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Felújítások 
a városban
Sárvár több pontján épül je-
lenleg is a csapadékcsatorna, 
kezdődik út-, kerékpárút- és 
parkolóépítés. 

Az önkormányzat gazdasági 
ciklusprogramja adja a fejlesz-
tések hátterét, a megvalósítás a 
pályázati támogatások és a saját 
pénzügyi források megteremtésé-
nek függvényében történik.

A Balassi, a Kisfaludy és a 
Vörösmarty utcák északi részén, 
továbbá a Tinódi és Magyari 
István utcákban épül jelenleg a 
csapadékcsatorna mintegy 150 
millió forintos beruházás kereté-
ben a Területfejlesztési Operatív 
Program támogatásával. 

– A csapadékcsatorna-építés 
egy tudatos tervezési folyamatnak 
a része. Készítettünk az egész 
városra vonatkozóan tanulmány-
tervet, feltártuk a legkritikusabb 
részeket a csapadékvíz-elvezetés 
szempontjából, tudjuk, hol kell 
beavatkozni a városban – mondta 
Máhr Tivadar alpolgármester.

Folytatás az 5. oldalon

Ma is meg kell küzdenünk Magyarországért

Nekünk, XXI. századi magyaroknak nem a hősi halál jutott osztályrészül, hanem az, hogy őrizzük meg 
Magyarországot magyar országnak – mondta Ágh Péter március 15-i beszédében

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk

minden kedves olvasónknak!

A Sárvári Hírlap munkatársai

Tartalomból:
Civil pályázat  ...........................  2. 
Megyei kitüntetettek  ..............  4.
Választás 2018  ...................... 6-7.
Sport  .......................................  15.

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc 170. évfordulója 
alkalmából szervezett városi 
megemlékezésen a hagyomá-
nyokhoz híven nemcsak a város 
iskolái sorakoztak fel, hanem 
Sárvár polgárai és vendégei is. 
Az ünnepi beszédet Ágh Péter 
országgyűlési képviselő mondta. 

Együtt ünnepelt Sárvár a 
nemzet ünnepén, több százan 

jöttek el a Nádasdy-várba, hogy 
együtt emlékezzenek. Az ünnep 
szónoka, Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő arra kereste a 
választ, hogy mire bátorítanak 
minket a 170 évvel ezelőtti 
forradalmunk és szabadsághar-
cunk alakjai:

„Március 15-én azokat a hő-
söket ünnepeljük, akik 1848-
ban felismerték, hogy füg-
getlenség és szabadság nélkül 

nincs Magyarországnak jövője 
és elég bátrak voltak ahhoz is, 
hogy ezért megküzdjenek. Azt 
is kijelenthetjük, hogy miként 
1848-ban, úgy ma is meg kell 
küzdenünk Magyarországért, 
a magyar szabadságért és füg-
getlenségért. Hiszen csak egy 
ilyen állam polgárai dönthetnek 
arról, hogy kikkel kívánnak 
együtt élni.”

Folytatás a 3. oldalon
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Pályázati felhívás
Civil szervezetnek, valamint civil szervezetnek nem minősülő 
egyéb szervezetek önkormányzati támogatásának elnyerésére

Sárvár Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Humán Erőforrás 
Bizottsága pályázatot hirdet önkor-
mányzati támogatásban nem része-
sülő, az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján civil szervezetnek minősülő 
szervezetek (egyesületek, alapítvá-
nyok), valamint civil szervezetnek 
nem minősülő egyéb szervezetek 
(szövetségek, körök, klubok, amatőr 
művészeti csoportok) önkormányzati 
támogatásának elnyerésére.

I. A támogatás célja: A pályázat 
célja a civil szervezetek működéséhez 
és létesítő okiratában lefektetett alap-
tevékenységéhez való hozzájárulás. 

II. Rendelkezésre álló forrás: 
700.000 Ft (Sárvár Város Önkor-
mányzatának 2018. évi költségve-
téséről szóló 5/2018./II.19./ számú 
önkormányzati rendelete 8. számú 
mellékletében szereplő Működési 
célú végleges pénzeszköz-átadások 
között kimutatott Társadalmi szer-
vezetek, pályázatok támogatása cím 
alatt szereplő előirányzatból a Hu-
mán Erőforrás Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntése alapján). 

III. pályázhatnak
Sárvár Város Önkormányzata 

illetékességi területén bejegyzett és 
ott tényleges tevékenységet folytató 
az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján civil szervezetnek minősülő 
szervezetek (egyesületek, alapítvá-
nyok), valamint civil szervezetnek 
nem minősülő egyéb szervezetek 
(szövetségek, körök, klubok, amatőr 
művészeti csoportok).

