációk. A C Automobil Import 
Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A 
tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kérjük, érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésekben vagy a citroen.hu oldalon.
A Citroën C4 BlueHDi 100 Feel Edition vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98 g/km. A Citroën C4 Cactus BlueHDi 100 Shine 
vegyes fogyasztása: 3,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 95 g/km. A Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S Feel vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 
km, CO2-kibocsátása: 100 g/km.

VÁLOGASSON KORSZERŰ HDi-MODELLJEINK KÖZÜL 
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL!

CITROËN C4 CACTUS

 BlueHDi 100 SHINE 
AKÁR 1 080 000 FT 

KEDVEZMÉNNYEL!*

CITROËN C4

BlueHDi 100 FEEL EDITION

AKÁR 1 060 000 FT 
KEDVEZMÉNNYEL!*

ÚJ CITROËN 
GRAND C4 PICASSO

 BlueHDi 120 S&S FEEL

 
AKÁR 1 500 000 FT

 KEDVEZMÉNNYEL!*
citroen.hu

Sárváron tartott sajtótájékoztatót az LMP
Március elsején látogatott Sárvárra Sallai Róbert Benedek, a 
Lehet Más a Politika országgyűlési képviselője, a Parlament 
Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke. 

A látogatás apropója az Országgyűlés tavaszi időszakának kez-
dete és egyfajta reakció a miniszterelnök februári évértékelőjére. 
Sallai Róbert a főtéren tartott sajtótájékoztatón elmondta, azért 
járják a vidéket, hogy eljussanak a hétköznapok emberéhez, és 
rávilágítsanak az ország problémáira. Szó esett többek között az 
oktatásról, a munkahelyekről, az ehhez kapcsolódó bérválságról 
és a migránshelyzetről is. A politikus kritikusan vélekedett a kor-
mány rezsicsökkentő intézkedéseiről és a családi otthonteremtési 
programról. Mint mondta, céljuk befejezni végre a rendszerváltást, 
megváltoztatni a közéletet, és rávilágítani az ország jövőjére. 

Értékelték a katasztrófavédelem tavalyi tevékenységét

Kovács Levente tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető beszámolt a kirendeltség 
és szervezeti elemeinek 2016. évi tevékenységéről
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A Szent László

● Katolikus keresztények böjti pénte-
keken hústalan napot tartanak az értünk 
megfeszült Úr Jézus engesztelésére. Ugyan-
akkor a böjti mérsékeltebb étkezés általi 
megtakarítással nyújtsunk testvéri segít-
séget a szentföldi keresztényeknek. A böjti 
fegyelem erősítse a családi összetartást!

● Március 25. – Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony, Urunk születése hírül-
adásának főünnepe: 10.00 és 18.00 
órakor szentmiséken könyörgünk a 
gyermekáldás bátorságáért, a várandós 
édesanyákért és a magzatokért. A nagy-
szentmise végén templomunk Prágai Kis 
Jézus szobránál boldogabb családokért 
imádkozunk.

● Nyári óraállítástól (idén márci-
us 26.) 19.00-kor kezdődnek az esti 
szentmisék, illetve ezt megelőzően az 
ájtatosságok.

● Böjti lelkigyakorlat a nagytemp-
lomban március 30–31–április 1. A 
szentbeszédeket 18.30-kor dr. Csernai 
Balázs tapolcai lelkiatya mondja. Gyónási 
alkalmak: csütörtökön 18.00; pénteken 
17.00; feketeszombaton 16.00-tól. Diákok 
egy héttel később gyónnak. Fiatalokat, 
szülőket, bérmaszülőket is várják a ven-
déggyóntatók.

● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; 

Szent László Katolikus Általános Iskola 
Alapítványa: 18885785–1–18.

Szent Miklós 

 
● Március 26-án, vasárnap délután 

15.30 órakor a plébániánkhoz tartozó 
Csényében a stációs kápolnáknál kereszt-
utat imádkozunk. 

● Március 27-től, hétfőtől az esti 
szentmisék a Sári templomban a nyári 
óraállás szerint este 18.30 órakor kez-
dődnek.

● Házhoz kötött betegeket és időse-
ket húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra 
jelentsék a jó hozzátartozók a plébánián. 
Március 28-án, kedden délelőtt látoga-
tom őket.

● Nagyböjtben minden pénteken este 
18.00 órakor keresztutat imádkozunk.

● Csütörtökönként este 18.00 órakor 
a világosság titkai szentolvasót imádkoz-
zuk új papi hivatásokért és a szolgálatban 
lévő papságért, valamint leendő megyés 
püspökünkért.

● Böjti péntekek hústalan napok. 
Katolikus családok figyeljenek erre!

● Nagyböjti lelkigyakorlat a Sári temp-
lomban: Március 31-én, április 1-jén és 2-án 
az este 18.30 órakor kezdődő szentmisék 
keretében. A szentbeszédeket Páli Zoltán, 
Sárvárról származó plébános mondja.

● Gyóntatás: Március 31-én, pénteken 
16.00 órától a hittanos diákok számára. 

Csatlakozhatnak felnőttek is. Április 
1-jén, szombaton 17.00 órától. A húsvéti 
nagy gyóntatás április 2-án, Feketevasár-
nap 15.30 órától lesz. Minden alkalommal 
vendéggyóntató atya áll rendelkezésre.

● Április 2-án, vasárnap a szentmisék: 
szombat előeste 18.30 órakor, vasárnap 8, 
10 és 18.30 órakor kezdődnek.

● A Plébánia honlapján tájékozód-
hatnak templomunk programjairól és 
plébániánk életéről.  www.sarvarsari.hu

A SÁRVÁRI EVA

● Evangélikus Borfesztivál: Március 
24-26. tartják meg Révfülöpön az orszá-
gos evangélikus borminősítést. Hagyo-
mányosan ott lesz a sárváriak csoportja is. 

● Óraátállítás: Március 26-át követő-
en a gyülekezet esti alkalmait 18 órakor 
kezdjük.

● Egyháztörténeti sorozat:
Március 24-én, kedden 18 órai kezdet-

tel Rábapatyon a reformáció évszázadon-
kénti ünneplését kísérhetjük figyelemmel. 

Április 4-én, kedden 18 órakor pedig a 
sárvári gyülekezeti teremben Fónyad Pál 
ny. bécsi lelkész tart előadást Sylvester 
János és Abádi Benedek munkásságáról.  

