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Sárvárra hangoltuk a város rádióját a 96,5-ön!

Egy művészházaspár
sárvári emlékei
Kiállítással és emléktábla avatással emlékezett a város egy
száz éve itt élt művészházaspárra. Fábián Gyula és felesége
Biczó Ilona az 1900-as évek
elején közel egy évtizedig élt
Sárváron, innét indult későbbi
sikeres pályafutásuk.

A Sárvár Rádió stábja: Fonyó Roberta, Pintérné Zámbó Zsanett, Pogács Mónika, Haraszti Viktória, Kondora Anikó, Pajor András és Galambos Gábor (Szúnyog), a hátsó sorban Kristóf Roland, H. Szalay Balázs
és Góczán Gábor

A Sárvár Rádión reggel hattól
este hatig élő műsorral, esténként és hétvégén pedig tematikus magazinokkal építjük fel
a műsorstruktúránkat. Helyi,
megyei, belföldi és külföldi híreket pedig óránként hallhatnak a 96,5-ön a rádióhallgatók.
Hétköznaponként reggel
6-tól 10-ig Kristóf Roland
ébreszti a Keltető – Sárvári
Reggel című zenés műsorunk-

kal a hallgatókat. 10-től 12-ig
Kondora Anikó a Köz – térben
a kellemes dallamok mellett a
helyieket érdeklő információkkal jelentkezik. Góczán Gábor,
a Soulwave basszusgitárosa a
jó zenékért és a kívánságokért
felel 12-től 14-ig. A rádió heti
slágerlistáját is ő szerkeszti,
amelyet péntekenként Befutópálya címmel 19 órától hallhatnak a 96,5-ön. Hétköznaponként a Délutáni Műszakban H.

Szalay Balázs kalauzolja haza a
hallgatókat sok-sok jó zenével
14 és 18 óra között.
De lesznek sport-, civil-,
közéleti és kulturális magazinjaink is, a részletes műsorrend
a www.sarvarradio.hu weboldalunkon olvasható. Ha látott
valami érdekeset, tudomása
van egy jó programról vagy éppen Ön szervezi, akkor írja meg
nekünk az info@sarvarradio.hu
e-mail címre!

A Losoncról származó Fábián
Gyula friss művész-tanár diplomájával 1908-ban Sárváron kapott
állást. Felesége Biczó Ilona, aki
az első magyar női hallgatóként
fejezte be a Képzőművészeti Főiskolát, három évvel később követte
ide férjét. A Galeria Arcisban nyílt
kiállítás a házaspár és a leszármazottak alkotásaiból válogat. Fábián
Gyulát hol néprajzkutatóként, hol
íróként azonosítják, máskor pedig
festői, grafikusi és keramikusi művészetét emelik ki. Számos nagy
sikerű ifjúsági regényt írt. Ezekből
néhány – amelyek a kommunista
könyvzúzdát elkerülték – látható
a tárlókban.
Folytatás az 5. oldalon
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Igényelhető a tanévkezdési támogatás

Tavaszi koncertek, bélyegkör jubileum

További sárvári családok számára nyílik meg a lehetőség 2017.
évben a tanévkezdési támogatás igénylésére: az idei évtől a képviselő-testület 20%-kal emelte ugyanis e támogatás jogosultsági
jövedelemhatárait. A tanévkezdéssel együtt járó kiadásokhoz az
Önkormányzat 2017. évben is pénzbeli támogatást nyújt a szep
temberben általános iskolai tanulmányukat kezdő, vagy folytató
gyermekek részére. A támogatás összege gyermekenként 4.000 Ft.
Tájékoztató folytatása a 3. oldalon
Nyomtatvány és jövedelemigazolás a 9-13. oldalon

Április 28-án, pénteken 17 órától a Pedagógus Női Kar tartja
tavaszköszöntő hangversenyét a gimnázium dísztermében. A
rendezvényen fellép még a Sárvári Nádasdy Tamás Általános
Iskola kórusa és a Tinódi gimnázium kórusa is. Másnap, április
29-én, szombaton 17 órától a Sárvári Vonósok koncerteznek itt.
A Kanona Band május 6-án, szombaton 18 órakor ad koncertet
a gimnázium sportcsarnokában. A Sárvári Bélyeggyűjtő Kör
fennállásának 65. évfordulóját április 29-én 10 órától ünnepli
közgyűléssel és kiállítással a Galeria Arcisban.
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IN MEMORIAM
SIKE MÁRIA
(1945–2017)
Szomorú hírt kaptunk Sárvár
romániai testvérvárosából, Szinérváraljáról: hosszú, de méltósággal viselt betegség után
visszaadta lelkét Teremtőjének
Sike Mária, aki hosszú időn át
nagyon sokat tett testvérvárosi
kapcsolataink szélesítéséért,
elmélyítéséért.
Mari – mi így szólítottuk,
említettük – igazi, jó értelemben vett régi vágású tanár volt,
akit tanítványai példaképként
tiszteltek, szerettek. Olyan tanár volt, aki nem csak az iskolai
tantárgyakat sajátíttatta el a
diákokkal, hanem felkészítette
őket az élet kihívásaira, példát
adott számukra tiszteletből,
becsületből, helytállásból, emberségből, szeretetből.
Az 1989-es romániai forradalom után politikai közösség
építőként, az RMDSZ alapító
tagjaként, 2004-től önkormány-

zati tanácsosként,
majd szervezeti
elnökként, a római
katolikus egyház
tanácsának tagjaként jó szándékkal, segítőkészen,
tisztességgel végezte munkáját.
Közbenjárásának
köszönhető például, hogy ma egy
szépen rendbe hozott, berendezett és felszerelt iskolaépületben
(amelyhez a sárvári önkormányzat és a sárvári intézmények, szervezetek is hozzájárultak) tanulhatnak a gyermekek.
Nélküle nem, vagy csak később valósulhattak volna meg
Szinérváralja híres szülötteire,
így Sylvester Jánosra emlékeztető emlékhelyek, közterületi
elnevezések, Szinérváralja egy
minden korábbinál átfogóbb
magyar nyelvű monográfiájának megjelentetése.
Elévülhetetlen érdemei vannak testvérvárosi kapcsolataink mind több tartalommal
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való feltöltésében.
Nagy része volt az
ottani és a Sárvári
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
közötti testvériskolai kapcsolat
létrejöttében, az
együttműködés
kölcsönös előnyöket nyújtó
működtetésében.
Fontosnak tartotta, hogy
mind több területen – főleg
kulturális és oktatási téren – történjen fejlődés városaink között.
Többször járt városunkban,
a Sárvárról Szinérváraljára
utazóknak pedig mindig vendégvárója volt. Akik ismerték,
mind megszerették kedvességéért, vidámságáért, szolgálatkészségéért, tenni akarásáért.
Legutóbb 2015. november
végén járt Sárváron, amikor
leánya mutatta be – mint a
könyv lektora – a Mari által
társszerzett és szerkesztett „Szinérváralja – A héthegyű város”
című monográfiát. Életének

www.sarvarvaros.hu
ez a mozzanata cseng vissza
családja által kiadott gyászhirdetményből is:
„Szinérváralja, a héthegyű
város szülötteként teljes élete összefonódott hivatásával,
amelynek fő mércéje az emberek szeretete és szolgálata volt
– szűkebb és tágabb családjában, munkahelyén és szeretett
városában. Örök fiatalságának
titka valószínűleg a gyermekek
voltak: több, mint negyvenéves
tanári pályája során mindig
büszke volt tanítványaira …
akiket a közösség iránti elkötelezettség feladataiba is
gondosan beavatott. Szerette
az iskolát, a templomot, a környező szőlődombokat, a kertet,
amelyet maga gondozott, a
folyamatos alkotómunkát.”
Mari! Úgy maradsz meg
emlékezetünkben, ahogy mindig ismertünk, mosolygósan,
vidáman.
Isten Veled! Nyugodj békében!
Kondora István
polgármester

facebook.com/sarvari.televizio
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Elnöki látogatás a tankerületi központokban
A Klebelsberg Központ az
eddigieknél nagyobb súlyt
fektet arra, hogy menedzserszemlélettel végezze feladatait

– jelentette ki dr. Solti Péter,
a köznevelési intézmények
fenntartásáért felelő Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ (KLIK) elnöke Sárváron.
Az országjáró körútja során
Vas megyébe látogató KLIKelnök a két vasi tankerülettel
ismerkedett. Sárváron a Koncz
János Alapfokú Művészeti Iskolában találkozott az iskolaigazgatókkal, akiknek beszámolt arról,
hogy jól vizsgázott az átalakulás,
hisz a döntési szintek ismét közel
kerültek az iskolákhoz.
A két Vas megyei tankerület
vezetője a negyedéve felállt új
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rendszer működtetési tapasztalatairól, valamint a tankerületi
központokban zajló fejlesztési
lehetőségekről adott tájékoztatást.
– Átlátható viszonyok alakultak ki a köznevelésben – szólt
Rozmán László, a Sárvári Tankerület igazgatója.
Dr. Solti Péter célul tűzte
ki, hogy a rendelkezésre álló
erőforrásokat és tudást minél
hatékonyabban csatornázzák
be a tankerületi központokon
keresztül az iskolákba.

