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Közösen építjük
idén is a várost
Egy olyan évet kezdtünk, ami-
kor minden elnyert pályázatun-
kat meg kell valósítanunk, és a 
támogatási összegekkel – ame-
lyek a számlánkon vannak – el 
is kell számolnunk. Ezeknek a 
pályázati támogatásoknak kö-
szönhetően lett 10 milliárd fo-
rintos a költségvetésünk főösz-
szege – értékelte Kondora István 
polgármester az önkormányzat 
idei költségvetését. 

Hozzátette: ugyanazon elvek 
mentén készült a büdzsé, mint a 
korábbi években, legyen műkö-
dőképes a város, meglegyenek a 
tartalékok, és a pályázati, illet-
ve sajáterős fejlesztéseit is meg 
tudja valósítani Sárvár. A város 
bevételi oldalán mintegy 650-
700 millió forintos tételt jelent 
a feladatfinanszírozási rendszer 
alapján kapott állami támogatás, 
a saját adóbevételek esetében 1,6 
milliárd forinttal számol idén az 
önkormányzat.

Folytatás a 3. oldalon

A TOP10 fürdővárosok között Sárvár 

Sárvár turizmusának „zászlóshajója” a fürdő
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Iskolai hírek  .....................  10-11.

Sárvár város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját

2018. március 15-én, csütörtökön

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján tartandó

ünnepi megemlékezésre a Nádasdy-vár udvarára
10:00 Himnusz

Ünnepi beszédet mond: Ágh Péter, Sárvár országgyűlési képviselője
Közreműködik: Sárvári Koncertfúvószenekar, Ma’ mint’ Ti Színjátszó Csoport 

10:45 Koszorúzás Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Széchenyi István emléktáblájánál és 
Petőfi Sándor szobránál 

Továbbra is a TOP10 fürdővá-
rosok között szerepel Sárvár. A 
Központi Statisztikai Hivatal 
adatai alapján városunk mind a 
külföldről hazánkba érkező ven-
dégek, mind a belföldi utazók kö-
rében is az egyik legnépszerűbb 
utazási célpont volt 2017-ben.  

A termalonline.hu közzétette 
a legnépszerűbb termálfürdős 

települések 2017. évi listáját. A 
szakportál a KSH által megje-
lentetett hivatalos statisztikára, 
valamint saját online gyűjtésére 
alapozva rangsorolta a telepü-
léseket a belföldi, a külföldi 
és a teljes vendégforgalom 
szerint. Sárvár mindhárom 
listában bekerült az ország 10 
legnépszerűbb termálfürdős 
települése közé.

A belföldi vendégforgalom 
tekintetében Sárvár 192 ezer 
vendégéjszakával a 7. helyen áll, 
a külföldi vendégforgalom rang-
sorában 291 ezres éjszakaszám-
mal az előkelő 4. helyezést érte el. 
Sárvár a teljes vendégforgalmat 
tekintve is bekerült a TOP5-be: 
484 ezer vendégéjszakával éppen 
az 5. helyet foglalja el.

Folytatás az 5. oldalon
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Reklámjai a legjobb helyen...
Hirdetni akar? 

Bennünket keressen!

Önnek szól a SÁRVÁR RÁDIÓ!

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 
2018. MÁRCIUS HÓNAPBAN MÁRCIUS 26-ÁN, PÉNTEKEN 10:00 órától 
16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténe-
rekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben díjmentesen 
elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

Ügyfélszolgálatunk új címre költözött. 
2018. január 18-tól Sárvár, Szatmár utca 45. szám alatt 

üzemeltetjük helyi kirendeltségünket. 
Telefon: 95/200-240, 99/505-380

e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu • honlap: www.stkh.hu
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Kedd: 10.00–17.00, csütörtök:  8.00–14.00

Telefonos ügyfélszolgálat:
Kedd: 10:00–17:00, Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
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Munkáltatói fórummal egy-
bekötött állásbörzét tartottak 
Sárváron. A munkaerőpiaci 
változásoknak és kihívások-
nak megfelelően a rendezvény 
keretében a szervezők nem 
csak a munkavállalókat, de 
a munkáltatókat is megszó-
lították.

A Városházán tartott állásbör-
zén közel 30 cég, ezen belül 10 
sárvári vállalkozás képviseltette 
magát. Az érdeklődök személye-
sen találkozhattak a kiállítókkal, 
az állásajánlatok mellett pedig 
munkaügyi kérdésekre is választ 
kaphattak. Az állásbörze kifeje-
zetten eredményes volt, csaknem 
150 munkavállaló fordult meg 
a Városháza Nagytermében a 
délelőtt folyamán.

A rendezvényt a Vas Megyei 
Kormányhivatal Sárvári Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
az Észak-Vasi Paktummal össze-
fogásban szervezte meg. 

– Azok az emberek, akik a me-
gyében mobilitással, foglalkozta-

tás váltással vagy álláskereséssel 
kerülnek szembe, a paktumoktól 
segítséget kaphatnak. A munka-
vállalókat elsősorban arról kell 

informálni, hogy milyen álláshe-
lyeket tudnak betölteni, és ehhez 
milyen képzettség, kompetencia 
szükségeltetik – nyilatkozta a 
paktum céljairól Breznovits Ist-
ván, a Nyugat-Pannon Nonprofit 
Kft. munkaerőpiaci szolgáltatási 
csoportvezetője.

Dr. Galántai György járási 
hivatalvezető a nap második 
felében szervezett munkáltatói 
fórum megnyitóján rámutatott, a 

gazdaság szereplői napjainkban 
új kihívásokkal szembesülnek a 
munkaerőpiacon.

– Öt évvel ezelőtt még a mun-
kanélküliség leküzdésével bir-
kóztunk, ma pedig már mun-
kaerőhiány van. Ez nemcsak a 
Sárvári Járásra igaz, egész Vas 

megyében, a Nyugat-Dunán-
túlon és országosan is megfi-
gyelhető. Fel szeretnénk hívni 
a munkáltatók figyelmét arra, 
hogy a kormányprogram elő-
rehaladtával számos támogatási 
lehetőség vált elérhetővé szá-
mukra, melyek a foglalkoztatási 
osztályunkon igénybe vehetőek 
– hangsúlyozta a hivatalvezető.

Dr. Galántai György hozzátet-
te, a Vas Megyei Kormányhivatal 
konzorciumi partnereivel arra 
törekszik, hogy támogatási prog-
ramjaival a foglalkoztatási ráta 
növekedését szolgálja.

A munkáltatói fórum kere-
tében a munkaadók nemcsak a 
foglalkoztatást elősegítő támoga-
tásokkal ismerkedhettek meg. A 
cégek a nap folyamán több előa-
dást is hallhattak, így tájékozód-
hattak többek között a GINOP 
programok keretében elérhető 
munkahelyteremtést támogató 
lehetőségekről, a munkajogi 
változásokról és aktualitásokról, 
illetve az atipikus foglalkoztatási 
formák előnyeiről is. sii

Egymásra találtak a munkavállalók és a munkáltatók

Sok érdeklődő látogatott el az állásbörzére
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Folytatás az 1. oldalról
A sárvári önkormányzat bevé-

teleihez jönnek a szolgáltatások 
és bérletek díjai, valamint a 
pályázatokon elnyert több mil-
liárd forintos összeg, ez utóbbi 
miatt nőtt 10 milliárdosra az 
idei költségvetés. – Mi azon 
20-30 település közé tartozunk, 
akiknek olyan magas az egy 
főre jutó iparűzési adóbevétele, 
hogy különböző jogcímeken a 
város már nem kap költségvetési 
kiegészítést. Az adóbevételeinket 
öt-hat évre visszamenőleg vizs-
gáltam, és amit beterveztünk 
minden évben, az biztonsággal 
be is jött, ezért ebben az évben 
is csak a biztosnak számító 
bevétellel számoltunk. Így több-
letbevételünk is keletkezett az 
adókból, amit részben rendkívüli 
kiadásokra használtunk fel, rész-
ben a tartalékainkat növeltük. 
Készültünk arra, hogy az idei 
évi pályázatainkhoz az önrészt 
hozzá kell tennünk. Ebben az 
évben a spórolt összeg jelentős 
részét bevonjuk a feladatok, a 
beruházások megvalósításába, 
és jövő évben lesz lehetőségünk 
megint arra, hogy növeljük a 
tartalékainkat – mondta Kon-
dora István.  

A költségvetés biztonságos, 
kiszámítható alapot ad mind 
a szociális kiadásokra, mind a 

városüzemeltetési feladatokra, 
mind az önkormányzat fenn-
tartásában lévő intézmények 
működtetésére. – Képeztünk 
egy 86 millió forintos tartalékot 
is arra az esetre, ha a műkö-
dési keret, például a szociális 
kiadások esetében nem lenne 
elég, vagy vis major helyzet 
állna elő. Év elején például volt 
egy nagyobb csőtörés a Sárvári 
Csicsergő Óvodában, és a biz-

tosítási összeg megérkezéséig 
az önkormányzatnak kellett a 
javítás költségeit viselnie – szö-
gezte le a polgármester.