● Nőegyleti találkozó: Április 1-jén, 
szombaton a Sárvári Nőegylet fogadja a 
kaposvári csoportot, akik a reformáció 
sárvári eseményeit szeretnék megismerni. 

● Virágvasárnap: Április 9-én, va-
sárnap az istentiszteleten hittanosaink 
virágvasárnapi szolgálatán túl, az őri-
magyarósdi ifjúság passió előadása teszi 
gazdaggá az ünnepet. 

● SZJA 2x1%: A személyi jövedelem-
adó 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, gyüleke-
zetünk  Luther – rózsa Alapítványa támo-
gatható. Ennek adószáma: 18890246118.

● Vasárnaponként 10 órától istentisz-
teletet és – ezzel egy időben – gyermek-
istentiszteletet tartunk. Gyermek-isten-
tiszteleteinken az Anyák napi műsorra 
készülünk.

● 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 Magyar-
országi Református Egyház Technikai 
száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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Farsang szombaton, február 
25én 23. alkalommal került 
megrendezésre a Keresztény 
Jótékonysági Bál a sárvári Szent 
László Katolikus Általános Isko
la alapítványának szervezésében.

Az évad legnagyobb városi 
összejövetelén 470 vendég bú-
csúztatta a telet, köztük a város 
egyházi és világi vezetői. A bált 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
Orbán István kanonok, esperes, 

plébános pezsgős köszöntője, 
valamint a katolikus iskola nyol-
cadikosainak gyönyörű ruhában 
előadott keringő-tánca nyitotta 
meg. Köszöntő szavaikban a 
Szent László-év kapcsán di-
cső királyunkra emlékeztek, aki 
nemcsak jó keresztény, de bölcs 

király is volt. A bál jelmondatát is 
e gondolat jegyében választották: 
„A jó ember …jó kincséből jót 
hoz elő.” (Lukács 6:45).

A megnyitóbeszédek után a 
szokásnak megfelelően az estély 
fővendégeit, majd szüleiket kér-
ték fel egy táncra az első bálos 
fiatalok. Az ízletes vacsorát – 
göngyölt kecskeméti barackos 
jércemell, fűszeres bundában 
készült ínyenc sertés cordon 
baconos és parenyica töltelékkel, 

snidlinges burgonyapüré, vörös-
boros párolt szilva, színes rizs – a 
Várkapu és a Nádasdy vendéglők 
munkatársai szolgálták fel.

Közben, hogy az élvezetek 
teljesek legyenek, a Stop and Go 
Tánccsoport mutatta be koreog-
ráfiáit. 

A vacsora után a táncteret újra 
az első bálozók vették birtokba, 
akiket név szerint bemutattak a 
vendégeknek. A parkett ezután 
a közönségé volt, a zenét a rép-
celaki Jagadics Music szolgáltatta.

Rekordszámú fiatal vett részt 
a bálon, mely alkalmat jelentett 

a kulturált szórakozásra és a 
keresztény fiatalok ismerkedé-
sére. Az este folyamán közülük 
választották meg – valamennyi 
vendég szavazata alapján – a bál 
királyát és királynőjét. Idén Bíró 
Ottó és Zsirai Zsófia lettek az 
uralkodófői a rendezvénynek, 
akiknek a fejére dr. Kondora Bá-
lint, a megyei közgyűlés alelnöke 
tette fel a megtisztelő koronát. A 
bálozók közül megkeresték azt a 
házaspárt is, akiknek házasság-
kötésük a legrégebben zajlott. 

Horváth Pál és felesége 48 éve há-
zasodtak össze, és a bálozóknak 
elmesélték, hogy annak idején 
egy farsangi bálban ismerkedtek 
meg. Ez reményt adhat a fiatal 
generációnak, hogy tartós és szép 
kapcsolatok kezdődhetnek egy 
zenés mulatság alkalmával.

Az esemény jótékony jellegéből 
adódóan Sárvár vállalatai, vállal-
kozói, valamint magánszemélyek 
adományaiból tevődött össze 
a százötvennél is több, értékes 
tombolatárgy. A fődíj egy 100.000 
Ft-os építkezési utalvány volt. Az 
est bevételét, mely főleg a tom-
bolaszelvények megvásárlásából 
származott, a rászoruló betegek 
gyógyszer-támogatására és a 
katolikus iskola eszközparkjának 
fejlesztésére fordítják.

dr. Szalainé Horváth Judit

Idén is farsangi mulatságra 
várták a város apraját és nagy
ját a Posta térre. Február 25én 
igazi télbúcsúztató idő volt, így 
nem csoda hogy sokan eljöttek, 
és felvonultak jelmezükben a 
zsűri előtt.

Szombat délután egyre több 
királylány, tündér, állatfigura 
gyülekezett a Posta téren, ahol 
a farsangi rendezvény Czirók 
Tamás bábelőadásával vette kez-
detét. Egy nemes úr és Obi van 
Kenobi is feltűnt a tömegben, 
nem mások voltak ők, mint a 
szervezők, Kiss István, a turisz-
tikai egyesület elnöke és Haller 
Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM 
Kft. ügyvezetője. Örömmel szá-

moltak be arról, hogy az idei már 
a harmadik városi farsang, hiszen 
fontosnak tartják, hogy már az év 
elején is programokat kínáljanak 

a turistáknak és a helyieknek, ne 
csak a nyári szezonban.

A mintegy félszáz jelmezes 
a  Fü löpné  Z ámb ó Anikó, 

Kissné Babos Krisztina és 
Varga Anita alkotta zsűri előtt 
vonult fel és mutatkozott be. A 
legjobb jelmezeket díjazásban 
részesítette a zsűri. Az 1. he-
lyezett jelmez díját – hasonló-
an a tavalyi évhez – Erős Aisa 
nyerte el, aki magára öltötte 
Noé bárkáját. A papírhajót 
édesanyja, Németh Zsuzsan-
na, és párja, Németh Roland 
készítette.

A sárvári farsang sikeresen 
űzte el a telet! Végre beköszön-
tött a tavasz és a napsütés a 
hosszú, hideg tél után. És most 
már nemcsak rendezvények ide-
jén, de egy-egy séta alkalmával 
is birtokba vehetik a helyiek és 
a turisták a Posta teret. 