Fogadóóra
Fodor István, a Szombathelyi Tankerület igazgatója, dr. Solti Péter, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke és Rozmán László, a Sárvári
Tankerület igazgatója

Máhr Tivadar alpolgármester 2017. április 25-én (kedden)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet
205. sz.) fogadóórát tart.

Hamarosan befejeződik a Nádasdy iskola teljes felújítása
Több mint egy évtizeden át,
három szakaszban zajlott a
Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola felújítása. A mostani
több mint 100 millió forintos
beruházással az intézmény tornacsarnoka is teljesen megújul.
Befejező szakaszához érkezett a Sárvári Nádasdy Tamás
Általános Iskola teljes felújítása.
Az épület külső homlokzatienergetikai szigeteléssel és nyílászárók cseréjével járó felújítása
mellett a tornacsarnok padlózatának kicserélése után került
sor a megújulás záró ütemére.
Ennek során a tornacsarnok
vizesblokkjai és öltözői kapnak
120 millió forintos összegből
új műszaki tartalmat és szebb

külsőt – mondta Lakat Attila
iskolaigazgató.
– A munkálatok befejezésével
egy minden igényt kielégítő,

korszerű oktatási intézmény
várja majd a diákokat. Teljesen
megújul a fűtésrendszer, mindenütt új burkolatot kapnak a

Lakat Attila elmondta: nyárra 21. századi körülményeket biztosító iskola
lesz a Nádasdy

falak. Várhatóan kora nyárra
már egy 21. századi körülményeket biztosító általános
iskola leszünk, ahol most már
a körülmények is megfelelnek
a tanuláshoz – sorolta az intézmény átalakulásának kedvező
hatásait Lakat Attila.
A mostani felújítás különlegessége, hogy a beruházás
jelentős részét a sportcélra felajánlható társasági adóból, TAOtámogatásból finanszírozták.
– Ehhez tett húszmilliós önerőt
a város – szólt Máhr Tivadar
alpolgármester. Aki kijelentette,
hogy ezzel is jelzi Sárvár, hogy
továbbra is fontosak a gyerekek
jó körülményei, még akkor is,
ha már nem az önkormányzat
az iskola fenntartója.

Tájékoztató az önkormányzatnál igényelhető rendkívüli települési tanévkezdési támogatásról
Folytatás az 1. oldalról
A tanévkezdési támogatás
iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági
Irodáján lehet előterjeszteni a
2017. május 1-től 2017. július
31-ig terjedő időszakban.
A tanévkezdési támogatásra
való jogosultság jövedelmi
feltétele, hogy a gyermeket

gondozó családban a kérelem
benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó nettó
jövedelem ne haladja meg
– a 85.500 Ft-ot (általános
esetben)
– a 133.380 Ft-ot (a gyermekét egyedül nevelő szülő,
törvényes képviselő esetén)
– a 111.150 Ft-ot (amen�nyiben a gyermeket gondozó
családban nyugdíjas, vagy

rokkantsági, továbbá rehabilitációs ellátásban részesülő
házaspár él).
A tanévkezdési támogatással kapcsolatos esetleges
kérdéseik esetén a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának
a munkatársai személyesen
a Hatósági Iroda 7. számú
helyiségében, illetve a 95/523106-os, a 95/523-133-as, vala-

mint a 95/523-129-es telefonszámokon készséggel állnak a
rendelkezésükre.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
HÉTFŐN 8-12 ÓRÁIG, KEDDEN 13-16 ÓRÁIG, SZERDÁN 8-12 ÓRÁIG ÉS 13-16
ÓRÁIG, VALAMINT PÉNTEKEN 8-12 ÓRÁIG.
Sárvári Közös
Önkormányzati
Hivatal
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A drámajátékra és a vizuális nevelésre építenek
Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017/2018. nevelési évre az
óvodai beiratkozás időpontját
2017. április 25–26-ra tűzte
ki. A sárvári óvodák nyílt napokat rendeztek a szülők és
a gyerekek részére. A Sárvári
Vármelléki Óvodában március
22-én tartották meg informális
rendezvényüket.

A Sárvári Vármelléki Óvodában a nyílt napot azokban a
nagycsoportokban tartották,
ahonnét ősszel iskolába mennek
a gyermekek.
Dr. Dolnyik Gézáné óvodavezető elmondta, hogy a nagyobb
gyerekek büszkén mutatták
meg a leendő óvodásoknak
csoportszobájukat és játékaikat.
A szülők ez idő alatt betekintést
nyertek az óvoda életébe, minden kérdésükre választ kaptak
az intézményben dolgozóktól.
A várkerületi székhelyen 9, a
Szatmár úti telephelyen 2 csoport működik. A gyerekek csoportba való elosztása a székhe-

lyen életkoruk szerint történik,
a telephelyen vegyes életkorú
csoportokat szerveznek.
A két óvodában folyamatos
napirend szerint élnek a gyere-

–Kincsesláda Program – sorolta
az óvodavezető.
Az intézmény a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális
Pedagógiai Szolgáltató és Kutató

A Sárvári Vármelléki Óvodában 9 csoport működik

kek, a napirend kialakításánál
arra törekszenek az óvónők,
hogy minél több idő jusson a
játékra. A nevelést és fejlesztést
saját készítésű helyi pedagógiai
program szerint végzik. A program néhány területe csak erre
a két óvodára jellemző. Ilyen a
drámajáték alkalmazása és a Szív

Központ bázisóvodája a drámajáték és a vizuális nevelés területén, illetve tagja a Pápai Páriz
Egészségnevelési Országos Egyesületnek és az Egészségesebb
Óvodák Nemzeti Hálózatának is.
A részképesség zavarral küzdő gyerekekkel fejlesztő óvodapedagógusok foglalkoznak

értelmi- és mozgásfejlesztő
foglalkozásokon. Végeznek tehetséggondozást is, van pl.:
drámajáték, népi gyermekjáték,
néptánc, origami és vizuális
nevelés is.
A 2014-es óvodafelújításnak
köszönhetően a Várkerületen
9 csoport működik. A felújítás
azonban nem csak csoportbővítéssel járt, hiszen a B épületre
egy emeletet építettek rá, míg az
A épület magas tetőt kapott az
ablakok, radiátorok, cseréje és a
szigetelés mellett. Ekkor tornaszobával is bővült az intézmény,
így a mozgásfoglalkozásoknak is
biztosított a helyszíne. A Szatmár
úti telephelyen tavaly cserélték ki
az ablakokat, idén megtörtént a
fénycső armatúrák cseréje a csoportszobákban és a folyosókon,
nyáron pedig sor kerül az épület
tetőcseréjére.
2017/2018. nevelési évben a
Várkerületen 3 új kiscsoport fog
indulni, a Szatmár úton a kimaradók helyére várják a kicsiket.
tsz

Kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket nevelnek
A Sárvári Csicsergő Óvoda és
tagintézménye, a Bocskai Úti
Óvoda április 12-én tartotta nyílt
napját a szülőknek és a leendő
óvodásainak. A rendezvény lehetőséget adott az intézmény
programjának és az óvónők, a
környezet megismerésére.
Stieber Józsefné óvodavezető
elmondta, hogy a Sárvári Csicsergő Óvoda 1980-ban épült.
2005-óta ő vezeti az intézményt,
amelynek akkor alakult ki fő
irányvonala, amit azóta is képviselnek. Az óvoda pedagógusainak
fontos szerepe van az egészségtudatos nevelésben, amelyhez
2009-ben a Magyar Vöröskereszt
eszméje is társult. Az intézmény
ekkortól a Magyar Vöröskereszt
Bázisóvodája.
Az óvodai nevelés országos
alapprogramja a legutóbbi változás óta még nagyobb hangsúlyt
fektet a gyerekek mozgására. A
vöröskereszt bázisóvoda egészségtudatos nevelésében ezért

nagy szerepet kapnak a különféle
mozgásformák. Ennek egyik
példája az április 21-én megrendezett Sárvári Nemzetközi Óvodai Játékok. Erre a nemzetközi

testvérvárosunkkal, és 2013 óta
minden évben meghívást kapnak
a sárvári ovisok Csehországba.
A sportprogramok sora itt nem
ér véget, hiszen az óvoda tavaly