A fő cél ebben az évben, hogy 
az elindult beruházások be is fe-
jeződjenek. Kiemelt fejlesztések 
lesznek idén a sport- és kultu-
rális központ, valamint a Zene 
Háza építése, a gondozási és 
gyermekjóléti központ, a bölcső-
de felújítása, a csapadékvíz ki-
építése a város több pontján, a 
kerékpáros turizmus fejlesztése, 
a városrészeket összekötő és a 

városközponthoz kapcsolódó 
kerékpárutak megépítése, továb-
bá a Gárdonyi iskola épületener-
getikai korszerűsítése. 

– Én nem vagyok az a város-
vezető, aki minden fórumon, 
minden lehetőséget megragad-
va a városfejlesztésekről beszél, 
de most úgy gondolom, nagyon 
fontos, hogy a város lakóit 
folyamatosan tájékoztassuk a 
beruházások állásáról, hiszen 
közösen, együtt építjük a várost 
– hangsúlyozta Kondora István.  

-fr-

Közösen építjük idén is a várost
Tízmilliárd forintos költségvetésből gazdálkodhat Sárvár

Kondora István kiemelte: a költ-
ségvetés biztonságos alapot ad az 
intézmények működtetéséhez is

Sárvár város Önkormányzata
szeretettel meghívja a város minden polgárát

2018. március 23-án, pénteken 16 órára
a Hild park avatási ünnepségére

Avatóbeszédet mond: 
Ágh Péter, 

Sárvár országgyűlési képviselője

Közreműködik: 
Kanona Band, Kovács Johanna és 

Takács Levente, 
a Koncz János AMI növendékei

A felújítási munkálatok alatt is 
zavartalanul működik a sárvári 
bölcsőde. A képviselő-testület 
legutóbbi ülésén számolt be 
tevékenységéről az intézmény. 
A Sárvári Cseperedő Bölcsődé-
ben bővült a létszám, jelenleg 
hat csoportban fogadják a 
kicsiket. A felújításra a Tár-
sadalmi Operatív Programon 
nyert 144 millió forintot az 
önkormányzat, az önrésszel 
együtt 205 millió forintos be-
ruházás valósul meg.

– A kivitelezés idején is fogad-
ja a kicsiket a bölcsőde, mert a 
felújítást az épületen több sza-
kaszban végzik el. Így a megnöve-
kedett gyermeklétszámot is teljes 
mértékben ki tudjuk szolgálni 
– mondta el Varga Istvánné, a 

Cseperedő bölcsőde vezetője. 
Hatvanhatról 80 férőhelyesre 
bővült a tavalyi év során a létesít-
mény, ami új kisgyermeknevelő 
felvételét is indokolta. Jelenleg 

hat csoportszobában folyik a 
gondozó munka. Az épület há-
rom külön szárnyból áll, ez teszi 
lehetővé, hogy a felújítás idején is 
tudnak működni.

Eddig sor került a nyílászárók 
cseréjére. A téliesre fordult idő 
alatt sem álltak le a munkálatok, 
jelenleg a villanyszerelés és a 
festés folyik. Az idő enyhülésével 
haladnak majd tovább az épület 
külső hőszigetelésével. A szakem-
berek alkalmazkodnak hozzánk, 
minden kérésünket teljesítik, 
csak dicséret illeti őket – tette 
hozzá Varga Istvánné.

A jó tárgyi körülmények mel lett 
a Cseperedő bölcsőde által bizto-
sított menü is megfelel a legszigo-
rúbb igényeknek. A bölcsőde, a 
nevelők és a szü lők közötti kap-
csolat is kitűnő. Naponta beszá-
molnak a nevelők a kisgyerekek 
fejlődéséről, ez megalapozza a jó 
viszonyt, amit tovább erősítenek 
az intézmény által rendszeresen 
szervezett rendezvények. 

Zavartalanul működik a felújítás alatt is a bölcsőde

Varga Istvánné intézményvezető örül, hogy a növekvő gyermeklétszámhoz 
igazodva korszerűsítik a bölcsőde épületét
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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

Sárvár, Berzsenyi utcában 
belvárosi, zöldövezeti sorházak 
II. ütemének kivitelezése és 
értékesítése elkezdődött. 
A 64 és 82 m2-es 
lakások vásárlásához 
CSOK igénybe vehető.

Sárvár egykori és jelenlegi vá-
rosvezetői találkoztak a Mosoly 
Asztaltársaság szervezésében 
Sárvár várossá avatásának 50 
éves jubileuma alkalmából.

Kiss Sándor nyugalmazott 
tanácselnök, Szabó Imre egy-
kori tanácselnök, nyugalmazott 
polgármester, Dr. Dénes Tibor 
nyugalmazott polgármester és 
Kondora István polgármester 
ültek egy asztalhoz, hogy felele-
venítsék az elmúlt 50 év legem-
lékezetesebb pillanatait. Annál 
nagyobb csoda nincs, hogy az 
elmúlt 50 évet négy városvezető 
tudja reprezentálni – hangzott 
el a kerekasztal-beszélgetésen, 
amelyet Kutszegi István vezetett. 
A sárvári Mosoly Asztaltársaság 
összejöveteleire rendszeresen 
hívnak vendégeket egy-egy ér-
dekesnek ígérkező témakörben. 
Sárvár egykori és mai vezetőit a 
várossá avatás 50 éves jubileuma 
kapcsán invitálták meg. A négy 
városvezető arról beszélt, miben 
látják Sárvár töretlen fejlődősé-
nek a titkát.

Kiss Sándor, aki a várossá 
avatáskor volt tanácselnök, az 
öt évtized töretlen fejlődését 
emelte ki. – A várossá avatás előtt 
már megindult az itt lakók élet-
színvonalának az emelkedése, a 
körülmények javulása. A sárvá-
riak ezért nagyon akarták, hogy 
a település rangja is erősödjön. 
Azóta ez a fejlődés több irányban 
is töretlen – mondta Kiss Sándor, 
aki két és fél évtizedig vezette a 
várost.

Szabó Imre a rendszerváltás 
idején irányította a várost. Ő a 

város lakóinak biztos megélhe-
tést adó ipart és idegenforgalmat 
tartotta a legfontosabbnak. – Ha 
abból indulunk ki, hogy az 1930-
as években Sárvár mennyire sze-
gény volt, akkor az azóta megjárt 

fejlődés útja páratlan. Ennek az 
alapját elsőként a munkahely-
teremtés adta, hogy az itt élők 
dolgozhassanak és motiváltak le-
gyenek a jövő irányába. A rend-
szerváltozás idején átalakult az 
iparszerkezet, ebből is nyertesen 
jött ki a település. Ehhez járult a 
turizmus, ami mostanra nagyon 
sok családnak biztosít szintén 
megélhetést – szögezte le Szabó 
Imre, a város első polgármestere.

Dr. Dénes Tibor húsz évig vett 
részt Sárvár vezetésében, úgy 
fogalmazott, hogy átgondolva 
ezt a sikeres fél évszázadot, ez 
egy ember életében jelentős idő, 
Sárvár hosszú múltját szemlélve 
viszont már nem is olyan nagy 
idő. De helyi polgárként átélve 
az eseményeket, izgalmas 50 év 

áll a város mögött. Sárvár a rend-
szerváltozás után emelkedett ki 
a vasi kisvárosok sorából. – A 
várost a szocializmus romjain 
kellett újjáépíteni. Sárvárnak 
még rendes szennyvízelvezető 

rendszere és telefonhálózata sem 
volt – fogalmaz Dr. Dénes Tibor, 
akinek az irányításával került 
fel Sárvár az ország ismertségi 
térképére.

Kondora István, mostani pol-
gármester szerint az évfordulón az 
is egy kisebb csoda, hogy minden 
egykori városvezető még együtt 
lehet. – Hivatalban lévő város-
vezetőként átlátom, hogy Sárvár 
milyen fejlődési szakaszokon 
ment keresztül. Minden lépcsőfok 
egymásra épült, és így a település 
szerves fejlődéséről beszélhetünk 
– emelte ki Kondora István. 

Idén több jeles dátumra is 
emlékezik Sárvár. A település 
1328-ban kapott városi rangot, 
majd 1968-ban újkori városi 
rangját szerezte vissza, 2018-ban 
ezeknek lesz a 690., illetve az 50. 
évfordulója. Ez az időpont arra 
is jó, hogy megemlékezzünk 
elődeinkről, és az ő példájukból 
merítsünk reményt az előttünk 
álló teendőkhöz – hangzott a jó 
hangulatban zajlott beszélgetés 
során. A négy városvezető  kö-
zösen elhatározta, hogy nem ez 
volt az utolsó alkalom, hogy a 
jubileumi évben együtt elevení-
tik fel emlékeiket az ötvenéves 
Sárvárról.