Jelmezes kavalkád űzte el a telet

Németh Roland, Németh Zsuzsanna és Erős Aisa a győztes Noé jelmezzel

Idén Zsirai Zsófia és Bíró Ottó lettek az uralkodófői a rendezvénynek, akik 
fejére dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke tette fel a koronát

A katolikus iskola nyolcadikosainak gyönyörű ruhában előadott keringő-
tánca nyitotta meg a bált

Félezren mulattak együtt a keresztény jótékonysági bálban
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Pályázati felhívás
helyi építészeti értékek felújításának támogatására

1. A pályázat célja: 
Sárvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete az építészeti 
örökség helyi védelméről szóló 
41/2003. (XI.27.) önkormányzati 
rendeletével (a továbbiakban: 
rendelet) védetté nyilvánított 
helyi építészeti értékek, valamint 
a lakó funkciójú műemlék ingat-
lanok homlokzata megóvásának, 
fennmaradásának, megőrzésének 
elősegítése.

2. A támogató megnevezése: 
Sárvár Város Önkormányzata 
(9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)

3. A pályázat benyújtására 
jogosult a rendelet mellékletében 
szereplő, védetté nyilvánított épí-
tészeti érték tulajdonosa, kezelője, 
használója.

4. A pályázat tartalmi és formai 
követelményei: 

– kérelem a pályázó azonosító 
adataival (cégnév/név, székhely/
cím, telefonszám), adóazonosító 
számával, a pályázó képviselőjé-
nek és kapcsolattartójának ne-
vével, a pályázó elérhetőségének 
megjelölésével; 

– a támogatásból megvalósítani 
tervezett tevékenységek ismerte-
tése, azok tervezett hatásai, ösz-
szefüggései a pályázati kiírásban 
megjelölt pályázati céllal;

– jogerős építési engedély, be-
jelentés tudomásul vétel, nyil-
vántartásba vétel, vagy építésha-
tósági igazolás, hogy a tervezett 
tevékenység nem építéshatósági 
eljáráshoz kötött (a hatályos épí-
tésügyi előírások és a tervezett 
építési munkák függvényében), 
vagy annak igazolása, hogy az 
engedélyezési eljárás megindult; 

– tervdokumentáció a felújítás 
műszaki leírásával és tételes ára-
zott költségvetéssel;

– az igényelt támogatás ál-
talános forgalmi adót is tartal-
mazó összegének, valamint a 
saját és egyéb forrásból (ezen 
belül az államháztartás köz-
ponti alrendszeréből igényelt, 
kapott egyéb költségvetési tá-
mogatásból, valamint külföldi 
forrásokból; az államháztartá-
son belüli szervezettől, a kor-
mányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdálkodó szervezettől 
vagy alapítói joggyakorlása alá 
tartozó alapítványtól, közala-
pítványtól igényelt és kapott 
egyéb támogatásból) elvégzendő 
munkák értékének, arányának 
meghatározása, a megvalósítás 

és a támogatás felhasználásának 
ütemezése határidőkkel;

– előzetes kötelezettségvállalás 
(az összes érintett tulajdonos alá-
írásával) arra vonatkozóan, hogy 
a támogatás elnyerése esetén az 
elnyert összeget a pályázati feltéte-
lek szerint használja fel az építtető.

A pályázatot írásban, egy pél-
dányban kell benyújtani. 

5. A támogató rendelkezésére 
álló forrás megnevezése és ösz-
szege: 

A pályázati támogatás fedezete 
Sárvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetésé-
ről szóló 3/2017. (II.16.) számú 
önkormányzati rendeletének 
felhalmozási célú végleges pénz-
eszköz-átadások között bruttó 
2.767.644 forinttal szereplő elő-
irányzat.

6. A költségvetési támogatásból 
elszámolható és el nem számolha-
tó költségek köre: 

A költségvetési támogatásból 
kizárólag a védetté nyilvánított 
építészeti érték felújításának költ-
ségei számolhatók el.

7. Az elnyerhető költségvetési 
támogatás mértéke:

a) Az épített környezet helyi vé-
delmében részesülő objektumok 
esetében a teljes felújítás költségé-
nek 25%-áig vissza nem térítendő 
támogatás nyújtható a rendelet 11. 
§-a alapján erre a célra létrehozott 
pénzügyi támogatási alapból, 
annak erejéig.

b) Az épített környezet helyi vé-
delmében részesülő objektumok 
esetében kamatmentes kölcsön 
nyújtható a teljes felújítási költség 
40%-áig, a rendelet 11. §-a alapján 
erre a célra létrehozott pénzügyi 
támogatási alapból, annak erejéig, 
amely jelzálogként az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

Az a) és b) pontban megha-
tározott támogatás együttesen is 
kérhető.

8. A szükséges saját forrás mér-
téke: A felújítás teljes összegének 
az elnyerhető támogatás mértéké-
vel csökkentett összege.

9. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. március 31.

A pályázatokat a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Címze-
tes Főjegyzőjéhez (9600 Sárvár, 
Várkerület u. 2.) kell benyújtani 
közvetlenül vagy postai úton, 1 
db nyomtatott példányban (cég-
szerűen) aláírva.

A pályázat lezárt csomagolását 
a következő felirattal kell ellátni: 

„Pályázat”, „Építészeti értékek 
felújításának támogatása”, továbbá 
fel kell tüntetni a pályázó nevét és 
címét (székhelyét).

A postán feladott pályázatot 
a támogató csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére a benyújtási 
határidőig sor kerül. A pályázat, 
illetve az azzal kapcsolatos postai 
küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat a pályázót terheli. 

10. A pályázattal kapcsolatos 
hiánypótlás lehetősége és felté-
telei:

A támogató hiánypótlásra le-
hetőséget biztosít az alábbiak sze-
rint: Engedélyköteles tevékenység 
esetén a jogerős engedélyt legké-
sőbb a szerződés megkötéséig be 
kell nyújtani.

11. A támogatási döntés elleni 
jogorvoslatra, kifogás benyúj-
tásának lehetőségére vonatkozó 
tájékoztatás, a jogorvoslat be-
nyújtásának határideje és módja: 
A támogatási döntés ellen annak 
közlésétől számított 15 napon 
belül kifogást lehet benyújtani 
Sárvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez.

12. A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2017. április 13.

A pályázat elbírálásának szem-
pontjai:

– az épület helye, városképi 
jelentősége,

– a vállalt felújítási összeg és az 
igényelt támogatás módja,

– a felújítás műszaki szüksé-
gessége,

– az elbírálásnál előnyt élvez 
a városközponti elhelyezkedés, 
valamint a vállalt önrész és a kért 
támogatás aránya és módja.