A Sárvári Csicsergő Óvoda központi épületében 6, míg a Bocskai úton 3
csoport indul a következő nevelési évben

sportrendezvényre Sárvár város
testvérvárosaiból érkeztek óvodások. Az oviolimpia 2005-ben
került először megrendezésre.
A Csicsergő óvoda szoros kapcsolatot ápol Uherské Hradiště

a labdarúgó Európa-bajnokság
nyitónapján avatta fel műfüves
focipályáját. Ez azóta újabb lehetőség arra, hogy a gyerekek még
többet mozoghassanak. A pálya
alkalmat ad különböző sportágak

alapjainak a megismerésére, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a
nagycsoportosok mindennapjaiba
beépüljön a sport szeretete a vöröskereszt segítő üzenete mellett.
Évközben a Hangoló program
ad lehetőséget a Petőfi és a Bocskai úti óvodák megismerésére.
Stieber Józsefné azt vallja, hogy
az a kisgyermek, akinek a napirendje mindig átgondolt, a későbbiekben is kiegyensúlyozott,
boldog gyermekkort élhet meg.
A következő nevelési év is 9
csoporttal indul majd. A Bocskai
úti óvodában 3 csoport, a Petőfi
utcai óvodában 6 csoport kezdi
meg szeptemberben a munkát.
Az életkorilag vegyes csoportok
előnye, hogy a testvérek éppúgy
együtt élnek az óvodában, mint
otthon családjukban.
Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2017.
április 25–26-ára tűzte ki.
sTz
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Egy művészházaspár emléke előtt tisztelgett a város
Folytatás az 1. oldalról
Fábián Gyula rajzai díszítették
a magyar nép művészetét összefoglaló, Malonyai-féle alapmunkát, néprajzi kutatásairól szakcikkeket is írt, és munkássága
sokszínűségéről árulkodik az is,
hogy ma már múzeumi relikviák
azok a batikolt bőr díszoklevelek,
amelyeket feleségével együtt
készített.
Biczó Ilona nem csak ösztönözte férje művészeti vállalkozásait, hanem elsősorban kitűnő
illusztrátor volt. Életművének

legjelentősebb alkotása az a hat
képből álló, háborúellenes rézkarc-sorozat, amiért a Nemzeti
Szalon tárlatán 1922-ben Medaille d’Honneur diplomát kapott.
A mi dolgunk az emlékezés –
szólt megnyitójában a művészpár
unokája, Dr. Kovács Árpád, a
Költségvetési Tanács elnöke. Az
ősök olyan maradandót alkottak,
amelyre a város is felfigyelt – emlékeztette a jelenlévőket az unoka.
– Nagyszüleink Sárvár nélkül
nem lettek volna azok, amivé
váltak, hiszen akkor az értel-

miség vállalkozóbb szellemű
része vidéki pályákról indult el.
Sárvár alkotó légköre ragadta
meg őket, ahol az I. világhá-
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Az önkormányzat emléktáblát
állíttatott a művészpár egykori
lakhelyén, a Móricz Zsigmond
utcában. A több mint száz évvel

Az emléktábla avatására a művészcsalád közel húsz tagja jött el Sárvárra

A szerteágazó tehetség mutatkozik be a művészcsalád sárvári kiállításán

ború idején munkálkodtak.
Akkoriban az emberek úgy élték
meg a vidéket, mint az otthont,
a hazát. A lokálpatriotizmust
erősítette, hogy abban az időben
itt élt a bajor királyi család. Az
ő segítségük nélkül nem tudtak volna elindulni a művészi
útjukon – szólt az unoka, Dr.
Kovács Árpád.

ezelőtt itt élt művészházaspár
munkássága előtt tisztelgő emléktábla állítását Lakatos József,
sárvári festőművész kezdeményezte. A jövőre 50 éves városnak
még sok hasonló gesztust kell
gyakorolnia, hogy újra értékén
tudjuk látni ezt a kisvárosi, polgári világot – mondta az avatáson
Kondora István polgármester.

Méhészmúzeum lesz az egykori babaházból
Elkezdődtek a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület által
az Arborétum egyik üresen
álló épületébe tervezett állandó kiállításnak a kivitelezési
munkálatai.
Korábban csak babaház néven emlegették az annak idején
itt játszadozó bajor hercegi
család gyerekeiről elnevezve a
kis épületet. Az Erdészeti Tudo-

mányos Intézet (ERTI) sárvári
botanikuskertjében régóta üresen álló épület hasznosítására a
sárvári méhészeknek született
ötlete a sárvári méhészmúzeum
létrehozásával, melyet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület támogat. A gyalogösvényen
megközelíthető, vadregényes
környezetben szeretnék bemutatni a mézkészítéssel kapcsolatos eszközöket, történetüket.

Az egyesület tagjai maguk
alakítják ki társadalmi munkában a méhészházat. A hely
adottságai miatt méhek nem lehetnek a kaptárakban, azonban
így is átfogó képet kaphatnak
majd a látogatók a méhészetről – szólt a kiállításról Makrai
Attila, a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület elnöke.
– A rovarvilág, azon belül
pedig a méhek nagyon fontos
szereplői a természet körfor-

gásának, egyensúlya fenntartásának. Így a növényvilág
bemutatása mellett nekik is
helyük lehet az arborétumban
– fogadta örömmel a méhészek elképzelését Dr. Borovics
Attila erdőmérnök, az ERTI
főigazgatója.
A z e g y kor i b ab a há z b ól
mézeskalács házzá alakuló
méhészmúzeumot várhatóan
ősztől tekinthetik meg az érdeklődők.

Sárvár, Hunyadi utcában
Berzsenyi
utcában
5+8 lakásos
épülő
8 lakásos
társasházban
sorházban
utolsó
a lakások és
az
2
üzletek
értékesítése
85 m alapterületű
elkezdődött!
lakás eladó.

A méhészek társadalmi munkában újítják fel és alakítják át a kis múzeumnak
szánt épületet

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
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www.sarvarvaros.hu

Színes mesefigurák tárlata

Ballagási eBéd
a danubius Health spa Resort
sárvár szálloda Nádor éttermében

4 fogásos meNü:

4 500 Ft / fő + 10% szervízdíj
Kiváló konyhánk, kellemes környezet
és négycsillagos kiszolgálás gondoskodik arról,
hogy a ballagási ebéd örök emlék legyen!
További információ és asztalfoglalás:
06 95 888 400
danubiushotels.hu/sarvar

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

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 K St. Enjoy
1,4 TB / 125 LE
Astra K Selection 5a
1,4 B / 100 LE
Mokka Selection
1,6 B / 115 LE

SZÍN

LISTAÁR

KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁR

Fehér

3 500 000 Ft

701 000 Ft 2 799 000 Ft

Metálfény

4 323 000 Ft

724 000 Ft 3 599 000 Ft

Metálfény

4 528 000 Ft

762 000 Ft 3 766 000 Ft

Fehér

4 861 000 Ft

962 000 Ft 3 899 000 Ft

Metálfény

6 320 000 Ft

635 000 Ft 5 685 000 Ft

Metálfény

4 977 000 Ft

627 000 Ft 4 350 000 Ft

Ezüst

5 217 000 Ft

827 000 Ft 4 390 000 Ft

Mokka Cosmo Demo
Barna
7 362 000 Ft 1 513 000 Ft 5 750 000 Ft
1,4 TB / 140 LE
Insignia St Drive Demo
Világoszöld 11 069 000 Ft 3 370 000 Ft 7 699 000 Ft
2,0 D / 170 LE
A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenek márkakereskedésünkben.