Négy városvezető emlékezett a jubileumon

Szabó Imre, Kiss Sándor, Dr. Dénes Tibor és Kondora István a találkozón
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Folytatás az 1. oldalról
A 2017. évre vonatkozó ven-

dégforgalmi adatok elemzéséből 
kiderül, hogy az egy évvel korábbi 
helyezésekhez képest nem történt 
változás. Sárvár 2017-ben is meg 
tudta őrizni a pozícióját a belföl-
di, a külföldi és a teljes vendég-
forgalom tekintetében egyaránt.

Az eredményeket Máhr Tiva-
dar alpolgármester értékelte, ki-
emelve, hogy a számok igazolták 
az előzetes várakozásokat.

– A legutóbb kiadott statisz-
tika is azt erősíti, hogy Sárvár 
egy szeretett város a vendégek 
körében. Az évek során tradíció 
lett, hogy Sárvár mindig az első 
10-ben szerepel. Valóban rajta 
vagyunk most már azon a tér-
képen, amely a legjelentősebb 
turisztikai településeket öleli fel. 
Ez egy nagyon fontos eredmény, 
amit meg is kell őrizni – figyel-
meztetett az alpolgármester, 
és egyben kitűzte a következő 
időszak feladatait is.

– Ha belenézünk a belföldi és 
külföldi vendégek statisztikájá-

ba, akkor látjuk, hogy teendőnk 
is van. A belföldi vendégek 
esetében még van potenciál, 
ott még érdemes bevetni azokat 
az akciókat, különböző mar-
ketingötleteket, melyekről a 
háttérben a turizmus szereplői 

rendszeresen egyeztetnek. A 
külföldi rangsor tekintetében 
azt láthatjuk, hogy szoros a ver-
seny, tehát nem adhatjuk alább, 
legalább ezen a színvonalon 

működnünk kell – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

Máhr Tivadar arról is tájé-
koztatott, hogy Guller Zoltán, 
a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség vezérigazgatója a közel-
múltban Vas megyében járt. 

A vezérigazgató látogatása 
során városunk vezetőivel is 
találkozott, és elismerően szólt 
mind a megyei, mind a sárvári 
adatokról.

– Vas megyében 1,6 millió 
vendégéjszaka realizálódott 
2017-ben, melynek Bük és Sár-
vár adta egy jelentős hányadát, 
mintegy 1,2 millió vendégéjsza-
kát. Nem véletlen tehát, hogy ez 
a két település országos kitekin-
tésben, budapesti látószögben 
is nagyon fontos helyet foglal el 
– érvelt az alpolgármester.

A vendégforgalom bővülése 
kapcsán Haller Ferenc, a Sárvár 
Tourist & TDM Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója is örömét 
fejezte ki. Nyilatkozatában rá-
mutatott, a külföldi vendégszá-
mok növekedése leginkább a 
szolgáltatóknak köszönhető. 

A Sárvári TDM elsősorban a 
belföldi vendégeket célozza meg 
kampányaival, de a város nép-
szerűsítése érdekében a külföldi 
piacon is rendre megjelenik. A 
szervezet legutóbb egy osztrák 
PR céggel kötött együttműködést. 
A megállapodás elősegíti, hogy 
Sárvár 2018-ban még aktívabban 
legyen jelen az osztrák, német és 
svájci célpiacokon. sii

A TOP10 fürdővárosok között Sárvár 
Városunkban egyeztetett a turisztikai ügynökség vezérigazgatója

Sárváron folytatott egyeztetést a turisztikai ügynökség vezérigazgatója – dr. 
Kondora Bálint, a Vas Megyei  Közgyűlés alelnöke, Kondora Istvan polgár-
mester, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, Máhr Tivadar alpolgármester

Lapzártánkig 16 jelölt adta le 
ajánlásait a Vas 2-es számú or-
szággyűlési egyéni választóke-
rületben. A választási bizottság 
március 4-ig hét jelöltet vett 
nyilvántartásba, nyolc jelölt a 
döntésre várt, egy jelölt nyilván-
tartásba vételét elutasította. 

Nyilvántartásba vették Ágh 
Pétert, a Fidesz–KDNP ország-
gyűlési képviselőjelöltjét, valamint 
a SZEM Párt jelöltjét Barkovics 
Rolandot, az LMP jelöltjét György 
István Pétert, az MSZP–Párbe-
széd jelöltjét dr. Horváth Attilát, 
a Jobbik jelöltjét Rába Kálmánt, 
az Összefogás Párt jelöltjét Sze-
idel Juliannát és a KÖSSZ Párt 
jelöltjét Szekeres Tamásnét. Lap-
zártánkkor folyamatban volt a 
leadott ajánlóívek ellenőrzése és 
a nyilvántartásba vétel az aláb-
bi jelöltek esetében a Vas 2-es 
választókerületben: Jó Út MPP 
Bakonyi László, Magyarországért 
Demokratikus Párt Bakonyi Lász-

lóné, Magyarországi Cigánypárt 
Horváth Mercédesz, Lendület-
tel Párt Gilicze Renáta Anikó, 
Medete Párt Horváth Áron, 
Családok Pártja Jelinke Roland, 
EMMO Kozma Péter és MIÉP 
Tóth Sándor. A Közös Nevező 
Párt jelöltjének, Bazsó Ferencnek 
a nyilvántartásba vételét nem 
jogerősen elutasította a bizottság.

Március 5-én 16 órakor ért 
véget a jelöltállítási időszak, eddig 
az időpontig lehetett országgyűlé-
si egyéni választókerületi jelöltet 
bejelenteni. A sikeres jelöltál-
lításhoz 500 érvényes ajánlást 
kellett összegyűjteni. Ugyanezen 
a napon ki is sorsolta a sárvári 
választási bizottság, hogy a Vas 
2-es választókerületben indu-

ló jelöltek milyen sorrendben 
szerepelnek majd az április 8-i 
választás szavazólapján.

A Vas megye 2. számú Ország-
gyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság tagjait februá-
ri ülésén választotta meg a sárvári 
képviselő-testület.  Február 20-án 
tartotta a bizottság alakuló ülését 
a választási iroda vezetőjének, 
dr. Szijártó Valériának az irodá-
jában. A tagok Kondora István 
polgármester előtt tettek esküt, 
majd alakuló ülésükön elnököt 
és elnökhelyettest választottak, és 
megkezdték a munkát. A választá-
si bizottság elnöke dr. Tóth Eszter 
sárvári ügyvéd, alelnöke Benkőné 
dr. Bagoly Teréz lett. A választási 
bizottság tagja dr. Tóth László, 
póttagjai Balkáné Magyar Valéria 
és dr. Markovics Zsuzsanna. 

Az országos lista bejelentésének 
határideje március 6-a volt, márci-
us 4-én 5 óráig csupán öt országos 
listát vettek nyilvántartásba illetve 
jelentettek be. -fr-

Lezárult a jelöltállítás az országgyűlési választásra

A sárvári választási bizottság: dr. Tóth László, dr. Markovics Zsuzsanna, dr. 
Tóth Eszter elnök, Balkáné Magyar Valéria, Benkőné dr. Bagoly Teréz alelnök 
és dr. Szijártó Valéria, a választási iroda vezetője
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A jövő harcosai Sárváron 
a Nádasdy Ferenc Múzeumban

2018. március 10-én 17 órai kezdettel bemutatjuk Önöknek Bessenyei Gábort, 
A jövő harcosai című ifjúsági kalandsorozat szerzőjét. A Nyíregyházáról Sár-
várra látogató író harmadik kötete 2017 őszén jelent meg a Könyvmolyképző 
Kiadó gondozásában.

 

A könyveit jó szívvel ajánljuk általános iskolásoknak, de akár felnőtteknek is. A görög 
mitológia sosem volt szórakoztatóbb! Egy kis ízelítő a könyvsorozat első kötetéből: 
Marcell, Erik és Adria meghökkentő dolgot lát: valaki lezuhan az égből. Ráadásul 
túléli. Amikor az aszfaltba krátert ütő, füstölgő testet figyelik, még nem sejtik, hogy 
hamarosan belekeverednek egy múltbéli összeesküvésbe és a rég elfeledett görög 
istenek hatalmi viaskodásába…
Bessenyei Gábor író egy olyan világba kalauzolja el fiatal olvasóit, ahol a múlt és 
jelen szorosabban összekapcsolódik, mint egy hétköznapi történelemkönyv lapjain. 
A regények hősei bejárják az Olimposzt, személyesen találkoznak istenekkel, és azok 
ellenségeivel. Rendhagyó történelemóra és játék a Nádasdy Ferenc Múzeumban 
Vissza az iskolapadokba, elő a fantáziát vagy a farbát: amelyik éppen kéznél van. 
A világot folyton, újra és újra meg kell menteni. Miért ne tennénk ezúttal Önökkel 
együtt közösen? 

A belépés díjtalan.