Azok a pályázatok részesít-
hetők támogatásban, amelyeket 
a munkák megkezdése előtt 
nyújtottak be és a felújítás költ-
sége hitelt érdemlően igazol-
ható (szükség szerint jogerős 
építési engedély terv, árazott és 
tételes költségvetés, műszaki 
leírás). A pályázó vállalja, hogy 
a benyújtott költségvetés reális 
adatokat tartalmaz és az alkalma-
zott műszaki megoldás a lehető 
legtakarékosabb módon került 
kiválasztásra, összhangban az 
előírt követelményekkel.

Az Önkormányzat a pályázat 
eredményét nyilvánosságra hozza 
és a pályázókat 2017. április 21. 
napjáig írásban értesíti.

13. A pályázó vállalja, hogy a 
pénzeszköz átadásáról megálla-
podást köt az Önkormányzattal, 

ennek aláírását követően lehet a 
munkákat elkezdeni.

A támogatás kizárólag a pályá-
zati dokumentációban meghatá-
rozott célra használható fel. 

A támogatás kiutalására tel-
jesítményarányosan, a kifizetett 
számlák alapján kerülhet sor, a 
feladat elvégzéséről benyújtott 
számlamásolat és műszaki ellenőri 
nyilatkozat rendelkezésre bocsá-
tását követően 15 napon belül, 
a pályázó által megjelölt számla-
számra. A támogatás lehívásához 
benyújtott számlák összegének 
alkalmanként el kell érnie a beru-
házás teljes költségének legalább 
20%-át. 

Amennyiben a számlákkal 
igazolt beruházási/felújítási össz-
költség a pályázatban megje-
lölt összegnél kevesebb, és így 
a megítélt vissza nem térítendő 
támogatásnak az összköltséghez 
viszonyított aránya meghaladja a 
rendeletben szabályozott 25%-os 
arányt, a különbözet a végszám-
lára eső támogatásból levonásra 
kerül. 

A támogató fenntartja magá-
nak a jogot, hogy az elvégzett 
munkálatokat a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Gazdasá-
gi és Városfejlesztési Irodája útján 
ellenőrizze, melyet a pályázó tűrni 
köteles. Amennyiben az elvég-
zett munkálatok indokolatlanul 
eltérnek a pályázati dokumen-
tációban szereplő műleírástól és 
árajánlattól, a támogató jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani.

Ebben az esetben a még fel nem 
használt támogatást a pályázó 
nem igényelheti, a már kiutalt 
támogatást pedig az érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresével 
emelt összegben köteles megtérí-
teni. A kamatszámítás kezdő idő-
pontja a támogatás kifizetésének 
(az utalásnak) a dátuma.

A visszakövetelt támogatás meg 
nem fizetése esetén a támogató 
jogosult fizetési meghagyást vagy 
más polgári eljárást kezdemé-
nyezni.

14. A pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítás kérhető a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Gazdasági és Városfejlesztési 
Irodáján Horváthné Gétai Edina 
ügyintézőtől (9600 Sárvár, Vár-
kerület u. 2., 211-es iroda, tel.: 
95/523-136)

Sárvár, 2017. március 9.
Kondora István 

polgármester
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Fények és árnyak címmel nyílt 
meg dr. Szabó Sándor bíró 
festménykiállítása a sárvári 
könyvtárban. A sárvári bíró
ság negyedszázaddal korábbi 
elnöke művészként tért vissza 
városunkba.

A kiállítást Cebula Anna művé-
szettörténész, a Szombathelyi Képtár 
igazgatója nyitotta meg. A szép szá-
mú közönségnek Újvári Gyöngyi és 
Dr. Gál Sándor adott megzenésített 
versekből rövid műsort. 

A kaposvári születésű Szabó 
Sándor gimnazistaként fogott 
először festőecsetet, de később 
a jogi pálya felé orientálódott. 
Városunkhoz több szállal is kö-
tődik, a '90-es évek elején volt a 

sárvári bíróság elnöke, a mostani 
tárlatot pedig a szintén kaposvári 
gyökerekkel rendelkező dr. Niklai 
Erzsébet, a sárvári kórház orvos 
igazgatója segített létrehozni.

A törvényszéki vezetőbíró 
néhány éve fedezte fel ismét a 
diákként letett ecsetet. – A sok-
sok paragrafus után ez a másfajta 
elfoglaltság megnyugtató, pedig 

a festéshez is nagy figyelem 
szükséges – jegyezte meg dr. 
Szabó Sándor. Az alkotó széles 
témaválasztású festményein 
ismert színészalakok fantázia 
arcai tekintenek ránk, de szem-
ben velük klasszikus tájképek is 
láthatóak.

A tárlat talán leglátványosabb 
darabjai a híres embereket megörö-
kítő nagyméretű munkák. A feltű-
nő akrilszínek mellett a festményt 
a falon keretező újságlapok még 
egyedibbé teszik. Mindamellett, 
hogy az ábrázolt személy a legtöbb 
esetben szokatlan tekintettel néz ki 
szemlélőjére a képből.

A taláros festő első önálló kiál-
lítása március 31-ig látogatható a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

Színészalakok fantázia arcai tekintenek ránk

A Nádasy iskola közel ötszáz 
diákja, szülők és tanárok sza
valták együtt Arany János: 
Családi kör című versét a költő 
születésének 200. évfordulóján 
most kezdődött emlékév alkal
mából.

A jubileumi Arany János-em-
lékév nyitányára időzítette nagy 
versmondását a Nádasdy Tamás 
Általános Iskola Sárváron. Az 
ötlet a néhány évvel ezelőtt a fő-
téren Jordán Tamással mondott 
közös városi versszavalás volt. 
A mostani versünnep megszer-
vezése a tavalyi tanévkezdéskor 
merült fel. A diákok szabadide-
jüket, a nagyszüneteket áldozták 

fel a gyakorlásra – mondta Lakat 
Attila iskolaigazgató.

A kezdés előtt is verset ta-
nult és gyakorolt mindenki. 

Máhr Tivadar alpolgármester 
és Rozmán László tankerületi 
igazgató is elmélyült a költemé-
nyében. A nagy versmondáskor 

aztán az iskola visszhangozta 
a közel félezer diák és felnőtt 
szavait.

Rozmán László sárvári tan-
kerületi igazgató azzal köszönte 
meg az ünnepi eseményt a 
résztvevőknek, hogy ez az az 
időszak, amikor több értelem-
ben is egy Arany-kor köszönt 
be az oktatás világába.