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

Mosolyra hangolva címmel
rendezett kiállítást Nag y
Bernadett textilfiguráiból a
Mosolyonc Műhely. A tárlatot Dolgos Anikó kézműves
nyitotta meg.
Április 7-én a városi könyvtárban nyílt tárlaton színes
mesefigurák, fantázia szülte
bábuk várták az érdeklődőket.
Az alkotó varrott, ragasztott,
virágcserepekből életre kelő

textilfigurái a hagyományos,
gyermeki világot idézik, a
modern technikák adta lehetőségekkel ötvözve. Az egykori
hobbiból mára kenyérkereső
foglalatosság vált Nagy Bernadett számára a bábkészítés.
A Mosolyonc Műhely első
bemutatkozó kiállítását április
28-ig tekinthetik meg a sárvári könyvtárban az intézmény
nyitvatartási idejében az érdeklődők.

us 2.

us 9.

us 16.

facebook.com/sarvari.televizio
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előtt (Lafuma után) elhelyezett ve, hogy az ingatlanhasználónak
konténerhez maga elszállíthatja tartozása nem áll fenn, vagy azt
Az építési-bontási hulladékot és ott díjmentesen elhelyezheti, igényléskor megfizeti. A kertvá(törmeléket) a lakossági ingat- amennyiben tartozása nem áll fenn. rosi városrészben már kihelyezett
lanhasználó 2017. évben minden
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: biokukák továbbra is használatban
hónap utolsó péntekén, ÁPRILIS
Elérhetőség:
A lakosság a házhoz menő lom- maradnak, aki biokukával rendelHÓNAPBAN ÁPRILIS 28-ÁN, talanítást a bejelentést követő 10 kezik díjmentes gyűjtőzsák igényCégnév: Sárvári Zöld Pont NonPÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 munkanapon belül, a Közszolgálta- bevételére nem jogosult.
profit Kft.
óráig a Kemény István u. 1. szám tóval előre egyeztetett napon, évente
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYEelőtt (Lafuma után) elhelyezett egy alkalommal, maximum 2 m3 NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ Ikervári u. 23.
konténerekhez maga elszállíthatja, mennyiségben díjmentesen veheti T E RÜ L E T É N E L É R H E T Ő
Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00,
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi- igénybe. Az igénybejelentés során HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
ségben díjmentesen elhelyezheti, szükséges megadni a lomhulladék HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁTel./fax: 06-95-520-172
amennyiben tartozása nem áll fenn várható mennyiségét, a 2 m3 feletti RAD OZÁSUKAT NAGYON
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
FIGYELEM!
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
lomhulladék csak a díjköteles lom- KÖSZÖNJÜK.
Lakossági eredetű hulladék- talanítás díjának megfizetése mellett
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
ká vált GUMIABRONCSOT 6 szállítható el. A ki nem használt
Sárvár 2017.
szelektív
Sárvár
szelektív
hulladék
hulladék
gyűjtési rend
gyűjtési
2017.
rend
április,
2017.május.
április,
április,
május.
db/háztartás/év mennyiségben, lomtalanítási alkalom a következő
ÁPRILIS ÁPRILIS
MÁJUS MÁJUS
ÓLOM AKKUMULÁTORT, NIK- évre nem vihető át. A házhoz menő
KEL-KADMIUM ELEMET, NEM díjmentes lomtalanítás július és
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
5.
5.
3.
3.
BONTOTT klór-fluor-szénhidro- augusztus hónapok kivételével egész
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
12.
12.
10.
10.
gént tartalmazó kiselejtezett beren- évben igénybe vehető, kivéve a vis
dezést pl.: hűtő, NEM BONTOTT maiort, évente egy alkalommal,
BIO
BIO
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
17.
17.
19.
veszélyes anyagokat tartalmazó maximum 2 m3 mennyiségben. 19.
ÁG
ÁG
kiselejtezett elektromos és elektLakossági házhoz menő növéSárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016.
SZERDA
SZERDA
SZERDA
26.január. SZERDA
26.
24.
24.
ronikus berendezéseketSárvár
pl.: szelektív
TV, nyi
eredetű
lebomló
hulladék
gyűjtésibiológiailag
rend 2015. december,
2016. január.
Sárvár szelektív díjmentes
hulladék gyűjtési
rend 2015. december,
2016. január.
MOSÓGÉP, MIKROHULLÁMÚ
hulladékgyűjtés
Sárvár
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
31.
31.
szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
SÜTŐ, SZÁMÍTÓGÉP,Sárvár
EGYÉB
családi házas ingatlanainál. A
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS gyűjtés igénybevételéhez szükséges
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
BERENDEZÉS a lakossági ingat- 60 literes előnyomott gyűjtőzsák
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
lanhasználó 2017. MÁJUS 27-ÉN, társaságunk ügyfélszolgálatán 21
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
SZOMBATON 8.00 órától 12.00 db/háztartás/év mennyiségben
ÖSSZEKÖTÖZÖTT ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE
(ág max. 5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki)
óráig a Kemény István u. 1. szám féléves bontásban vehető át, felté-

Tisztelt Ingatlanhasználó!

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

KÖRZET

KÖRZET

KÖRZET

KÖRZET

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

SÁRVÁR SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉSI REND 2016. MÁRCIUS, ÁPRILIS.
2015. DECEMBER

MÁRCIUS

SZELEKTÍV2015.

SZERDA

SZERDA

us 23.

SZERDA

us 30.

SZERDA

2016. JANUÁR

április
6.
BIO

SZERDA
2015. DECEMBER

BIO

BIO 2.
december
december 9.

SZERDA
SZERDA

december 2.
december
9.
SZELEKTÍV

SZERDA
SZERDA

KÖRZET

SZERDA

DECEMBER

SZERDA
2015. DECEMBER

december 2.

december
2.
ÜVEG 1.

ÜVEG 2.
december
9.
december
23.
KÖRZET

SZERDA
SZERDA

december 9.
december 23.

SZERDA
SZERDA

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

BIO

SZELEKTÍV
ÜVEG 1.

KÖRZET

2016. JANUÁR

ÁPRILIS

SZELEKTÍV
április
BIO 13.
SZELEKTÍV
BIO

SZELEKTÍV
április 20.
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

április 27.
SZELEKTÍV

SZERDA
január

6.

BIO
SZERDA
2016. JANUÁR

január 6.

SZERDA
2016. JANUÁR
SZELEKTÍV

SZERDA
január

6.
január 13.
január 6.
január 13.

SZERDA

SZERDA
ÜVEG
2.
SZERDA

KÖRZET

SZERDA

SZERDA
BIO

január 13.
január 20.

SZERDA
ÁG
SZERDA

január 13.
január 20.

SZERDA
SZELEKTÍV

SZERDA

SZERDA

ÜVEG 1.

január 20.
január 27.

SZERDA
KÖRZET

BIO

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

BIO
SZELEKTÍV

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

ÜVEG
1. KÖRZET:
KÖRZET:
ÜVEG 1.

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:

SZELEKTÍV

ÜVEG
1. KÖRZET:
ÜVEG 2.
ÜVEG 2. KÖRZET:
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

FENYŐ
SZELEKTÍV
FENYŐ

SZELEKTÍV
FENYŐ
SZELEKTÍV
FENYŐ

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

ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET

KÖRZET

Azon utcák,
a kommunális
hulladék
gyűjtése
Azonahol
utcák,
ahol a kommunális
hulladék
gyűjtése

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

HÉTFŐ

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

HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
Azon utcák,
a kommunális
hulladék
gyűjtése
Azonahol
utcák,
ahol a kommunális
hulladék
gyűjtése KEDD
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
napon történik.
HÉTFŐI,PÉNTEKI
vagy CSÜTÖRTÖKI
napon történik.
vagy
napon
történik. hulladék gyűjtése
Azon PÉNTEKI
utcák, ahol
a kommunális
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
vagy PÉNTEKI
napon
történik.
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
Azon utcák,
ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
NÖVÉNYI
EREDETŰGYŰJTÉSE.
BIOLÓGIAILAG
HULLADÉK
vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Azon
utcák,
ahol a kommunális
hulladék gyűjtése KEDDI,
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ
HULLADÉK GYŰJTÉSE
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK GYŰJTÉSE.
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
ÁG,HULLADÉK
METSZÉSI
NYESEDÉK
GYŰJTÉSE (ág max. 5 cm
LEBOMLÓ
GYŰJTÉSE

SZELEKTÍV
BIO

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:
ÁG

SZELEKTÍV
BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
helyezhető
ki)
DÍSZEKTŐL
MEGTISZTÍTOTT
FENYŐFA

BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO
FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve

ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET

KÖRZET
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A Szent László

Szent László
Plébánia

● Április 23-án lesz Rábasömjénben
Szent Márk evangélista búcsúja (ünnepnapja
egyébként: ápr. 25.) búzaszenteléssel. A nagytemplomban is könyörgünk a jó termésért
18.45-kor. Az Isteni Irgalmasság vasárnapján
a katolikus iskolások elsőáldozásukat ünneplik.
● Minden hónap 25-én, így áprilisban is kedd reggel 7 órakor imádkozunk
templomunk Prágai Kis Jézus szobránál
boldogabb családokért, kallódó gyermekek
megtéréséért.
● Május 1-jén egyházmegyei zarándoklat lesz Esztergomba.
● Május 2-án, kedden az elsőgyónókáldozók szüleinek megbeszélése 17 órakor
a nagytemplomban
● Elsőáldozási gyakorlás az állami
iskolás harmadik osztályos gyermekeknek:
szerdánként 16.30-kor a Gárdonyisoknak,
csütörtökönként 16.30-tól a Nádasdysoknak. (Elsőáldozásukat május 21-én a 8.30-as
szentmisén fogják ünnepelni.)
● Május első vasárnapján, 7-én 10.00kor a katolikus iskola diákjai Boldog Gizella közbenjárásával az édesanyákért
imádkoznak.
Szent Miklós Plé