A rumi kastélyban működő gyógypedagógiai intézmény egészség 
napján látogatták meg a Sárvári Apiarius Mézlovagrend képviselői, 
Horváth Antal és Nagy Gábor, valamint a Sárvár és Vidéke Méhész 
Egyesület elnöke, Makrai Attila az ott lakó gyerekeket. Makrai At-
tila az intézményvezető asszonynak, Domjánné Éder Mariettának 
jelképesen átadta az egyesület felajánlását, a sárvári méhészbálon 
befolyt támogatást, több mint 200 ezer forintot. Az összeget a gyere-
kek tavaszi kirándulására fordítják. A sárvári méhészek 30 kg mézet 
is vittek ajándékba. Ezek kóstolgatása közben ismerkedtek a tanulók 
a méhészettel és annak eszközeivel. (Fotó: Rumi EGYMI)

A rumi gyermekeket
támogatták a méhészek

A kormány családi otthon-
teremtési támogatása és az 
építési engedély helyébe lépett 
egyszerű lakásépítés bejelentés 
révén az elmúlt évben duplájára 
nőtt Sárváron az új családi ház 
építések száma. Mindemellett 
jelentős a városban épülő társas-
házi lakások száma is a távolról 
ide érkező munkavállalók mi-
att – derült ki a Sárvári Járási 
Hivatal Építésügyi Osztályán.

Már 66 ezer család vette igény-
be 2015. júliusi indulása óta a 
családi otthonteremtési kedvez-
ményt,  a CSOK-ot. Az igényelt 
összeg már meghaladta a 180 
milliárd forintot. Tavaly több 
mint 30 ezren kapták meg az 
állami milliókat. Ezek az össze-
gek megjelentek már a lakáspiac 
bővülésében is. A lakásépítési 
kedvet tovább segítette az építési 
engedélyt felváltó internetes 
felületen való egyszerű építés 
bejelentés is.

Az egyszerű bejelentéssel épü-
lő házaknál húszról negyven-

kilencre emelkedve, a Sárvári 
Járásban megduplázódott az el-
múlt év során az építkezések szá-

ma – mondta Némethné Szabó 
Zsuzsanna, a Sárvári Járási Hi-
vatal építésügyi osztályvezetője. 

A bejelentett építkezéseknél, 
ahol megkezdődtek a kivite-
lezési munkálatok, minden 
esetben sor került helyszíni 
ellenőrzésekre is. Tizenkét 
esetben kellett megtiltani az 
építkezés megkezdését a ható-

ságnak azért, mert hiányos volt 
az internetes felületre feltöltött 
dokumentáció. Az elektronikus 

építési naplót napi pontossággal 
kell a kivitelezőnek vezetni, így 
a hivatal távoli ellenőrzést is 

tarthat, aminek a tapasztalatait 
feljegyzik a naplóba.

Sárváron ebben az évben 
kiemelt figyelmet kapnak az 
építéshatóságtól a most épülő 
társasházak. A munkaerőhiány 
enyhítésére egyre többen ér-
keznek Sárvárra. Az ő lakhatási 
igényeik kielégítésére egyre több 
társas lakóház épül a városban. A 
volt tejüzem területén egy új utca 
is kialakításra kerül, amit a volt 
városbíróról, Eőry Vilmosról 
neveznek el.

Az építéshatóság munkáját ez 
évtől egy új, általános közigaz-
gatási rendtartási jogszabály 
határozza meg. A legfontosabb 
azonban a hatóság számára 
továbbra is nem a bírságolás, 
hanem az együttműködés és a 
törvényesség betartása lesz.

Duplájára nőtt Sárváron az új családi ház építések száma 

Egyre több társasház épül Sárváron, a volt tejüzem területén egy új utca 
is kialakításra kerül, amit a volt városbíróról, Eőry Vilmosról neveznek el

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2018. március 20-án (kedden) 

15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205. 
sz.) fogadóórát tart.
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A Nádasdy Kulturális Központ 
régi-új igazgatója a következő 
öt évben átgondoltan, határo-
zott tervekkel szeretné az új 
kulturális intézmény műkö-
dését kialakítani. A múzeum 
valamint a művelődési köz-
pont és könyvtár egyesítésével 
január 1-jén létrejött integrált 
intézmény igazgatója Takács 
Zoltán Bálint lett.

Az összevonás előzményeként 
2006-ban egy intézmény lett a 
művelődési központ és a könyv-
tár. A Nádasdy Ferenc Múzeum, 
pedig – leválva a megyei rend-
szerről – 2013. január 1-jétől 
működött önálló önkormányzati 
intézményként. 

– Az eltelt öt évet nevez-
hetnénk tanulási időszaknak, 
amikor megismertük egymás 
tevékenységét. Tavaly ősszel pe-
dig úgy döntött a képviselő-tes-
tület, hogy eljött az ideje annak, 
hogy egy integrált, többfunkciós 
kulturális központot hozzon 
létre. Nemcsak azért, hogy egy 
napon ne legyen több program 
a várban, hanem azért is, hogy 
ne egymás mellett, hanem együtt 
dolgozzanak ezek az intézmé-
nyek, amelyeknek a céljaik is kö-
zösek. A könyvtár, a művelődési 
központ és a múzeum is a városi 
polgárokat és a városba érkező 
turistákat szolgálja – vélekedik 
Takács Zoltán Bálint igazgató.

A könyvtár hagyományos 
funkcióit szeretné a jövőben erő-
síteni az új igazgató, megőrizve 
annak rendezvényeit és klubjait, 
ezek népszerűsítéséhez a közös-
ségi oldalakat is felhasználni.

– Háromszorosára emeltük 
a könyvbeszerzés alapösszegét, 
és nem terheltük meg a könyv-
tárat kötelező és teljesíthetet-
len bevételszerzési feladattal.  
A következő időszakban na-
gyobb lesz a könyvkínálatunk, 

a népszerű irodalomból több 
példányt vásárolunk, hogy az 
olvasók időben és könnyen 
hozzáférjenek a könyvekhez – 
mondta az igazgató.  

Takács Zoltán Bálint azt vallja, 
hogy a művelődési központnak 
az a feladata, hogy a városi 
polgárok művelődését szolgálja, 

közösségszervező erőt képvi-
seljen Sárváron, és folyamatos 
programkínálatot nyújtson a 
turizmus számára is egy olyan 
városban, amely a tíz leglátoga-
tottabb település egyike. Fontos 
szerep jut ebben a Galeria Ar-
cisnak is, amely idén ünnepli 40 
éves fennállását. 

Az elmúlt öt évben a sárvári 
múzeum a térség meghatározó 
kulturális intézménye lett. Láto-
gatottsága évről évre növekszik. 
Honlapjai nemcsak a város pol-
gárai, hanem a turisták számára 
is fontos információforrások. 
A város történetét képekkel 
feldolgozó sarvaranno.hu oldalt 
2014-ben az Európai Unió az 
interneten zajló közösségépítés 
témájában beválasztotta a példa-
adó honlapok közé. 2015 nyarán 
nyitották meg az új állandó hu-
szárkiállítást, melyre alapozva 
a múzeum kezdeményezésére 
a magyar huszárt felvették a 

hungarikumok közé. A sikeres 
állandó és időszaki kiállítások, 
a változatos programok, a folya-
matos könyvkiadás mind jelzi 
az intézmény magas színvonalú 
munkáját. 

– A múzeum esetében mi 
mindig hangsúlyoztuk, hogy 
amikor nyáron reggel kilenctől 

este kilencig nyitva vagyunk, 
akkor az már a folyamatos prog-
ramkínálat része. De a turista 
egy településen egyszer megy 
be a múzeumba, azonban itt 
a vár a fantasztikus tereivel és 

egyéb programjaival. Szeretnénk 
ezeket a programokat időben 
egy kicsit széttolni. A hétvégi 
rendezvények mellett hétközna-
pokon is nyújtanánk valamilyen 
kínálatot, és ebbe a vár egész te-
rületét bevonnánk új padokkal, 
zöldebb terekkel – hangsúlyozta 
Takács Zoltán Bálint. 

1951-ben a sárvári várban 
nyílt meg a Nádasdy Ferenc 
Múzeum. Nógrádi Géza 1956-tól 
igazgatóként alapozta meg az itt 
folyó tudományos munkát, a vár 
átalakítását. 1978-ban adták át a 
felújított várat, és csak akkor köl-
tözött be a művelődési központ 
és a könyvtár.

– A következő években egy 
olyan fejlesztést kell megala-
poznunk, amelyben az egykori 
intézmények közötti határok 
eltűnnek.  A lényeg, hogy a város 
közepén van egy olyan várunk, 
amely több száz éves hagyomá-
nyát bízta ránk. Egy örökséget 
vettünk át, amelyet tovább kel 
adnunk, és ezért valamennyi 
munkatársunknak együtt kell 
dolgoznia – zárta gondolatait az 
igazgató.