IV. Pályázati kategóriák
A pályázók – tevékenységi körük 

alapján – az alábbi kategóriákban 
nyújthatnak be pályázatot:

a) egészségügyi, szociális, ifjú-
ságvédelmi

b) kulturális, környezetvédelmi és 
környezetnevelési

c) lakóközösségi-érdekképviseleti
d) intézmények (nevelési, oktatási, 

kulturális) mellett működő.
V. A bizottság nem támogatja 

azokat a szervezeteket:
a) amelyek tevékenységüket nem 

Sárvár közigazgatási területén fejtik 
ki,

b) sport szervezetek,
c) egyházak,
d) pártok,
e) gazdasági társaságok,
f) amelyeknek köztartozása van,
g) azok a szervezetek, amelyek az 

önkormányzat valamely bizottsága, 
egyéb szerve által az elmúlt években 
kiírt pályázaton támogatást nyertek, 
ám annak összegével nem, vagy nem 
szabályszerűen számoltak el,

h) azok a szervezetek, amelyek az 
önkormányzat 2017. évi költségveté-
si rendeletében nevesítve („soron”) 
részesülnek támogatásban.

VI. A támogatás és az önrész 
mértéke:.

 A támogatás a pályázó 2018. ja-
nuár 1. és 2018. december 31. között 
elszámolt működési költségeihez, 
valamint civil szervezet létesítő ok-
iratában lefektetett alaptevékenysé-
géhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás.

A pályázatban csak a támogatási 
időszakot terhelő költségekre vo-
natkozó számlák számolhatók el, 
melyek pénzügyi teljesítésének az 
elszámolási időszak végéig meg kell 
történnie.

Önrész biztosításához nem kötött 
támogatás.

VII. A pályázatnak tartalmaznia 
kell:

1. Pályázó azonosító adatait, így 
különösen 

a) pontos nevét,
b) székhelyét,
c) adóazonosító számát,
d) bírósági bejegyzésének számát,
e) bankszámlaszámát,
f) képviselőjének nevét, elérhe-

tőségét
g) A pályázat végrehajtásáért és 

az elszámolás elkészítéséért felelős 
személy neve, elérhetősége 

2. Az igényelt támogatás összegét.
Pályázat teljes megvalósításának 

részletes költségterve (kiadások, 
bevételek, illetve a pályázathoz biz-
tosított, vagy meglévő, vállalt önerő, 
igényelt támogatás).

3. A szervezet tevékenységének és 
a tervezett program, támogatási cél 
előzményének leírása.

4. A szervezet képviselőjének 
nyilatkozatát arról, hogy a szerve-
zetnek köztartozása nincs, valamint 
a közpénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény szerinti ösz-
szeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy hiányáról szóló 
nyilatkozatot.

VIII. A pályázat mellékleteként 
kell benyújtani az alábbi dokumen-
tumokat:

1. Nyilatkozat tartozásról, köz-
tartozásról

2. Nyilatkozat az összeférhetet-
lenségről

3. „az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV 
törvény 75. § (1) 2012. január 1. 
napját követően csak olyan civil 
szervezet kaphat költségvetési tá-
mogatást […], amely a 30. § szerint 

letétbe helyezte beszámolóját; ennek 
megfelelően pályázónak mellékelni 
kell a pályázathoz annak igazolását, 
hogy szervezet beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét letétbe 
helyezte az OBH-nál (Országos 
Bírósági Hivatal).

Amennyiben a szervezet még nem 
helyezte letétbe beszámolóját, illetve 
közhasznúsági mellékletét a pályázat 
benyújtásáig, ennek igazolására 
türelmi időt határoz meg az Önkor-
mányzat a nyertes pályázók részére, 
melynek záró napja a támogatási 
szerződés aláírásának időpontja, 
mely időpont jogvesztő határidő, 
nem teljesítés esetén a szervezet 
elesik a támogatástól.

IX. Érvénytelen az a pályázat, 
amely

– a határidő után érkezett be, 
– a hiánypótlási felhívás ellenére 

hiányosan lett benyújtva.
Egy pályázó kizárólag egy pályá-

zatot adhat be. Amennyiben a szer-
vezet több pályázatot nyújt be, abban 
az esetben valamennyi pályázatát 
érvénytelennek tekintjük. 

X. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan 

nyújtja be pályázatát, a kiíró a pá-
lyázat benyújtási határidejét követő 
3 munkanapon belül a pályázót hi-
ánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó 
szervezet kapcsolattartásért felelős 
személyének e-mail címére elektro-
nikus levél formájában küldi a kiíró. 

A hiányzó dokumentum benyúj-
tására kizárólag személyesen van 
lehetőség, a hiánypótlásra való fel-
szólítást követő 3 munkanapon belül.