Szent Miklós
Plébánia

● Április 27-én, csütörtökön 16.30
órakor az elsőáldozók szüleinek rövid

megbeszélést tartok a plébánia közösségi
termében.
● Az elsőáldozók első oktatása és
gyakorlása a templomban május 5-én 17
órakor kezdődik. A részvétel feltétele az
elsőáldozásnak.
● Április 30-án, vasárnap a 10 órakor
kezdődő plébániai nagymisén búzaszentelést végzünk és imádkozunk alkalmas
időjárásért és bőséges termésért.
● Május 7-én, vasárnap a szentmiséken az édesanyákat köszöntjük és értük
imádkozunk.
● Hétköznaponként este 18.30 órakor
kezdődik a szentmise, melyre várja a hívő
közösség az elmélyedni és lelkileg megpihenni vágyókat.
● Csütörtökönként este 18 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért, új
papi és szerzetesi hivatásokért és a leendő
megyés püspökünkért.
● Július 31. és augusztus 4. között nyári
tábort szervezünk gyerekek számára változatos programokkal. A résztvevők teljes
ellátásban részesülnek. A részvétel a plébániai közösség ajándéka a gyermeket nevelő
családok számára. Jelentkezni a plébánián
a hivatali órákban, vagy szentmisékkel
kapcsolatban a templomban lehet.
● Szerető figyelmébe ajánlom a sárvári
Híveknek és jó szándékú embereknek plébániánk honlapját: www.sarvarsari.hu és
a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait.
FM.95.2
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● Férfiegylet: Április 25-én, kedden 18
órai kezdettel tartja szokásos havi összejövetelét a férfiak csoportja.
Április 30-án, vasárnap délután lesz a
férfiegylet fennállásának 10. évfordulója. Erre
az ünnepi alkalomra az országos férfi misszió
elnöke és több csoport is Sárvárra látogat.
● Konfirmáció: Április 29-én, szombaton 15 órai kezdettel tartjuk templomunkban
a konfirmációi vizsgát. Ezt követően az
árkádsoron agapéra – pizza partira várjuk a
családtagokat és gyülekezeti tagokat.
Április 30-án, vasárnap 9:30 órakor
tartjuk a konfirmációi ünnepélyt, személyenkénti megerősítő áldással és úrvacsora
közösséggel.
● Májusfaállítás: Május 1-jén, hétfőn
délelőtt a városi májusfaállításon is részt
vesznek az Evangélikus Férfiegylet tagjai.

www.sarvarvaros.hu

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk. Gyermek-istentiszteleteinken az Anyák napi műsorra
készülünk.
● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Április 22-én, szombaton 18 órai
kezdettel Dr. Kodácsy Tamás református
lelkész, teológiai tanár tart előadást Hol van
a reformáció bátorsága? címmel a Nádasdyvár dísztermében.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

Evangélikus
A SÁRVÁRI EVAN
Egyházközség

Gobelinhímzések a Lilaudvar Kávéház & Galériában
Húsvét alkalmából a Lilaudvar
Kávéház & Galériában Császár
Imréné munkái kerültek kiállításra, aki a keresztút stációit hímezte gobelinképekké.

Egy családi tragédia után születtek meg a Jézus szenvedéseinek
14 stációját feldolgozó alkotások. A
férje elvesztése utáni nehéz időszak
személyes fájdalmát is beleszőtte a
képekbe Császár Imréné. A kárpitképek erős színekkel adják vissza
az újszövetségi történetet a meg-

feszítéstől a feltámadásig. Tavaly
karácsonyra készült el három évig
tartó türelmes munkával a teljes
sorozat, amelyből válogatás látható
a kávéház nagytermének falain. A
stációk mellett a tárlaton szerepel
Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsorájának gobelin-átdolgozása is.
Császár Imréné úgy tervezi, hogy
más olasz festők munkáit is megvarrja majd gobelinné.
A Lilaudvar Kávéház & Galéria
tulajdonosa, Dr. Molnár Csaba a
jövőben is helyet biztosít a helyi

Császár Imréné gobelinkészítő (balra) a Molnár család társaságában
a kávézó teraszán

művészek alkotásainak bemutatására.
A város szívében, de egy nyugodt
és kellemes belső udvarban találha-

koktélok is megtalálhatóak. Ingyenes wifi, szolid zene, kellemes
hangulat – mindez a Lilaudvar
Kávéház & Galériában, amely-

tó a Lilaudvar Kávéház & Galéria, nek aktuális ajánlatait a kávézó
amelynek kerthelyisége a tavaszi Facebook oldalán is követhetik.
napsütésben igazi felüdülést
kínál a betérőknek. Családias, barátságos hangulattal,
Lilaudvar Kávéház & Galéria
különleges olasz kávékkal
Sárvár, Batthyány utca 41/b.
és fagylaltkelyhekkel várják
Nyitvatartás:
a vendégeket.
Hétfő-szombat 9-21 óráig
Vasárnap 13-21 óráig
A kávézó kínálatában
hagyományos, cukormenFacebook: www.facebook.com/
Lilaudvar-Kávéház-Galéria
tes, paleo- és gluténmentes
sütemények, teák, üdítők,
sörök, borok, valamint

facebook.com/sarvari.televizio

✃

T-RTT
T-RTT
T-RTT
T-RTT

SÁRVÁRI

HÍRLAP

9
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9600 Sárvár, Várkerület u. 2.
levelezési
cím:
9601 Sárvár,
Pf. 2.
78., fax: (06 95) 523-157
9600
9600
Sárvár,
Sárvár,
Várkerület
Várkerület
u.fax:
u.
2.
levelezési
cím:
9601
Sárvár,
Pf. 78.,
(06 95) 523-157

telefonszámok: (06 95) 523-106, 523-129, 523-130, 523-133, 523-178
levelezési
levelezési
cím:
cím:
9601
9601
Sárvár,
Sárvár,
Pf.
Pf.
78.,78.,
fax:
fax:
(06(06
95)523-178
95)
523-157
523-157
(06Közös
95)
523-106,
523-129,
523-130,
523-133,
Ügyfélfogadás telefonszámok:
rendje a Sárvári
Önkormányzati
Hivatal
Hatósági
Iroda
(9600 Sárvár, Várkerület u. 2.)
telefonszámok:
telefonszámok:
(06
95)95)
523-106,
523-106,
523-129,
523-129,
523-130,
523-130,
523-133,
523-178
523-178
Ügyfélfogadás rendje aföldszint
Sárvári
Közös
Önkormányzati
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Iroda
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8-12523-133,
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kedd:
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óráig,u. 2.)
Ügyfélfogadás
Ügyfélfogadás
rendje
rendje
a Sárvári
Sárvári
Közös
Közös
Önkormányzati
Önkormányzati
Hivatal
Hivatal
Hatósági
Hatósági
Iroda
Iroda
(9600
(9600
Sárvár,
Sárvár,
Várkerület
u. 2.)
u. 2.)
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7.,
8.a és
9. hivatali
helyiségeiben:
hétfő
8-12
óráig,
kedd:
13-16
óráig,
szerda:
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óráig
és
13-16
óráig, csütörtök:
ügyfélfogadás
nincs,
péntek:
8-12Várkerület
óráig
szerda:földszint
8-12
óráig
óráig,
csütörtök:
ügyfélfogadás
nincs,
péntek:
8-12
óráig
földszint
7.,és8.
7.,13-16
és8.9.éshivatali
9. hivatali
helyiségeiben:
helyiségeiben:
hétfő
hétfő
8-12
8-12
óráig,
óráig,
kedd:
kedd:
13-16
13-16
óráig,
óráig,
Kérelem rendkívüli
települési
megállapítására
tanévkezdéshez
szerda:
szerda:
8-12
8-12
óráig
óráig
és 13-16
éstámogatás
13-16
óráig,
óráig,
csütörtök:
csütörtök:
ügyfélfogadás
ügyfélfogadás
nincs,
nincs,
péntek:
péntek:
8-12
8-12
óráig
óráig
Kérelem rendkívüli
települési
támogatás
megállapítására
tanévkezdéshez

a hatóság
a hatóság
tölti
atölti
hatóság
a hatóság
ki!ki!
töltitölti
ki! ki!