Fonyó Roberta

Koszorúzás a nemzeti ünnepen!
Március 15-i koszorúzási szándékukat jelezhetik a Nádas-

dy Kulturális Központ titkárságán. E-mailen a titkarsag@
nadasdymuzeum.hu címen, telefonon pedig munkaidőben 
a 95/320-158 számon. A szervezők kérik, hogy pontosan 
adják meg a szervezet elnevezését, melynek nevében koszo-
rúzni fognak, illetve a koszorút elhelyező személy(ek) nevét.

Együtt kell dolgoznunk a kulturális örökségünk átadásán

Programok a nemzeti ünnepen
Március 15-én ünnepi mű-
sorral és családi programmal 
emlékeznek az 1848/49-es 
forradalomra és szabadság-
harcra a sárvári várban. A 
várudvaron ünnepi műsorra, 
a művelődési házban Pilvax-
ra, a múzeumban huszárkép-
zőre kerül sor.

 Március 15-én, csütörtökön 
a forradalom és szabadságharc 
170. évfordulóján a várud-
varon, a hagyományokhoz 
híven nemcsak a város iskolái 
sorakoznak fel, hanem Sárvár 
polgárai és vendégei is közö-
sen emlékeznek 10 órától. 

Délelőtt a művelődési köz-
pont Folyosó Galériájában a 
Regös Együttes várja vendé-
geit, miközben az évtizedek 
óta e napon hagyományos 
Pilvax Kávéház is megnyitja 
kapuit. 

A múzeumban családi 
programmal várják az ér-

deklődőket. A 
múzeumi  hu-
szárképzőn fegy-
verbemutatóra, 
kardkészítésre, 
bajuszkeresésre 
és -készítésre, 
csákóragasztás-
ra kerül sor, de 

nemzeti szimbólumokat is 
kereshetnek mind a gyere-
kek, mind a felnőttek. Köz-
ben pedig megismerhetik a 
Hungaricum-díjjal kitünte-
tett magyar huszár történetét 
és mindennapjait. A belépés 
díjtalan. 

Takács Zoltán Bálint úgy véli, hogy a Nádasdy Kulturális Központnak a város 
polgárai mellett az ide látogató turistáknak is programokat kell kínálnia (Fotó: 
Takács – Reichardt Gabriella)
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A Szent László P

● Március 13-a Ferenc pápa megválasz-
tásának 5. évfordulója. „Tartsd meg, Isten 
Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!”

● Március 13-án 10 órakor a rábapatyi 
plébániatemplomban a Sárvári Esperesi 
Kerület papsága a püspök úr vezetésével 
Brenner János boldoggá avatása jegyében 
koronagyűlést tart.

● Március 15-én, csütörtökön Rá-
basömjénben 16.30-tól húsvétra előkészítő 
gyóntatás.

● Előrejelzés: nagyböjti lelkigyakorlat a 
nagytemplomban: március 22–23–24 (csü-
törtök-péntek-szombat). A szentbeszédeket 
18.30-kor Gombos Bálint gencsapáti plébá-
nos mondja. Gyónási alkalmak: csütörtökön 
18.00; pénteken 17.00; feketeszombaton 
16.00-tól. Diákok húsvéti gyónása: 23-án dé-
lelőtt a katolikus iskolásoké, 24-én 8.30–9.15 
a Gárdonyi és Barabás, 9.15–10.00 óráig a 
Nádasdy és Tinódi iskolások számára. Fia-
talokat, szülőket is várják a vendéggyóntatók.

● Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor  
fájdalmas szentolvasóra, ill. keresztúti el-
mélkedésre hívunk. A hegyi kálvárián böjti 
vasárnapokon 15.00-kor kezdődik a stáció-
járás. Az idei keresztutakon való részvétel se-
gítse készületünket Brenner János május 1-i  
boldoggá avatására! A boldoggá avatásra 
egyéni regisztráció a www.brennerjanos.hu 
internetes oldalon.

● Katolikus keresztények böjti pénteke-
ken hústalan napot tartanak az értünk meg-
feszült Úr Jézus engesztelésére. Ugyanakkor 

a böjti mérsékeltebb étkezéskor megtakarí-
tott tartós élelmiszerrel nyújtsunk testvéri 
segítséget – a Karitász által – a szükséget 
szenvedőknek. A böjti fegyelem erősítse a 
családi összetartást!

● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent 
László Katolikus Általános Iskola Alapítvá-
nya: 18885785–1–18

Szent Miklós

 ● Március 11-én és 18-án, vasárnap 
15.30 órakor a plébániánkhoz tartozó Csé-
nyében a stációs kápolnáknál keresztutat 
imádkozunk. Akik tehetik buzgón jöjjenek. 
Az elmúlt vasárnapokon közel százan imád-
koztunk együtt.

● Házhoz kötött betegeket és időseket 
húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra jelentsék 
a jó hozzátartozók a plébánián. Március 20-
án, kedden délelőtt látogatom őket.

● Nagyböjtben minden pénteken este 
17.30 órakor keresztutat imádkozunk a Sári 
templomban.

● Csütörtökönként este 17.30 órakor a 
világosság titkai szentolvasót imádkozzuk 
új papi hivatásokért és a szolgálatban lévő 
papságért.

● Nagyböjti lelkigyakorlat a Sári temp-
lomban: március 16-án, 17-én és 18-án a 
18.00 órakor kezdődő szentmisék keretében.  
A lelkigyakorlatot vezeti, és a szentbeszé-
deket mondja egyházmegyénk egyik fiatal 
plébánosa, Mikolás Attila.

● Gyóntatás: Március 16-án, pénteken 
15.30 órától a hittanos diákok számára. Csat-

lakozhatnak felnőttek is március 17-én, szom-
baton 16.30 órától. A húsvéti nagy gyóntatás 
március 18-án, Feketevasárnap 15.30 órától 
lesz. Minden alkalommal vendéggyóntató 
atya áll rendelkezésre. Március 18-án, va-
sárnap a szentmisék: szombat előeste 18.00 
órakor, vasárnap 8, 10 és 18 órakor kezdődnek.

● Nagyböjt 5. vasárnapján, Feketeva-
sárnapon, március 18-án, a Szentföldön élő 
keresztények javára lesz országos gyűjtés.

● Március 25-e a nagyhét kezdete, 
Virágvasárnap. A bérmálkozók szüleikkel, 
bérmaszüleikkel lehetőleg a 8 órás szentmi-
sén vegyenek részt. Az elsőáldozók szintén a 
jó szülők kíséretében a 10 órás barkaszentelő 
szentmisére jöjjenek. 

● A Plébánia honlapja: www.sarvar-
sari.hu

 

● Menő Reformáció: Március 11. és 17. 
között Sárvár térségében fog állomásozni a 
Reformáció történetét és értékeit bemutató 
autóbusz. 

Látogatható lesz: Sárváron március 
11–13., Ikerváron március 14., Lánkapusztán 
március 15., Rábapatyon március 16–17.

● Nők Ökumenikus Világimanapja: 
Március 13-án, kedden 17 órai kezdettel 
tartjuk gyülekezeti termünkben a Nők Öku-
menikus Világimanapi programját, amelyet 
a Suriname-i keresztény asszonyok állították 
össze, „Mindaz, amit Isten alkotott, igen jó!” 
címmel.  Szeretettel várjuk a város keresztény 
asszonytestvéreit erre az alkalomra. 

● Nemzeti ünnep: Március 15-én, csü-
törtökön 9 órai kezdettel tartunk hálaadó 
istentiszteletet, ezt követően csatlakozunk 
a városi ünnepséghez és koszorúzáshoz.

● Emlékmű-avatás: Március 23-án, pén-
teken a felújított Sylvester tér és emlékmű 16 
órai átadási ünnepsége előtt egy órával, tehát 
15 órakor kerül sor a városi temetőben néhai 
Hafenscher Károly síremlékének felszente-
lésére. Nagytiszteletű úr 1864-től 1901-ig 
volt a sárváriak lelkipásztora.

● Személyi jövedelemadó 2 x 1%: A 
személyi jövedelemadó bevallások idején 
szeretettel kérjük a testvéreket, hogy 
rendelkezzenek a 2 x 1% továbbítása ér-
dekében! az első 1%-ról a Magyarországi 
Evangélikus Egyház javára a 0035 technikai 
szám feltüntetésével rendelkezhetnek. A 
második 1%-kal helyben, a Luther-rózsa 
Alapítvány támogatható, gyülekeze-
tünk fejlesztése javára. Ennek adószáma: 
18890246118. 

● Vasárnaponként 10 órától istentisz-
teletet és – ezzel egy időben – gyermek-is-
tentiszteletet tartunk.

● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda pró-
báira várjuk az énekelni vágyókat.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át a 
Sárvári Református Gyülekezetért Ala-
pítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adó-
száma: 18890552-1-18. A Magyarországi 
Református Egyház Technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Szent László 
Plébánia
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Amit kínálunk:
 KLASSZIKUS 3 MŰSZAKOS MUNKAREND! – SZABAD HÉTVÉGE!
 40% MŰSZAKPÓTLÉK
 FIZETETT TÚLÓRÁZÁSI LEHETŐSÉG!
 MINIMUM HAVI NETTÓ 25.000 Ft BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS
 MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BUSZJÁRAT  
    (Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kemenessömjén-Ostffyasszonyfa-Csönge-Uraiújfalu-Nick útvonalon és 
    a Sárvár-Rábasömjén-Rábapaty-Jákfa-Zsédeny-Hegyfalu-Vasegerszeg-Vámoscsalád útvonalon)
 13. HAVI JUTTATÁS

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft.  Répcelak
Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. májusától pedig 100%-os 

magyar tulajdonban, LISS Kft. néven gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon 
készülékeket is. Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és a világpiacon egyaránt.

Az alábbi munkakörökben keresünk új kollégákat:

Feladatok:
• Gépbeállítások, Karbantartási feladatok ellátása

Elvárások:
• Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség 
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
   – előny: elektromos karbantartói tapasztalat

GÉPKEZELŐ – HÖLGYEK RÉSZÉRE IS!
Feladat: 
• Gépek, berendezések üzemeltetése

Előnyök:
• Korábbi termelői területen szerzett tapasztalat
• Alapszintű számítógépes ismeretek

MECHANIKAI KARBANTARTÓ 
(GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, GÉPJAVÍTÓ LAKATOS)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy 
juttassa el önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1.
web: www.liss.hu  e-mail: karrier@liss.hu

A Nádasdy-vár Folyosó Galé-
riájának első idei kiállításán 
Békefi Antal hobbifotós Far-
sangi népszokások című tárlata 
nyílt meg. 

A jelenlévőket Kondor János 
galériavezető azzal köszöntötte, 
hogy Békefi Antal sárvári kötő-
déssel is rendelkezik: 1968-ban 
főiskolásként az akkori műve-
lődési házban volt itt szakmai 

gyakorlaton. A kiállítás színes 
fotói az egykori hagyományok 
mai átélésének a pillanatait 
mutatják be. A tárlatot Hámori 
Balázs etnográfus ajánlotta a 
közönség figyelmébe.

A rönkhúzás, a bolond farsang 
és a tél temetése is mind a téli 
időszak népszokásai közé tar-
tozik. Ez az egyik legfontosabb, 
legjelentősebb idő a közösség 
hagyományait illetően – mondta 

megnyitójában Hámori Balázs. 
Békefi Antal fotói ezeket az 
újra megelevenedő szokásokat 
mutatják be.

A képek készítője nyugdíjba 
vonulása után kezdett el fotózni, 
témáját pedig még főiskolai élmé-
nyei alapján találta meg. Tanára, 
Kiss Gyula mesélt neki annak 
idején a vasi népszokásokról. 
Erre emlékezett vissza, mikor az 
évtizedek távolából elhatározta, 
hogy lefényképezi miként élnek 
még ezek a népi hagyományok. 

Négy évig járta a falvakat és készí-
tette el személyes hangú képeit. A 
tárlatra kiállított alkotások kivá-
lasztása nem volt egyszerű, mert 
több mint kétezer fotóból kellett 
kiválasztani a legjobbakat.

Békefi Antal örömmel számolt 
be róla, hogy a vasi településeken 
újra élednek a népszokások. 
Egyre több helyen idézik fel az 
egykori szokásokat. A Folyo-
só Galériában kiállított színes 
vidéki életképek március 25-ig 
tekinthetőek meg.

Fotókon az újra megelevenedő népszokások

Tárlat a Galériában
Ale Ildikó Jelenlét című kiállítását március 4-én Cebula 

Anna művészettörténész, a Szombathelyi Képtár igazgatjaó 
nyitotta meg a Nádasdy-vár Galéria Arcis kiállítóhelyén. 
A több sorozatot, tematikát követő, 45 műből álló Jelenlét 
kiállítás a címadás apropóján felkínál a tárlatlátogatóknak 
egy lehetőséget, hogy írják le gondolataikat egy-egy általuk 
kiválasztott műre koncentrálva. Művészként érdekel az a 
folyamat, milyen alapvető képi jellemzők generálnak sze-
mélyes, aktív jelenlétet a befogadó részéről. A gondolatok 
lejegyzésére néhány szempont megadásával külön lapok 
állnak rendelkezésre a galériában – vallja az alkotó, akinek 
tárlata április 1-ig látogatható.                   Békefi Antal nyugdíjba vonulása után kezdett el fotózni, témáját pedig még 

főiskolai élményei alapján találta meg
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Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A kép illusztráció. További részletek kereskedésünkben.

TAVASZI STRAUSS NAPOK

A Ford SUV-ok hete!
2018. március 5–10.

Együttműködési megállapo-
dást kötött a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem és a sárvári 
Tinódi gimnázium. A sárvári 
intézmény 3 évig lesz a BGE 
bázisiskolája, és ez idő alatt 
számos szakmai programot 
nyújt diákjainak.

A Budapesti Gazdasági Egye-
tem a felsőoktatásba bekerülés 
fokozását támogató EFOP-os 
pályázata keretében pályaori-
entációs programokat indított 
középiskolások számára azzal 
a céllal, hogy népszerűsítse kö-
rükben a gazdaságinformatikus 
és közgazdász képzéseket.

Hevér Mihályné, a gimnázium 
igazgatója elmondta, örömmel 
fogadták a BGE megkeresését, 
mivel tanulóik többsége érdek-
lődik a gazdálkodási területek 
iránt.

– A továbbtanulási statisztiká-
ra tekintve azt láthatjuk, hogy a 
gazdálkodási és menedzsment, a 
turizmus-vendéglátás, a kereske-
delem és marketing, a pénzügy 

és számvitel, illetve a gazdaság-
informatikus szakok tavaly is 
nagyon népszerűek voltak di-
ákjaink körében – mondta az 
intézményvezető.

Hevér Mihályné az együtt-
működés kapcsán kiemelte, a 
projekt izgalmas fejlődési le-

hetőséget kínál a diákoknak. A 
tanulók a 3 éves projekt kereté-
ben egyebek mellett interaktív, 
élményközpontú előadásokon, 
képzéseken, motivációs, pá-
lyaorientációs workshopokon, 

versenyeken, szakmai bemutató 
programokon vehetnek részt.

Perjési Debóra, a BGE pro-
jektkoordinátora közölte, a 
képzések népszerűsítésén túl, 
fontos küldetésük, hogy prog-
ramjaikkal elősegítsék a közép-
iskolás diákok matematikai, 

természettudományos, műsza-
ki, vagy informatikai kompe-
tenciáinak fejlődését. Emellett 
céljuk az önismereti, a kom-
munikációs és egyéb készségek 
fejlesztése.

Az együttműködés keretében 
a diákok elsőként a Nézőmű-
vészeti Kft. tantermi színházi 
előadásán vehettek részt. Tőkés 
Nikoletta és Tóth János Gergely 
színészek a T című darabbal 
egy középiskolás korú fiú útke-
resésébe engedtek bepillantani. 
Kapaszkodások, vonzódások és 
taszítások – a diákok a színdarab 
által megtapasztalhatták, prob-
lémáikkal nincsenek egyedül. 
A közérzet-játék után dr. Heves 
Andrea pszichológus szakértő 
beszélgetett a gyerekekkel.

Hevér Mihályné az esemé-
nyen bejelentette, a gimnázium 
nemcsak a Budapesti Gazdasági 
Egyetemmel kötött partnerségi 
megállapodást. Az ELTE Savaria 
Egyetemi Központjával például a 
természettudományos tehetség-
gondozás témakörében fognak 
együttműködni a jövőben. Az 
intézményt ezenfelül a győri, a 
soproni és a veszprémi egyetem 
is felkereste, jelezve, hogy szí-
vesen fogadnák a gimnáziumot 
bázisiskolaként.  sii

Együttműködés a gazdasági egyetemmel

Lehet, hogy közülük is többen majd a Budapesti Gazdasági Egyetemen 
tanulnak tovább (Fotó: sarvaritinodi.hu)
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Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny? 
Kihúzzuk a probléma gyökerét!

Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost 
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében, 

ahol szépészeti beavatkozásokkal, 
fogfehérítéssel, 

fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra 
a legszebb ékszere! 

Telefon: 06/ 30 /496-73-55
                               – Nincs több fogas kérdés!

Sárvár, Várkerület 29.

Amennyiben ingatlant 
vásárolna vagy eladni szeretne,

keresse fel irodáinkat!

9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
E-mail: sarvar@oh.hu    

www.sarvar.oh.hu

9500 Celldömölk, Kossuth utca 16.
E-mail: celldomolk@oh.hu  

www.celldomolk.oh.hu

Telefon: +36 70 628-6670

Az Otthon érték. Az ingatlan üzlet.

openhouse
Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítõ Hálózat

Nyílt nap a Sárvári Vármelléki Óvodában!
Óvodánk székhelyén: Várkerület 11.