A közös versmondás erősí-
tette az intézmény családokkal 
való együttműködését. Az isko-
la tervezi, hogy lesz folytatása a 
versmondásnak, minden évben 
a város többi iskoláját is meg-
szólítva, közösen idéznék meg 
a magyar irodalom legnagyobb 
alakjait.

Március 3án nyílt meg a Gale
ria Arcisban Átjárás címmel T. 
Doromby Mária textilművész 
kiállítása. A tárlatot Cebula 
Anna művészettörténész, a 
Szombathelyi Képtár igazga
tója nyitotta meg.

Fémből szőtt szobrok, mégis 
lebegnek a térben. Fehér falra 
vetett árnyékaik pedig újabb sí-
kokat nyitnak. T. Doromby Mária 
a hagyományos textilművek és 
szövési technikák után az 1990-es 
évektől készített szabad vásznas 
alkotásain keresztül jutott el nap-

jainkban is készülő térformáló, 
szobrászi munkáihoz. Drótból 
formálja legújabb plasztikáit.

A sárvári várban már számos 
rangos textiltémájú tárlat volt 
látható, a mostani azonban 
formabontó, vagyis forma újra 
alkotó. Textil nélküli textilművé-
szet – volt hallható a megnyitón. 
Ezek szabad vázak – fogalmazott 
Cebula Anna. Hozzátéve, hogy 
a Ferenczy Noémi-díjas Do-
romby Mária jelentős munkával 
járult hozzá a Szombathelyi 
Textiltriennálék szervezéséhez 
is. Főiskolai docensként a tex-

tiltervezést mesterszakon 
oktató textilművész a te-
hetség kibontakoztatását 
is fontosnak tartja.

A testi-fizikai létezés 
alapjait hordozó csontvá-
zainak légies fémformái, 
drótból font felületei szinte 
életre keltek a kiállítótér-
ben. Munkáival a művész-
nő új stílust és új szobrá-
szatot teremtett. A kiállítás 
egyik fontos állomása volt 
a magyar textilművészetet 
bemutató sárvári Galeria 
Arcis-os sorozatnak.

Ötszázan szavalták Arany János versét

A sárvári Nádasdy iskola közel félezer tanulója mondott közösen verset az 
Arany János-emlékév kezdetén

T. Doromby Mária alkotásai előtt

Új stílust és új szobrászatot teremtett

Dr. Szabó Sándor mögött két James Bond portréja
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Sárvár legnagyobb divatáruházati üzlete!
Sárvár, Ady u. 1. (a rendőrség mellett) FÓRUM ÜZLETHÁZ

Nyitvatartás: H.–P.: 8.00 – 17.30, Szo.: 8.00 – 12.30

WANG DIVATÁRUHÁZ

Új nyitvatartás:  H.-P.: 6-18, Szo.: 6-12
Ha jó kenyeret akar enni, 

LIPÓTI kenyeret kell venni!

LIPÓTI PÉKSÉG ÉS KÁVÉZÓ 
Sárvár, Ady u. 1. FÓRUM ÜZLETHÁZ

A Wang Divatáruház bőséges árukínálattal 
várja kedves vásárlóit!

Felnőtt- és gyermek alsó-, és felsőruházattal, 
cipővel, játékokkal állunk vásárlóink rendelkezésére.

Jelszavunk: ízléseset olcsón, udvarias, 
előzékeny eladóktól!

Hamarosan itt a Húsvét!
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A Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezésében, a Vas 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye szakembereinek 

közreműködésével 2017. március 28-án (kedden) 17 órakor
„Nicsak, ki (nem) beszél?” A megkésett beszéd

fejlődés címmel Kremán Fanni, logopédus tart előadást
Sárváron, a Nádasdy-vár Házasságkötő termében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

Mokka Cosmo Demo 
1,4 TB / 140 LE Barna 7 362 000 Ft 1 513 000 Ft 5 750 000 Ft

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenek márkakereskedésünkben.

Corsa Selection 5a 
1,2 B / 70 LE
Corsa Enjoy 5a 
1,4 B / 90 LE
Meriva Selection 
1,4B /90LE
Astra J Sedan 
1,6 B / 115 LE
Astra J ST 
2016.12.27. forg.hely. 
1,6 D / 136 LE
Astra K Selection 5a 
1,4 B / 100 LE
Mokka Selection 
1,6 B / 115 LE

Insignia St Drive Demo 
2,0 D / 170 LE

Fehér

Metálfény

Metálfény

Fehér

Phantom 
szürke

Metálfény

Ezüst

Világoszöld

3 500 000 Ft

4 323 000 Ft

4 361 000 Ft

4 861 000 Ft

7 087 000 Ft

4 977 000 Ft

5 217 000 Ft

11 069 000 Ft

701 000 Ft

724 000 Ft

762 000 Ft

962 000 Ft

1 497 000 Ft

627 000 Ft

827 000 Ft

3 370 000 Ft

2 799 000 Ft

3 599 000 Ft

3 599 000 Ft

3 899 000 Ft

5 590 000 Ft

4 350 000 Ft

4 390 000 Ft

7 699 000 Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN

AKCIÓS AUTÓK  AZ OPEL 
SZOMBATHELYNÉL! 
2+2 év garanciával!

Dr. Piros László
fogszakorvos
magánrendelése
9600 Sárvár
Markusovszky u. 6.
Rendelés
Hétfő 16–18
Kedd és Péntek: 8–11
06-95/320-480
06-30/291-8694

Kiemelt modellek akár -ral

és ajándék IntelliLink multimédiával.

*A feltüntetett ár az 5-ajtós Opel Astra 1.4 l-es (100 LE-s) benzinmotorral ellátott, Selection modell vásárlása esetén érvényes. Konkrét árajánlatért forduljon a résztvevő 
márkakereskedéseinkhez. Részletes feltételek az opel.hu weboldalon. Az akció 2017. március 31-ig, az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben megrendelt autókra,  
a készlet erejéig érvényes. A képen extraként választható felszerelés is látható. Kombinált használat esetén az Opel Astra 1.4 l-es (100 LE-s) benzinmotorral ellátott, Selection 
modell átlagfogyasztása: 5,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 128 g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos 
fogyasztási adatok kizárólag a többi gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális 
kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. Az OnStar-szolgáltatást aktiválni kell, használatához  pedig az Onstar Europe Ltd.-nél létrehozott 
felhasználói fiókra van szükség. A szolgáltatás díjköteles az ingyenes próbaidőszakot követően, használatához mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. Részletek az 
opel.hu/onstar honlapon. 
A képen látható autó illusztráció.