B erendkívüli
n y ú j t h atelepülési
t ó a tárgyév
május
1-je és július tanévkezdéshez
31-e
között.
Kérelem
Kérelem
támogatás
támogatás
tanévkezdéshez
B e n rendkívüli
y ú j t h a t ótelepülési
a tárgyév
május
1-jemegállapítására
ésmegállapítására
július 31-e között.
B eBneynúyjút jhtahtaót óa tárgyév
a tárgyév
május
május
1-je
1-je
és és
július
július
31-e
31-e
között.
között.
Beérkezés ___________________________
Beérkezés ___________________________
Beérkezés
Beérkezés
___________________________
___________________________
_________________________________
Postára adás __________________________
_________________________________
Postára adás __________________________
az átvevő aláírása
_________________________________
_________________________________
Postára
Postára
adás
adás
__________________________
__________________________
az átvevő aláírása
az az
átvevő
átvevő
aláírása
aláírása
1. SZEMÉLYI ADATOK
1. SZEMÉLYI ADATOK
1.
SZEMÉLYI
1. SZEMÉLYI
ADATOK
ADATOK
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
................................................................................................................................................................................
1.1.1.1.1.
1.1.A kérelmező
ANeve:
kérelmező
személyre
személyre
vonatkozó
vonatkozó
adatok:
adatok:
1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................................
1.1.2.
Születési
neve: ..................................................................................................................................................................
1.1.1.
1.1.1.
Neve:
Neve:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
1.1.2.
1.1.2.
Születési
Születési
neve:
neve:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
1.1.3.
Anyja neve: ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................................
1.1.4.
Születési
helye,
ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................................
1.1.3.
1.1.3.
Anyja
Anyja
neve:
neve:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.1.4.
Születési
helye,
ideje
(év, hó, nap): ..................................................................................................................................
1.1.4.
1.1.4.
Születési
Születési
helye,
helye,
ideje
ideje
(év,(év,
hó,hó,
nap):
nap):
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ........................................................................................................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ........................................................................................................................................................................
1.1.6.
Tartózkodási
helye: ..........................................................................................................................................................
1.1.5.
1.1.5.
Lakóhelye:
Lakóhelye:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1.1.6.
Tartózkodási
helye:
..........................................................................................................................................................
1.1.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele: ..............................................................................................................................
1.1.6.
1.1.6.
Tartózkodási
Tartózkodási
helye:
helye:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.1.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele: ..............................................................................................................................
1.1.8.
Állampolgársága:
..............................................................................................................................................................
1.1.7.
1.1.7.
Társadalombiztosítási
Társadalombiztosítási
Azonosító
Azonosító
Jele:
Jele:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
1.1.8.
Állampolgársága:
..............................................................................................................................................................
1.1.9.
Telefonszám
(nem
kötelező megadni): .............................................................................................................................
1.1.8.
1.1.8.
Állampolgársága:
Állampolgársága:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.1.9.
Telefonszám
(nem kötelező
megadni): .............................................................................................................................
1.1.10.
Fizetési számlaszám
(ha megadni):
a folyósítást
fizetési
számlaszámra kéri): ................................................................................
1.1.9.
1.1.9.
Telefonszám
Telefonszám
(nem
(nem
kötelező
kötelező
megadni):
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
1.1.10.
Fizetési
számlaszám
(ha
a folyósítást
fizetési
számlaszámra kéri): ................................................................................
1.1.10.
1.1.10.
Fizetési
Fizetési
számlaszám
számlaszám
(ha(ha
a folyósítást
a folyósítást
fizetési
fizetési
számlaszámra
számlaszámra
kéri):
kéri):
................................................................................
................................................................................
1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ....................................................................................................................
1.1.11. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ....................................................................................................................
1.1.11.
1.1.11.
A fizetési
A fizetési
számlát
számlát
vezető
vezető
pénzintézet
pénzintézet
neve:
neve:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota: ...........................................................................................................................................
1.2. A kérelmező családi állapota: ...........................................................................................................................................
1.2.1.
� egyedülálló,
1.2.1.2.
A kérelmező
A kérelmező
családi
családi
állapota:
állapota:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
1.2.1. � egyedülálló,
1.2.2.
� egyedülálló,
házastársával/élettársával él együtt.
1.2.1.
1.2.1.� egyedülálló,
1.2.2. � házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A
kérelmező
idegenrendészeti státusza
(nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.2.
� házastársával/élettársával
� házastársával/élettársával
él együtt.
él
együtt.
1.3. A1.2.2.
kérelmező
idegenrendészeti státusza
(nem
magyar állampolgárság esetén):
1.3.1.
� szabad
mozgás és tartózkodás
jogával
rendelkező,
vagy
1.3.1.3.
A
kérelmező
A
kérelmező
idegenrendészeti
idegenrendészeti
státusza
státusza
(nem
magyar
magyar
állampolgárság
állampolgárság
esetén):
esetén):
1.3.1. � szabad mozgás és tartózkodás jogával(nem
rendelkező,
vagy
1.3.2.
�
EU
kék
kártyával
rendelkező,
vagy
1.3.1.
1.3.1.
�
szabad
�
szabad
mozgás
mozgás
és
és
tartózkodás
tartózkodás
jogával
jogával
rendelkező,
rendelkező,
vagy
vagy
1.3.2. � EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.3.3.
� EU
bevándorolt/letelepedett,
vagyvagy
1.3.2.
1.3.2.
EU
�
kékkék
kártyával
kártyával
rendelkező,
rendelkező,
1.3.3.
��bevándorolt/letelepedett,
vagy vagy
1.3.4.
�
menekült/oltalmazott/hontalan.
1.3.3.
1.3.3.
bevándorolt/letelepedett,
� bevándorolt/letelepedett,
vagy
vagy
1.3.4.
��menekült/oltalmazott/hontalan.
1.4.
A�
kérelmezővel
azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.3.4.
1.3.4.
menekült/oltalmazott/hontalan.
� menekült/oltalmazott/hontalan.
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve:
................................................................................................................................................................................
1.4.1.4.1.
1.4.Neve:
A kérelmezővel
A
kérelmezővel
azonos
azonos
lakcímen
lakcímen
élőélő
házastársára/élettársára
házastársára/élettársára
vonatkozó
vonatkozó
adatok:
adatok:
1.4.1.
................................................................................................................................................................................
1.4.2.
Születési
neve: ...............................................................................................................................................................
1.4.1.
1.4.1.
Neve:
Neve:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
1.4.2.
Születési
neve:
...............................................................................................................................................................
1.4.3.
Anyja neve:
......................................................................................................................................................................
1.4.2.
1.4.2.
Születési
Születési
neve:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1.4.3.
Anyja
neve:neve:
......................................................................................................................................................................
1.4.4.
Születési
helye,
ideje (év, hó nap): ...................................................................................................................................
1.4.3.
1.4.3.
Anyja
Anyja
neve:
neve:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.4.4. Születési helye, ideje
(év, hó nap): ...................................................................................................................................
1.4.5.
Lakóhelye:
........................................................................................................................................................................
1.4.4.
1.4.4.
Születési
Születési
helye,
helye,
ideje
ideje
(év,(év,
hó hó
nap):
nap):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1.4.5. Lakóhelye: ........................................................................................................................................................................
1.4.6.
Tartózkodási
helye: ..........................................................................................................................................................
1.4.5.
1.4.5.
Lakóhelye:
Lakóhelye:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1.4.6.
Tartózkodási
helye:
..........................................................................................................................................................
1.4.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele: ..............................................................................................................................
1.4.6.
1.4.6.
Tartózkodási
Tartózkodási
helye:
helye:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.4.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele: ..............................................................................................................................
1.5.
A Társadalombiztosítási
kérelmezővel azonos
lakcímen
élő,
eltartott
gyermekek száma összesen: .................. fő
1.4.7.
1.4.7.
Társadalombiztosítási
Azonosító
Azonosító
Jele:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen
élő,Jele:
eltartott
gyermekek száma összesen: .................. fő
1.6.
A
kérelmezővel
azonos
lakcímen
élőkre
vonatkozó
adatok:
1.5.
1.5.
A
kérelmezővel
A
kérelmezővel
azonos
azonos
lakcímen
lakcímen
élő,
élő,
eltartott
eltartott
gyermekek
gyermekek
száma
száma
összesen:
összesen:
..................
..................
fő fő
1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élőkre vonatkozó adatok:
1.6.1.6.
A kérelmezővel
A kérelmezővel
azonos
azonos
lakcímen
lakcímen
élőkre
élőkre
vonatkozó
vonatkozó
adatok:
adatok:
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
Név
Anyja
neve
Születési
helye,
ideje
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Név
Anyja neve
Születési helye, ideje
Társadalombiztosítási
Megjegyzés*
Társadalombiztosítási
Név
Név
Anyja
Anyja
neve
neve
Születési
Születési
helye,
helye,
ideje
ideje
Azonosító Jele Megjegyzés*
Társadalombiztosítási
Társadalombiztosítási
Jele
(ha eltérő, születési neve is)
(év, hó, nap) Azonosító
Megjegyzés*
Megjegyzés*
(ha eltérő, születési neve is)
(év, hó, nap)
Azonosító
Azonosító
Jele
Jele
(ha(ha
eltérő,
eltérő,
születési
születési
neve
neve
is) is)
(év,(év,
hó,hó,
nap)
nap)