és telephelyén: Szatmár u. 20.
2018. március 22-én

10.00-től 12.00-ig és 15.30-tól 17.00-ig
nyílt napot tartunk

a leendő óvodások és szüleik részére.

A nyílt napon a gyermekek és a szülők
közös játék során ismerkedhetnek

az óvónőkkel és az óvodával.
Szeretettel várunk mindenkit!

Darázsné Horváth Kornélia
óvodavezető

Arany és kiemelt arany minősí-
tésekkel tértek haza a sárvári is-
kolások a „Tiszán innen Dunán 
túl” népdaléneklési minősítő 
versenyről. 

Szombathelyen rendezték a 
„Tiszán innen Dunán túl” Or-
szágos Népdaléneklési Minősítő 
Verseny megyei selejtezőjét. 
Általános és középiskolások 
mérették meg magukat egyéni 
és csoportos kategóriákban. A 
verseny az ELTE Bolyai János 
Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnáziumban zajlott. 

A Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskolából kiemelt 
arany minősítést kapott egyé-
niben a harmadikos Marton 
Márton. A negyedikes Csóka 
Bella Zsóka szintén egyéniben 
indult és arany minősítéssel 
térhetett haza. A csoportos 
ének kategóriában ugyancsak 
arany minősítést ért el a Bíró 
Eliza, Daczó Mourung Dalma, 
Pintér Kitti, Varga Anna, Jeckel 
Anna, Marton Márton, Csóka 
Bella Zsóka és Gaál Karolina 
összeállítású énekes csoport. 

A diákok felkészítője Vörös 
Krisztina volt. 

Sárvárról a Szent László Ka-
tolikus Általános Iskola a ha-
todikos Rácz Annát nevezte 
a versenyre, aki szintén arany 
minősítést kapott kategóriájá-
ban. Anna egy moldvai csángó 
népdalcsokorral készült, melyet 
egy hozzá illő, gyönyörű nép-
viseletben adott elő. Felkészítő 
tanára Nagy Péterné volt.

Aranyak és kiemelt aranyak 
a népdaléneklési versenyen

Rácz Anna gyönyörű moldvai csángó 
népviseletben adta elő arany minősí-
tést érő népdalcsokrát
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Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával  
a kiemelt csomagokban. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra  
(digitális D3, FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M  
csomagra), új lakossági ügyfelek részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti  
sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt, a játékszabályzat szerint,   
2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

CSALÁDI TV, NET ÉS TELEFON

BESZÁLLSZ?

HAVI

4 590
FORINTÉRT

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!
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A Sárvári Oratórikus Kórus a 
nagyböjt idejére teljesen meg-
újította nagy sikerű Az élet ke-
nyere című musicaljét, és ebből 
turné jelleggel Celldömölkön és 
Szombathelyen három előadást 
adnak. Az együttes relikviáiból, 
a musical képanyagából nyílt 
kiállítás a Lila Udvar Kávéház 
és Galériában, amely a húsvéti 
ünnepekig látható.

A Sárvári Oratórikus Kórus 
öt éve kezdte meg működését. 
A kezdetek óta szimbiózisban 
dolgoznak a Lila Udvar Kávé-
ház és Galériával, mivel a ká-
véház tulajdonosa, dr. Molnár 
Csaba és családja oszlopos tag-
ja a kórus közösségének. Szá-
mos alkalommal ott tartották 
ünnepi vacsoráikat, részt vettek 
a galéria kiállítás-megnyitóin, 

és akik támogatói jegyet akar-
nak venni a SOK koncertjeire, 
azoknak is a kávézóba kell 
menniük. Most azonban ők 
maguk lettek a galéria és ká-
véház kiállított alkotásai abból 
az apropóból, hogy a kórus a 
nagyböjt idejére teljesen meg-
újította nagy sikerű Az élet ke-
nyere című musicaljét, és ebből 
turné jelleggel Celldömölkön 
és Szombathelyen három előa-
dást adnak. A mű dramaturgi-
áját modernizálták, egy saját, 
vidám történetre fűzték fel, 
amelyben egy cserkészcsapat 
ünnepi készülődését láthatják 

a nagyböjt idején. A tárlatot az 
együttes életének ereklyéiből és 
Benkő Sándor fotóriporternek 
a musical 2016-os ősbemuta-
tóján készített képanyagából 
állították össze.

A kiállítás megtekintése hoz-
zájárulhat a sárvári zenekedve-
lő közönség húsvéti ünnepekre 
való felkészüléséhez, a turné 
által – amelynek március 24-i 
és 25-i szombathelyi előadá-
sára még korlátozott számban 
kaphatók a jegyek a kávézóban 
– pedig részesei lehetnek az 
oratórikus kórus átélt, fergete-
ges örömzenéjének.

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
Tel.: 00 36 95/320 685
www.gyorvarioptika.hu

Március, április hónapban 
KIEMELT AKCIÓ!

 Amplitude Truform 1,5 SHV  
36.650 Ft helyett 25.000 Ft

 Balansis  1,5 SHV  
61.320 Ft helyett 43.000 Ft

 LifeStyle 3   1,5 SHV  
71.230 Ft helyett 50.000 Ft

kedvezménnyel 
kapható!

Minden prémium 
szemüveglencse

30%-os

• 2018. 03. 14. 16.30                                              
• 2018. 03. 28. 16.30
• 2018. 04. 11. 16.30                            • 2018. 03. 21. 16.30
Helye: Sárvári Csicsergő Óvoda         Helye: Bocskai Úti Óvoda

ÓVODÁRA  HANGOLÓ
KEDVES  SZÜLŐK!

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk és várjuk
leendő óvodásainkat és szüleiket, nagyszüleiket!

SOK kiállítás és turné

Az élet kenyere – dr. Szalai Ferencné kórusvezető és dr. Szalai Ferenc (Fotó: 
Benkő Sándor)
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. március 9. és 24. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 22-én és 29-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2018. március 5. 

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00-14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 10., 17. és 24.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Március 9. (péntek) 19.00 Élet – Forrás/katolikus magazin
Március 16. (péntek) 19.00 Városi megemlékezés március 15-én
Március 23. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Március 9. és 23. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Sárvári sikert hozott az Asz-
talitenisz Diákolimpia. Sinka 
Benedek, a Tinódi gimnázium 
9/A osztályos tanulója bejutott 
az országos döntőbe, és ezüsté-
remmel tért haza.

Sinka Benedek a Karcagon 
megrendezett Asztalitenisz Di-
ákolimpián, a selejtező csoport 
győzteseként, magabiztos já-
tékkal került főtáblára, ahol 
egészen a döntőig menetelt. 
A Tinódi gimnázium diákja a 
III-IV. korcsoport B kategóriá-
jának országos döntőjében végül 
szoros játszmában lett második 
helyezett.

Sinka Benedek csupán 3 
éve foglalkozik komolyabban 
az asztalitenisszel, de amatőr 
kategóriában már most felért 
korosztályának élvonalába. A 
diákolimpián megszerzett ered-
ménnyel nagyon elégedett, és 

már a továbblépésen gondolko-
dik.  A fiatal pingpongosnak a 
további fejlődésre minden esélye 
megvan, a Celldömölki VSE asz-
talitenisz szakosztálya ugyanis 

már felvette vele a kapcsolatot. 
Sinka Benedek várhatóan a vasi 
klubhoz igazol, így a jövőben 
már a versenyengedéllyel rendel-
kező sportolók kategóriájában is 
megméretheti magát.

Ezüst a diákolimpián

Elmaradt a meccs
A Sárvár FC a Jánosháza csapatát fogadta volna március 

3-án, de az időjárási előrejelzések, illetve a pályák állapotá-
nak megóvása a mérkőzés elhalasztását indokolta, amelyről 
az MLSZ Vas Megyei Igazgatóságának Versenybizottsága 
döntött. A határozat szerint a március 3–4-re kiírt 17. forduló 
valamennyi mérkőzését március 30-án 16 órakor rendezik. Ez 
már a második elhalasztott mérkőzése volt a Sárvár FC-nek 
az időjárás miatt, a Schott Lukácsháza SE ellen május 1-jén 
pótolja a bajnokit a sárvári csapat. Ha az időjárás is engedi, 
akkor március 10-én Rum ellen, idegenben végre megkezdi a 
tavaszi fordulót a Sárvár FC.

Sinka Benedek ezüstérmes lett az 
asztalitenisz diákolimpián

Sárváron, 
a Berzsenyi u. 
3. sz. alatt épülő 
társasházban 
2 és 3 szobás 
lakások 
értékesítése 
elkezdődött.

Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
    Érdeklődni: Hompok Istvánnál, 

a 06309376025-ös telefonszámon lehet.
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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! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Ne koptassa a télit!