MOST MÉG TÖBB  
OKOS MEGOLDÁS  
BELEFÉR.

Opel Astra 1.4 l Selection, akár bruttó

4 350 000 Ft-os 
ajánlott áron*

DEALER NAME
Dealer address
Telefon: 12/345-678, fax: 12/345-678
www.dealer.hu, mail@dealer.hu

OPEL SZOMBATHELY 
Szombathely, Vásártér u. 3. • Telefon: 20/214-11-09 • www.opelszombathely.hu

A Magyar Vöröskereszt 1939 
óta vesz részt a véradásszerve
zésben. Éves szinten mintegy 
13 ezer véradóeseményt szer
veznek. Emellett a szervezet fel
adata még a lakosság véradásra 
buzdítása, a véradás ügyének 
népszerűsítése és a véradók 
megbecsülése. Sárváron évente 
négyszer a városi véradó ren
dezvényeken is lehet segíteni.

– A városi véradásnak a műve-
lődési központ ad otthont évente 
négyszer. Így volt ez március első 
péntekén is, ahol szép számú ada-
kozó jelent meg a rendezvényen 
– tudtuk meg Kutasiné Bognár 
Júliától, a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezetének vezetőjétől.

A helyi véradók közül sokan 
rendszeresen járnak a vöröske-
reszt rendezvényeire. A városi 
véradásokon körülbelül százan 
szoktak megjelenni. Országos 
szinten naponta mintegy 1800 
véradót kell toboroznia a vörös-
keresztnek, hogy biztonságos 
vérkészlet álljon rendelkezésre 
műtétekhez, baleseti sérültek 

ellátásához, vérkészítményekre, 
transzfúzióra szoruló betegek ke-
zeléséhez. De egyetlen véradással 
három betegen segít egy véradó, 
hiszen a levett vérből plazmaké-
szítmények, vörösvérsejt- és vér-
lemezke - koncentrátum készül. 
Érdemes tudni, hogy a véradás a 
véradó egészségét is szolgálja, hi-
szen a kötelező tesztek elvégzése 
után a szűrővizsgálat kiterjed a 
HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitisz-
C, a szifilisz kimutatására is. 

Véradó lehet mindenki, aki 
egészségesnek érzi magát; rendel-
kezik az adatfelvételhez és a re-
gisztrációhoz szükséges igazolvá-
nyokkal, iratokkal (lakcímkártya, 
személyi igazolvány, TAJ kártya), 
elmúlt 18 éves, de még nincs 65 
éves; testsúlya meghaladja az 50 
kilogrammot. A tetoválás és a 
testékszer megléte sem akadály, 
ha eltelt fél év, mióta elkészültek. 

A városi véradások mellett a 
Simon–Júdás vásárban is van 
lehetőség jótékonykodni, illetve 
a sárvári cégeknél és oktatási 
intézményekben is rendszeresen 
szerveznek véradást. tsz 

Városi véradás a várban

Könyvvásár! 
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár

2017. április 3-5-ig (hétfőtől szerdáig) 
az állományából kivont könyvekből 

kedvezményes vásárt tart a könyvtár nyitvatartási idejében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építésibontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2017. évben minden 
hónap utolsó péntekén, MÁRCIUS 
HÓNAPBAN MÁRCIUS 31ÉN, 
PÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (Lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, 
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi-
ségben díjmentesen elhelyezheti, 
amennyiben tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍ
TÁS:

A lakosság a házhoz menő lom-
talanítást a bejelentést követő 10 
munkanapon belül, a Közszolgál-
tatóval előre egyeztetett napon, 
évente egy alkalommal, maximum 
2 m3 mennyiségben díjmentesen 
veheti igénybe. Az igénybejelentés 
során szükséges megadni a lomhul-
ladék várható mennyiségét, a 2 m3 
feletti lomhulladék csak a díjköteles 
lomtalanítás díjának megfizetése 
mellett szállítható el. A ki nem 
használt lomtalanítási alkalom a 

következő évre nem vihető át. A 
házhoz menő díjmentes lomtala-
nítás július és augusztus hónapok 
kivételével egész évben igénybe 
vehető, kivéve a vis maiort, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben.

Lakossági házhoz menő növé
nyi eredetű biológiailag lebomló 
díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár 
családi házas ingatlanainál. A 
gyűjtés igénybevételéhez szükséges 
60 literes előnyomott gyűjtőzsák 
társaságunk ügyfélszolgálatán 21 
db/háztartás/év mennyiségben 
féléves bontásban vehető át, felté-
ve, hogy az ingatlanhasználónak 
tartozása nem áll fenn, vagy azt 
igényléskor megfizeti. A kertvá-
rosi városrészben már kihelyezett 
biokukák továbbra is használatban 
maradnak, aki biokukával rendel-
kezik díjmentes gyűjtőzsák igény-
bevételére nem jogosult.

Lakossági eredetű ÖSSZEKÖ
TÖZÖTT ág, metszési nyesedék 
házhoz menő gyűjtése 2017. 
ÁPRILIS 19ÉN, SZERDÁN, ág 
maximum 5 cm átmérőig, ma

ximum 1 m hosszúságúra vágva 
helyezhető ki.

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYE
NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ TE
RÜLETÉN ELÉRHETŐ HÁZHOZ 
MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉK
GYŰJTÉSBEN. FÁRADOZÁSU
KAT NAGYON KÖSZÖNJÜK.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non-

profit Kft.

Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 
Ikervári u. 23.

Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00, 
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00

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

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

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

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

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.
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Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

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

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2017. március, április.Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2017. március, április
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 30-án és április 6-án, 
csütörtökön 17 órakor

2017. április 4. (kedd)
Nádasdy T. Ált. Isk. tornacsarnoka

Időbeosztás:
08.45 - 08.55 Gyülekező a délelőtti versenyre
09.00 – 09.40 V.- VI. korcsoport (1998-2001) versenye és eredményhirdetés
13.30 - 13.45 Gyülekező a délutáni versenyre
13.50 Megnyitó, díszvendég: BOROS ZOLTÁN, VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES TÁJFUTÓ
14.00 – 15.00 II. korcsoport (2006-2007) versenye és eredményhirdetés
15.00 – 16.00 III. korcsoport (2004-2005) versenye és eredményhirdetés
16.00 – 17.30 IV. korcsoport (2002-2003) versenye és eredményhirdetés
16.00-17.30 közti időszakban: Családi futás (legalább 2 fő – egy szülő+egy gyermeke, aki
2006-ban, vagy később született). Ekkor várunk mindenkit NYÍLT kategóriában, aki
szeretné kipróbálni magát a terem-tájfutásban. A Családi és Nyílt kategória első 3
helyezettje külön díjazásban részesül.
Megjegyzés: A bajnokság napjának délelőttjén gyakorlási-válogatási lehetőséget
biztosítunk az iskolák tanulóinak, a rendezőkkel történő előzetes egyeztetés alapján.
Nevezés: Diákok az iskolájukban testnevelő tanáruknál jelentkezhetnek. A családi és a
NYÍLT kategóriások nevezését az erdos.katalin@sarvar.hu e-mail címen, vagy 95/523-
160-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 honlapon.