✃
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
a)
ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
* Ebben
azaoszlopban
az
oszlopban
kell
kell
feltüntetni,
feltüntetni,
a)* Ebben
ha
gyermekre
tekintettel
gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,
b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
a) aha
a gyermekre
tekintettel
gyermekgondozási
segélyt,
gyermeknevelési
támogatást,
gyermekgondozási
díjat
vagy
csecsemőgondozási
folyósítanak,
a) ha
gyermekre
tekintettel
gyermekgondozási
segélyt,
gyermeknevelési
támogatást,
gyermekgondozási
vagy
csecsemőgondozási
díjatdíjat
folyósítanak,
b)
20aha
évesnél
fiatalabb
gyermek
nem
jár oktatási intézménybe,
de önálló keresettel
még nem
rendelkezik,
vagy díjat
c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.
b) aha20a évesnél
20
évesnél
fiatalabb
gyermek
nem
jár
oktatási
intézménybe,
de önálló
keresettel
nem
rendelkezik,
vagy betöltését megelőzően is fennállt.
b)életkortól
ha
fiatalabb
gyermek
nem
járfogyatékosság
oktatási
intézménybe,
deamennyiben
önálló
keresettel
mégmég
nem
rendelkezik,
vagy
c)
függetlenül
a tartós
betegség
vagy
fennállását,
ez az állapot
a gyermek
25. életévének
c) életkortól
függetlenül
a tartós
betegség
vagy
fogyatékosság
fennállását,
amennyiben
ez állapot
az állapot
a gyermek
életévének
betöltését
megelőzően
is fennállt.
c) életkortól
függetlenül
a tartós
betegség
vagy
fogyatékosság
fennállását,
amennyiben
ez az
a gyermek
25. 25.
életévének
betöltését
megelőzően
is fennállt.
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2. 1. A kérelmezőnek, a házastársának (élettársának) és a velük egy családban élő gyermekeiknek a kérelem
benyújtását megelőző hónapban megszerzett havi rendszeres jövedelme, nem havi rendszerességgel megszerzett
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlaga, forintban:
A
B
C
D
Az 1.1. pontban
Az 1.4. pontban
Gyermekek
feltüntetett személy
feltüntetett személy
A jövedelem típusa
havi jövedelme (forint)

✃

2. JÖVEDELMI ADATOK, JÖVEDELEMNYILATKOZATOK

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

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

✃

2.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársa/élettársa
Alulírott ..................................................................... nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónapban
rendszeres jövedelmem az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján
2.3.1. � nem volt,
2.3.2. � a ........................................................................................................................................... kívül nem volt,
2.3.3. továbbá az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nem havi rendszerességgel a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
2.3.4. � jövedelmet nem szereztem,
2.3.5. � havi átlagban ……....…... Ft jövedelmet szereztem, melyet nem az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló 2010. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint végeztem.
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2.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott .....................................................................
2.5.1. � húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.5.2. � huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.5.3. � huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok
2.5.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: ......................................................... és havi összege: ...........................Ft
� nem rendelkezem.
2.5.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.5.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
…………………………………………..
nagykorú gyermek aláírása
2.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő nagykorú gyermek:
Alulírott .....................................................................
2.6.1. � húszévesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozom, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
2.6.2. � huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem
rendelkezek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytatok,
2.6.3. � huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy önálló keresettel nem rendelkezek,
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatok
2.6.4. Nem keresőtevékenységből származó rendszeres, illetve alkalmi jövedelemmel
� rendelkezem, jogcíme: ......................................................... és havi összege: ...........................Ft
� nem rendelkezem.
2.6.5. � húszévesnél idősebb, huszonhárom évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat nem folytatok,
2.6.6. � huszonhárom évesnél idősebb, huszonöt évesnél fiatalabb gyermekként nyilatkozok, hogy felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán tanulmányokat nem folytatok.
…………………………………………..
nagykorú gyermek aláírása
3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK ÉS NYILATKOZATOK
3.1. Tanévkezdéshez kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re tekintettel a rendkívüli települési támogatás
megállapítását.
� Kérem szíveskedjenek a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást a 3.2. pontban megjelölt oktatási intézménytől
beszerezni.
3.2. ___________. év szeptember hónapban általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy folytató általános iskolai
jogviszonyban álló gyermekek
3.2.1. Neve:

3.2.2. Anyja neve:

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

3.2.8. Anyja neve:

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

3.2.14. Anyja neve:

3.2.15. Születési helye, ideje:

✃

3.2.16. Lakóhelye:
3.2.17. Általános iskola (___. szeptember 1-től) megnevezése, címe:
3.2.18. Évfolyam _______. szeptemberétől:

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

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

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

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

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

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

(*A megfelelő rész

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

Tájékoztató az Önkormányzatnál igényelhető gépjárműadó-mentességről
– bővült az adómentességre jogosultak köre –

A gépjárműadó-mentesség egy darab személygépkocsi után legfeljebb 13.000 forint/adóév erejéig igényelhető.
A gépjárműadó alóli mentesség igénybevételéhez a bejelentést az önkormányzati adóhatóságnál kell megtenni és a bejelentéshez
mellékelni kell az egyéb fogyatékosságot igazoló szakvéleményt.
A gépjárműadó-mentességre való jogosultság feltételeiről és az igénylés módjáról bővebb felvilágosítást ügyfélfogadási
időben személyesen a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában az önkormányzati adóhatóság munkatársaitól
(bejárat a Hivatal Kossuth tér felőli oldalán) vagy a 06 (95) 523148-as telefonszámon kérhet.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: HÉTFŐN 8-12 ÓRÁIG, KEDDEN 13-16 ÓRÁIG, SZERDÁN 8-12 ÓRÁIG ÉS 13-16 ÓRÁIG,
VALAMINT PÉNTEKEN 8-12 ÓRÁIG.
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

✃

A gépjárműadóról szóló törvény 2017. január 1-jétől hatályba lépett módosítása a súlyos mozgáskorlátozottaknak járó
mentességi szabályt az egyéb fogyatékossággal élőkre (pl.: autisták, látás-, hallássérültek) is kiterjesztette. A mentességre bizonyos feltételek fennállása esetén jogosulttá válik továbbá a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt
rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany is.

✃

ÖSSZESEN:

 fennáll, kezdete: ____________________
nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

 fennáll, kezdete: ____________________

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

Kelt: ___________________________

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

 nem

egyéb letiltást vonnak:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

 nem

egyéb letiltást vonnak:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

ÖSSZESEN:

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

egyéb:

egyéb:

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Nettó érték (forint)

HÍRLAP

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

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

Erzsébet utalvány

egyéb:

munkaviszony

Erzsébet utalvány

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

egyéb:

munkaviszony

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

közfoglalkoztatási bér

egyéb:

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér

munkabér

Jogcím

SÁRVÁRI

egyéb:

munkaviszony

Jövedelemtípus

Jövedelemtípus

munkabér

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

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

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

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

Jogcím

2017. . _____________ hónapban

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

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

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

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

2017. _____________ hónapban

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

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

✃

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

facebook.com/sarvari.televizio
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A Sárvári Televízió tervezett műsora

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
9600 Sárvár, Árpád u. 4.