Nyári gumi akció 

9900 Ft/db-tól

NB II-es női kézilabda-baj-
nokság 

12. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–Komá-

romi VSE 21–16 (12–7)
Sárvárfürdő Kinizsi: Petróczi 

V. – Soós R., Cser D. (6), Nardai 
V. (1), Farkas J. (3/3), Doncsecz 
D., Vajda V. (3). Csere: Varga Á. 
(kapus), Jenőfi K. (3), Kokas V. 
(4), Szondy N. (1), Farkas L., 
Horváth E., Góman K., Dávid 
V. Edző: Rozmán Gergő.

 Az első percekben fej-fej 
mellett haladt a két csapat, a 
Sárvárfürdő azonban tíz perc 
után ritmust váltott. Kemény 
védekezés, gyors indításgólok, 
szemre is tetszetős, felállt vé-

delem elleni támadójáték, és a 
17. percben máris öt gól volt a 
különbség: 9–4. Gyakorlatilag 
ettől kezdve más csak a különb-
ség megtartásáért dolgozott az 
idény eleji formában levő, sok 
hibát vétő hazai csapat. 

13. forduló
Vady Mosonszolnok–Sár-

várfürdő Kinizsi 28–19 (17–
10) 

Sárvárfürdő Kinizsi: Petró-
czi – Soós, Cser 4, Farkas J. 2, 
Nardai 4, Doncsecz 3, Vajda. 
Csere: Varga, Jenőfi 5, Farkas L. 
1, Horváth E., Horváth D.  Edző: 
Rozmán Gergő.

A forduló előtt harmadik 
Sárvár nagyon rosszul kezdte 
a listavezető vendégeként a 
rangadót. A hazai csapat a játék 
minden elemében felülmúlta 
a gyengén, dekoncentráltan 
játszó sárváriakat, és a szünetig 
el is döntötte a mérkőzés sorsát. 

A második félidőben sem válto-
zott a játék képe – figyelmeztető 
vereséget szenvedett a Kinizsi.

14. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–Baj-

nok DSE Nemesvámos 28–27 
(9–12)

Sárvárfürdő Kinizsi: Varga 
Á. – Vajda V. (4), Jenőfi K. (5), 
Farkas J. (2), Nardai V. (5), Don-
csecz D. 3, Kokas V. (6). Csere: 
Cser D. (6), Szondy N., Soós R., 
Góman K., Farkas L., Horváth 
E. Edző: Rozmán Gergő.

Mindkét csapat idegesen 
kezdte az összecsapást – a Ne-
mesvámos a második, a Sárvár 
pedig a harmadik helyen állva 

várta a rangadót – sokáig nem 
esett gól, a huszadik percig fej-
fej mellett haladt a két gárda 
(7–7). A Sárvárfürdő hibáit 
kihasználva aztán a technikai-
lag képzett, gyors játékot játszó 
vendégek háromgólos előnyre 
tettek szert. Szünet után sajnos 
beragadt a hazai gárda, így a 45. 
percben már hét góllal a vendé-
gek vezettek: 12–19.  Az utolsó 
tíz percben azonban valami 
megváltozott: a Sárvárfürdő 
óriási energiákat mozgósítva 
lépésről lépésre felzárkózott, 
két perccel a lefújás előtt már 
csak egy gól volt a különbség. A 
vége maga volt a csoda, minden 
pályára lépő beleadta szívét – 
lelkét, így 28–27-re nyerte a 
nagyon fontos rangadót a Sár-
várfürdő Kinizsi. A Sárvárfürdő 
Kinizsi legközelebb március 
18-án, vasárnap 13 órától játszik 
hazai pályán, ellenfele a Győri 
Audi ETO KC III. lesz.

A kezdő dobást Máhr Tivadar alpolgármester dobta a március 3-i mérkőzésen, 
amelynek bevételét a Sárvári Nagycsaládos Egyesület javára ajánlották fel

Március 15-én az Alkotmány utcai üzlet 12:00-ig nyitva, a Laktanya utca zárva!

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 32.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVA

BOROK: /db
Varga Édes 0,75 l   700 Ft    933 Ft/l + üveg 100 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l 700 Ft 933 Ft/l + üveg 100 Ft 
Varga Zweigelt 1,5 l 970 Ft  646 Ft/l + üveg 130 Ft
Juhász rozé 0,75 l  1150 Ft/db  1533 Ft/l
Bikatory többféle 0,75 l  310 Ft   413 Ft/l + üveg 50 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l  990 Ft  495 Ft/l

KÁVÉK: /db
Wiener Extra 1 kg  1920 Ft 1920 Ft/kg
Wiener Extra 250 g  510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg  1920 Ft 1920 Ft/kg
Eduscho Dupla 250 g  510 Ft 2040 Ft/kg
Tchibo Family 250 g  560 Ft 2240 Ft/kg
Douwe Egberts 
   Omnia 250 g 830 Ft    3320 Ft/kg
 

ÁSVÁNYVIZEK: /db
Natur Aqua 0,5 l   130 Ft  260 Ft/l
Aro Mizse 2 l          85 Ft 42.5 Ft/l
Szentkirályi 1,5 l  110 Ft  82,5 Ft/l

ENEGIAITALOK: /db
Hell többféle 250 ml  180 Ft     720 Ft/l
Red bull 250 ml         390 Ft 1560 Ft/l
Bomba többféle 250 ml 180 Ft   720 Ft/l
Burn többféle 250 ml 200 Ft  800 Ft/l

ÜDÍTŐK: /db
Pepsi 2,5 l         350 Ft  140 Ft/l
Fusetea 1,5 l               360 Ft 240 Ft/l
Cappy ice fruit 1.5 l    360 Ft    240 Ft/l
Coca Cola 1,25 l         289 Ft 231 Ft/l
Coca Cola 1,75 l         355 Ft 202 Ft/l
Topjoy 0.25 l               165 Ft    660 Ft/l

SÖRÖK: /db
Soproni 0,5l 206 Ft  412 Ft/l
Soproni Maxx 0% 0,5l  219 Ft 438 Ft/l
Arany Fácán 0,5l 175 Ft  350 Ft/l
Steffl  0,5l  194 Ft  388 Ft/l
Gösser citromos 0,5l 229 Ft 458 Ft/l
Gösser PET citromos 0,5l 239 Ft  478 Ft/l 
Soproni 
   citromos 0,5l 199 Ft  398 Ft/l
Soproni 
   Óvatos Duhaj IPA 245 Ft  490 Ft/l
Heineken 0,5l  268 Ft   536 Ft/l
Krusovice 0,5l   268 Ft  536 Ft/l
Strongbow 
   cider 0,33l 289 Ft  875 Ft/l
Borsodi 0,5l  215 Ft   430 Ft/l
Riesenbrau 0,5l  157 Ft    314 Ft/l
Löwenbrau 0,5l    197 Ft  394 Ft/l
Rákóczi 0,5l     157 Ft  314 Ft/l
Staropramen 0,5l   270 Ft  540 Ft/l
Kőbányai 0,5l      189 Ft   378 Ft/l
Dreher 0,5l     238 Ft  476 Ft/l
Dreher 
   hidegkomlós 0,5l  238 Ft  476 Ft/l
HB 0,5l        199 Ft  398 Ft/l
Kozel 0,5l        199 Ft  398 Ft/l
Dock 0,5l        156 Ft  302 Ft/l
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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

Kertvárosban épülő 60 lakásos 
társasházban – a Sárvár-Ház Kft. 
által üzemeltetett fi x havi bérleti 
díjas konstrukcióval – 
lakások értékesítése
elkezdődött.

KUPON! -1
000 Ft  

(10.000 Ft feletti 

vásárlá
s esetén.

Érvényes: 2018. 03.01 - 04. 30.)

2018. márc. 1–31-ig

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

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

Húsvéti 
akciók!

(R
és

zl
et

ek
 a

z 
üz

le
tb

en
.)

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

-30% 

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben.

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék 
33% kedvezménnyel

Készülj a napsütésre!

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Március 15-én 
8.00-20.00 nyitva tartunk!

Kertvárosi Trafi k

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET 

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitvatartás: h.-cs.: 6.00-21.00, 
p.-sz.: 6.00-22.00, v.: 6.00-20.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…
Asztalfoglalás: 320-475,  06-30-600-7234 

Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00 Tel: 320-475

35. jubileumi év alkalmából 
folyamatosan meglepetésekkel szolgálunk!
Részletekrõl a további hirdetéseinken keresztül értesülhet.

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Továbbra is várjuk Önöket  böjti ajánlatunkkal!
Húsvétig  folyamatosan frissülő halválasztékkal 

kedveskedünk, amelyhez kiváló száraz, 
új borokat is kóstolhat! Péntekenként húsmentes menüt 

is biztosítunk Vendégeinknek.

Március 15-én kedvezményes menüsorral,
1848 Ft-ért idézzük meg a szabadságharcos szellemiséget!

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

n
g.
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Plitvicei-tavak és Zágráb sárvári felszállással

Bővebb információról érdeklődjön irodáinkban!
2018. május 05. • Részvételi díj: 16.000 Ft/fő