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

6. Sárvári Terem-tájfutó
Bajnokság

TÁJFUTÁS, A CSALÁDI ZÖLD SPORT még teremben is!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 25., április 1. és 8. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Március 24. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
Március 31. (péntek) 19.00 Megyei kitüntetettek 1. rész 
Április 7. (péntek) 19.00 Megyei kitüntetettek 2. rész 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Március 24. és április 7. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35

2017. április 4. (kedd)
Nádasdy T. Ált. Isk. tornacsarnoka

Időbeosztás:
08.45 - 08.55 Gyülekező a délelőtti versenyre
09.00 – 09.40 V.- VI. korcsoport (1998-2001) versenye és eredményhirdetés
13.30 - 13.45 Gyülekező a délutáni versenyre
13.50 Megnyitó, díszvendég: BOROS ZOLTÁN, VILÁGBAJNOKI EZÜSTÉRMES TÁJFUTÓ
14.00 – 15.00 II. korcsoport (2006-2007) versenye és eredményhirdetés
15.00 – 16.00 III. korcsoport (2004-2005) versenye és eredményhirdetés
16.00 – 17.30 IV. korcsoport (2002-2003) versenye és eredményhirdetés
16.00-17.30 közti időszakban: Családi futás (legalább 2 fő – egy szülő+egy gyermeke, aki
2006-ban, vagy később született). Ekkor várunk mindenkit NYÍLT kategóriában, aki
szeretné kipróbálni magát a terem-tájfutásban. A Családi és Nyílt kategória első 3
helyezettje külön díjazásban részesül.
Megjegyzés: A bajnokság napjának délelőttjén gyakorlási-válogatási lehetőséget
biztosítunk az iskolák tanulóinak, a rendezőkkel történő előzetes egyeztetés alapján.
Nevezés: Diákok az iskolájukban testnevelő tanáruknál jelentkezhetnek. A családi és a
NYÍLT kategóriások nevezését az erdos.katalin@sarvar.hu e-mail címen, vagy 95/523-
160-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 honlapon.

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

6. Sárvári Terem-tájfutó
Bajnokság

TÁJFUTÁS, A CSALÁDI ZÖLD SPORT még teremben is!
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Labdarúgás
NB III. Nyugati csoport
19. forduló
Kaposvári Rákóczi FC–Sár

vár FC 10 (10). 
Gólszerző: Szakály A. (45., 

11-esből).
 A papírforma a több volt 

NB I-es játékost felvonultató 
Kaposvár győzelmét ígérte. 
A hazaiak ennek megfelelően 
nagy lendülettel kezdtek, ám 
a Sárvár szervezett játékkal, 
stabil védekezéssel megálljt 
parancsolt a somogyiaknak. 
Az idő múlásával a hazaiak 
elszántsága is csillapodott, 
mezőnyfölényük meddővé vált. 
Az első félidő utolsó percében 
aztán büntetőből vezetést szer-
zett a Kaposvár.

 Szünet után is a Rákóczi ural-
ta a meccset, ám ekkor már a 
Sárvár is odaért ellenfele kapuja 
elé. A lefújás előtti pillanatok-
ban Nagy Zoltán szabadrúgása 
pedig a felső lécen csattant, így 
maradt a papírforma, hazai 
győzelem.

20. forduló
Sárvár FC–Andráshida SC 

21 (20)
Gól: Nagy Z. (11.), Hoós (22.), 

ill. Vittman (70.).
Óvatos játékkal nyitottak a 

felek. A Sárvár szokás szerint 
szervezett, biztos védekezésből 

indított, gyors támadásokkal 
próbált eredményt elérni. A 
mérkőzés elején Nagy Zoltán, 
egy szöglet utáni kipattanót 
küldött kb. 16 méterről a kapu 
jobb alsó sarkába. A korai veze-

tés tudatában az SFC higgadtan 
játszott, ennek köszönhető Hoós 
Patrik gólja, aki bal oldalról 
befelé cselezve, beadás helyett 
a hosszúba lőtt. Ezt követően is 
a hazaiak játszottak fölényben, 
helyzeteik is voltak, ám újabb 
gólt nem sikerült szerezniük. 

A 21. fordulóban a Tatabá-
nya–Sárvár FC mérkőzés el-
maradt, mivel a hazaiakat, akik 
egyébként – immár a tavaszi 
szezonban harmadszor – nem 
tudtak egy teljes csapatot nevez-

ni a mérkőzésre, a városi stadion 
területére sem engedték be. 

22. forduló 
Sárvár FC–Érdi VSE 13 

(00). 
Gól: Hoós (63.), ill. Melczer 2 

(66., 84.), Pallagi (70.).
Az éllovas kicsit alábecsülve 

ellenfelét, felforgatott össze-
állításban, több kulcsemberét 
is a kispadon hagyva kezdte a 
mérkőzést. A hazaiak viszont 
ezúttal is a tőlük megszokott 
szervezett játékkal, stabil véde-
kezéssel rukkoltak elő. Horváth 
Brúnó kapusnak az első félidő-
ben egyszer kellett védenie, igaz, 
akkor bravúrral tolt kapufára egy 
távoli löketet. Fordulás után már 
támadásra is futotta a hazaiaktól. 
Sőt, az egyik kontra végén meg is 
szerezték a vezetést, így érett az 
óriási meglepetés. Ám a vendé-
gek 7 perc alatt fordítottak, majd 
a végén egy távoli lövés után ma-
gabiztossá tették győzelmüket. 

Március 18-án, a 23. fordu-
lóban 1:1-es döntetlent játszott 
a Sárvár FC a Veszprém ottho-
nában.

Négy mérkőzés, két győzelem. 
A tavaszi első négy fordulóban 
ötven százalékos teljesítményt 
nyújtott a Rozmán Gergő által 
irányított Sárvárfürdő Kinizsi az 
NB IIes női kézilabda bajnok
ság Északnyugati csoportjában.

12. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–Győri 

Audi ETO III. 2633 (1415)
 A kezdésnél a vendégek kap-

ták el jobban a fonalat (1-4), de 
a félidő közepére ötletes táma-
dójátékkal és Jurik remek védé-
seivel már a Sárvárfürdő vezetett 
10-9-re. Ettől kezdve felváltva 
estek a gólok. A második játék-
részt jól kezdte a Sárvár, egyből 
fordított, és a 41. percig tartotta 
is minimális előnyét. Innentől 
viszont az elfáradó hazaiak már 
sokat hibáztak, így végül a várt-
nál magabiztosabban nyerte a 
meccset a fiatal győri csapat. 

13. forduló
VKLSE Győr–Sárvárfürdő 

Kinizsi 3216 (158)
Az éllovashoz látogatott a kü-

lönböző okok miatt hat felnőtt 
játékosát nélkülöző Sárvár, így 

sajnos már az elutazáskor eldőlt 
a mérkőzés. Így is szívósan 
küzdött a vendégcsapat, nem 
ijedtek meg, ügyesen játszottak, 
és 15 perc után, 5-5-nél, jött is a 
hazai időkérés. A keményebbé 

váló védekezéssel azonban nem 
tudtak mit kezdeni az egyre 
jobban fáradó sárvári lányok, így 
a szünetre el is dőlt a mérkőzés. 

14. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–SZESE 

Győr 2824 (129)

A Sárvár sajnos ismét benn-
ragadt a rajtnál, a vendégek így 
gyorsan elléptek három góllal. 
A győri egyetemisták tartották 
is magabiztos előnyüket az első 
játékrész közepéig, ám ekkor 

ritmust váltott a Sárvárfürdő. 
Jó védekezés után átrohantak a 
SZESE-n, magabiztosnak mond-
ható előnyt szerezve a szünetre. 
A második félidő elején azonban 
csak kapufákig jutott a Kinizsi, 
így 14-14-re egalizáltak a győ-

riek. A hajráig fej-fej mellett 
haladt a két csapat, ám a végjáték 
már egyértelműen az erősebb 
játékoskerettel bíró Sárvárfür-
dőé volt.

15. forduló
Sárvárfürdő  Kinizsi–Veszp

rémi Egyetem SE 3424 (1617)
Álmosan, körülményesen 

kezdett a Sárvár, így a vendégek 
átrohantak a bizonytalankodó 
hazaiakon. A félidő derekán már 
9-5 volt a vendégek javára. Ezt 
követően változtatott a Sárvár, 
aminek következtében gyorsan 
egyenlített is Rozmán Gergő csa-
pata. Szünetig felváltva potyog-
tak a gólok, ám komoly előnyre 
egyik csapat sem tudott szert 
tenni. A második félidőre egy 
teljesen más felfogásban játszó 
Sárvár jött ki: szigorú védekezés, 
lerohanások, gyors, ötletes fal el-
leni játék, aminek köszönhetően 
lépésről lépésre növelte előnyét a 
hazai gárda. 

A Sárvárfürdő Kinizsi követ-
kező hazai mérkőzését április 
1-jén, szombaton 17 órától 
játssza az SZKKA II. számú 
csapata ellen.

Javuló teljesítménnyel menetelnek a kézisek

Két vereséggel, két győzelemmel kezdte a tavaszi szezont a sávári kézilab-
dacsapat 

A Sárvár FC célja a bennmaradás az NB III-as bajnokságban



SÁRVÁRI         HÍRLAP16 www.sarvarvaros.hu

Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Berzsenyi utcában 
épülő 8 lakásos 
sorházban utolsó 
85 m2 alapterületű 
lakás eladó.

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Asztalfoglalás: 320-475, 326-900, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress 12-22-ig. Tel.: 320-475

Ne feledkezzen meg a böjt idején, naponta frissen készített 
HALÉTELEINKRŐL! Húsvétig várjuk állandóan frissülő 

halválasztékunkkal, hazai és nemzetközi vizekből, melyekhez kedvére 
válogathat MEGÚJULT BORKÖNYVÜNK kínálatából! Péntekenként 

húsmentes menüvel kedveskedünk Vendégeinknek!

Április 1-jén, aki 3x6-ost dob, az visszanyeri étkezése árát! És ez nem 
áprilisi tréfa  (Érkezéskor kérjük, jelezze akciónkban való részvételét!)

Figyelem, pizzáinkra 10% kedvezmény!! 
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról.

34. éve az Önök szolgálatában

KUPON! -1
000 Ft  

Angyalhívó csengő 

vásárlá
sakor

Érvényes: 2017. 04. 04–04. 30.

2017. ápr. 1-től ápr. 30-ig

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

Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com

Húsvéti 
akciók!
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Arany és 
ezüst ékszerek 

beszámítás 
esetén

-20% 
kedvezménnyel.

KARIKAGYŰRŰ 
és arany ékszer

készítése

-10% 

Hozd 
magaddal!

Ezüst és 
gyöngy-
ékszerek

-10% -10% 

Női és férfi 
márkás órák 

Ezüst 
piercingek

-10% 9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. • Tel.: 00 36 95/320 685

További lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben és 
várjuk ingyenes computeres szemvizsgálatra.

Válassza 
a 
minőségi, 

multifokális 
lencséit!

– 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

HA AZ ÁR IS SZÁMÍT!

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

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos

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

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófi a

fogszabályozó szakorvos

Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00       Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00                Vasárnap: 07:00 – 12:00

Alkotmány u. 4.      Laktanya u. 2.

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

Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165 Ft/db (330 Ft/L)
Soproni dobozos sör 0,5L 195 Ft/db (390 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 185 Ft/db (370 Ft/L)
Heineken dobozos sör 0,5L 259 Ft/db (518 Ft/L)
Krusovice dob. barna sör 0,5L 239 Ft/db (478 Ft/L)
Strongbow sör több ízben 0,33L 249 Ft/db (755 Ft/L)
Kőbányai dobozos sör 0,5L 180 Ft/db (360 Ft/L)
Löwenbräu dobozos sör 0,5L 163 Ft/db (326 Ft/L)
Riesenbrau dobozos sör 0,5L 140 Ft/db (280 Ft/L)
Rákóczi dobozos sör 0,5L 145 Ft/db (290 Ft/L)

Áraink 2017. március 31-ig érvényesek.