2017. április 21. és május 6. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Április 22. és 29., május 6. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Április 21. és 28., május 5. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40

A Sárvári NAK Szolgáltató Központ szolgáltatói órarendje:

HÉTFŐ

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Április 21. és május 5. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Képviselő-testületi ülés:
Április 27. (csütörtök) 16.00/élő

T Á R S A SH

KEDD

ÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
Mobil: 06-20/936-1574

SÁRVÁRI HÍRLAP

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

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

PÉNTEK

ÜGYELETI IDŐ Szolgáltató
8:00-10:00 BASF Hungária Kft. – Növényvédelem–szaktanácsadás
Timac Agro Hungária Kft. – Műtrágya és termésnövelő
10:00-12:00
anyagok nagykereskedelme
RWA Magyarország Kft. – vetőmag, műtrágya,
12:30-14:30
növényvédő szer, gázolaj, termény kereskedelem
14:30-15:30 Földhivatali Osztály – földhasználati tájékoztatás
KITE Zrt. – Növénytermesztési input, termény, gép,
8:00-10:00
alkatrész, preciziós gazdálkodás
10:00-12:00 K&H Bank – pénzügyi szolgáltató
12:30-14:30 Pioneer – vetőmag kereskedelem
Pályázati tanácsadás: vidékfejlesztési/ élelmiszeripari
referens.
14:30-16:30
Méhészet
Tájegységi fővadász
8:00-10:00 KWS Magyarország Kft. – vetőmag
10:00-12:00 Bayer Hungária Kft. – növényvédelem
12:30-14:30 Yara Hungária Kft. – tápanyag gazdálkodás
Medosz Kft. – vetőmag, műtrágya, növényvédő szer
14:30-16:30
kereskedelem
Saaten–Union Hungaria Agrár Kereskedelmi Kft. –
8:00-10:00
vetőmag kereskedelem
10:00-12:00 OTP Bank Nyrt. – pénzügyi szolgáltató
12:30-14:30 Genezis – tápanyag gazdálkodás
14:30-16:30 Jogsegélyszolgálat
8:00-10:00 NAK Biztosításközvetítés
10:00-12:00 LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE – vetőmag kereskedés
Karyon Kft. / Búzatermelési verseny– kutatás,
12:00-14:00
szaktanácsadás

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2017. április 18.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Megújult környezetben várja Önt
a LIPÓTI PÉKSÉG ÉS KÁVÉZÓ!
Sárvár, Ady u. 1. FÓRUM ÜZLETHÁZ
Új nyitvatartás: H.-P.: 6-18 Szo.: 6-12
április 27-én és május 4-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Ha jó kenyeret akar enni,
LIPÓTI kenyeret kell venni!
Ajánlatunk:
- 3 kg házi parasztkenyér
- Erdélyi pityókás kenyér
- Hajdinás kenyér
- Rozsos kenyér
- Foszlós sós kalács
- Fonott kalács
- Szeletelt édes kalács

facebook.com/sarvari.televizio
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Aranyos Sárvári Lányok
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fényre sötétedő
szemüveglencsék
40% kedvezménnyel
a Győrvári Optikában!

Már
Évről évre közel 2500 fős nemzetközi mezőny vág neki a
Balaton 4 napos tókerülő versenyének.
A szezon első országos szintű
rendezvényén 195, 5 kilométeres
távot kellett teljesíteni a versenyzőknek. A táv teljesíthető egyéniben, párban és csapatban. Városunkat a két legnehezebb számban
képviselték versenyzők, az egyéni

és páros kategóriában. Csapatban
a Sárvári Lányok – Fendrik Zsóka
és Haraszti Viktória – immáron 6.
éve versenyeznek együtt a Balaton
körül. Egy ezüstérmük mellé,
idén az 5. aranyérmet hozhatták
haza 15.41-es időeredménnyel.
Egyéni versenyzőnk Kotsis Zoltán
a tavalyi féltávú verseny után az
idén egyéniben teljesítette a teljes
távot. Nagyon szép eredménnyel
18 óra 24 perccel.

Sport – Hírek és ajánlók
Biztos bajnoki dobogósok a
sárvári tekések
A Sárvári Kinizsi Kék Golyó
tekései az NB II-es bajnokság Dél-Nyugati csoportjában
Szombathelyen 2:6-os győzelmet
értek el a Horváth TK ellen.
Ezzel a sikerrel eldőlt, hogy a
sárvári tekések biztos dobogósok az idén. A csapat ifjúsági
játékosa, Rozmán Szabolcs már
egymás után negyedszer nyerte
meg a bajnokságot. Az utolsó 22.
fordulóban a Sárvári Kék Golyó
tekecsapata hazai pályán játszik a
Zalakaros ellen a bajnoki címért
április 29-én 10 órától.
A második félidőben fordított
a Sárvári focicsapat
A labdarúgó NB III Nyugati
csoportjának 26. fordulójában a
Sárvár FC hazai pályán 2–1-re
legyőzte a III. Kerület TVE csapatát. A Sárvár a második félidőben
tudott fordítani Kun és Pető gól-

jaival. A Sárvár FC április 16-án
a Videoton II. számú csapatával
játszott, a végeredmény 0:0-s
döntetlen lett. A Sárvár értékes
pontot szerzett egy komoly erőt
képviselő ellenfél ellen, ráadásul
vendégként – csak a sárváriak
helyzetében az egy pontoknál
több kellene. Április 22-én 17
órától a Sárvár FC hazai pályán a
Komáromi VSE-t fogadja.
Szomszédvár-rangadón nyertek városunk kézis lányai
A női kézilabda NB II-es bajnokság Észak-Nyugati csoportjában a Celldömölk a Sárvárral
játszott alsó házi rangadót. Celldömölki VSE–Sárvári Kinizsi
SE 28–32. A sárvári kézisek a
győzelemmel megkezdhetik a
felzárkózást a bajnoki sorozat
hátra lévő öt fordulójában. A
következő összecsapásra április
22-én, szombaton 17 órától kerül
sor a Büki TK ellen.

10.000 Ft-tól!

További lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben és
várjuk ingyenes computeres szemvizsgálatra.

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

Minden ami autó!

» 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! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

télit!
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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.
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www.sarvarvaros.hu

Ballag a gyermeked?
Lepd meg egy idó´tálló, szép arany vagy
ezüst ékszerrel, márkás karórával!
Így mindig emlékezni fog arra, hogy
milyen büszke vagy RÁ!

Részletek az üzletben.

Elérkezett a nagy nap?

MOST AKCIÓS ballagási ÁRAK!
(május 31-ig!)

10-30%

AJÁNDÉK: Egyedi DÍSZCSOMAGOLÁS 20 ezer Ft
feletti vásárlásnál.

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

www.ekszerszalon.com

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos

Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00

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

Arany Fácán dobozos sör 0,5l
Krusovice dobozos sör 0,5l
Soproni radler 0,5l
Heineken dobozos sör 0,5l
Soproni dobozos sör 0,5l
Soproni Radler 0,4l
Gösser radler 0,4l
Pepsi cola 2.5l
Steffl dobozos sör 0,5l
Kőbányai dobozos sör 0,5l
Rákóczi dobozos sör 0,5l
Stella Artois dobozos sör 0,4l
Beck’s dobozos sör 0,4l
Löwenbräu dobozos sör 0,5l
Borsodi dobozos sör 0,5l
Staropramen dobozos sör 0,5l
Riesenbrau dobozos sör 0,5l
Pilsner Urquell dobozos sör 0,5l
Kozel dobozos sör 0,5l

169 Ft/db 338 Ft/l
259 Ft/db 518 Ft/l
209 Ft/db 418 Ft/l
259 Ft/db 518 Ft/l
195 Ft/db 390 Ft/l
177 Ft/db 442 Ft/l
189 Ft/db 472 Ft/l
350 Ft/db 140 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
145 Ft/db 290 Ft/l
227 Ft/db 567 Ft/l
198 Ft/db 495 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
190 Ft/db 380 Ft/l
251 Ft/db 502 Ft/l
140 Ft/db 280 Ft/l
260 Ft/db 520 Ft/l
180 Ft/db 360 Ft/l

Coca cola és Topjoy termékek. Áraink 2017. április 30-ig
Tippmix feladás zárásig.
érvényesek!

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

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófia
fogszabályozó szakorvos

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

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Most, hogy véget ért a húsvét és a medvehagyma szezon, egy SNITZLI
étlappal hódolunk mindenki kedvence, a BÉCSI SZELET előtt.
Bemutatjuk variációit, elkészítjük hagyományos és modern módozatokban,
ráadásul töltjük is, így lesznek a CORDON BLEU specialitások.
A hátralévő BL-mérkőzések napjain rendeljen nálunk pizzát, ami mellé egy
jéghideg sör az ajándék. Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00, tel.: 320-475
Május elejétől pedig indulnak a SPÁRGA hetek.
Asztalfoglalás: 320-475, 326-900, 06-30-600-7234

Figyelem, pizzáinkra 10% kedvezmény!!

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

34. éve az Önök szolgálatában