XI. Pályázatok benyújtása, el-
bírálása:

A pályázatokat 2018. április 4-én 
(szerda) 16.00 óráig 1 példányban 
lehet benyújtani személyesen a Sár-
vári Közös Önkormányzati Hivatal 
6-os számú irodájában, vagy postára 
adni a jelzett határidőig a következő 
címre: Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Humánpolitikai Iroda 
Wawrzsákné Kondor Eleonóra ré-
szére 9600 Sárvár, Várkerület 2.

A pályázatok elektronikus úton 
történő benyújtására nincs lehetőség.

XII. A pályázatról való döntés
A pályázatokról a Humán Erő-

forrás Bizottság 2018. április 12-i 
ülésén dönt, döntése ellen jogor-
voslatnak (kifogás benyújtásának) 
nincs helye.

Írásbeli értesítés a pályázati dön-
tésről: 2018. április 30.

Kovács Lajosnét 95. születésnapja alkalmából köszöntötte Kondora 
István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Az ünnepelt 
Martonicz Anna néven Nagysitkén született 1923. március 18-án. 
A miniszterelnöki oklevél mellett virággal és egy Sárvár albummal  
gratuláltak a városvezetők Anna néninek

Szépkorú köszöntése
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Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter így folytatta beszé-

dét: „Nemcsak ezeket az érté-
keket, tehát a szabadságunkat, 
a függetlenségünket akarják 
elvenni tőlünk, hanem már a 
nemzeti identitásunkat, a kul-
túránkat, a gyermekeink jövőjét 
is. Bizonyára sokan figyelemmel 
követik a bevándorlás problé-
máját. Arra kérek mindenkit, 
hogy ne legyünk naivak. Ennek 
a minden szinten való erőltetése 
erről szól. Az önfeladást akarják 
ösztönözni... Ez azonban azt 
jelentené, hogy mindaz, amiért a 
történelem során mi, magyarok 
küzdöttünk, amiért 1848-ban 

küzdöttek, az elveszhet. Ezért 
ma is meg kell küzdenünk Ma-
gyarországért.”

Az országgyűlési képviselő 
Sárvár fejlődésére is felhívta a 
figyelmet: „Az ország és közös 
jövőnk szempontjából törté-
nelmi tehát a tét és történelmi 
a felelősség is. Emellett azon-
ban azon is munkálkodnunk 
kell, hogy az országot alkotó 
közösségek is erősek legyenek, 
hiszen 1848 hősei bizonyára 
olyan Hazát képzeltek el, ahol 
az emberek és az általuk alko-
tott települések biztonságosak 
és képesek egyről a kettőre 

lépni. Ebből a szempontból azt 
gondolom, hogy itt Sárváron az 
elmúlt esztendők közös mun-
kájára úgy tekinthetünk, hogy 
reményteljes együttműködést 
sikerült kialakítanunk. Ennek jó 
működéséhez szükség volt az itt 
élő emberekre, az önkormány-
zatra és a Kormányra. Számos 
fejlesztés készülhetett és készül 
majd el, amelyek hozzá tesznek 
valamit a város és az általa nyúj-
tott szolgáltatások magasabb 
színvonalához. Három példát 
mondanék ezzel kapcsolatban 
a következő napok, hetek prog-
ramjaiból: a várost az M86-os 
úttal összekötő út felújítása után 

most a városon áthaladó főút 
felújítását fogják megkezdeni. 
Átadjuk a Hild parkot és lerak-
juk a sportcsarnok alapkövét. 
A sort közös eredményeink 
felsorolásával hosszan lehet-
ne folytatni. Csak pár tényt 
emeltem ki, hogy rámutassak: 
igyekeztünk alázatosan azon 
lenni, hogy Sárvár előrébb 
tudjon lépni. Gratulálok eh-
hez a munkához Polgármester 
Úrnak, a városnak és csak azt 
kívánhatom, hogy a jövőben 
is mindenki a maga helyén, a 
maga módján segítse Sárvár 
boldogulását! Mindez szolgálat, 

a Haza szolgálata is, hiszen egy 
fejlődő, erős Sárvár az országot 
is erőssé teszi.”

Ágh Péter végezetül aláhúzta: 
„Nekünk, XXI. századi magya-

roknak nem a hősi halál jutott 
osztályrészül, hanem az, hogy 
őrizzük meg Magyarországot 
magyar országnak. Nem puská-
val és karddal, hanem a nemzeti 
hagyományaink, keresztény 
kultúránk és a függetlenségünk 
megbecsülésével.”

A nemzeti ünnepen a Ma’ 
Mint’ Ti Színjátszó Csoport 
tagjai adtak lélekemelő mű-

sort, felidézve a forradalom és 
szabadságharc dicső perceit, 
emelkedett hangulatát. Közre-
működött még a Sárvári Kon-
certfúvószenekar. 

Az ünnepség zárásaként Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, 
Kondora István polgármester, 
Máhr Tivadar alpolgármester 
és dr. Szijártó Valéria címze-
tes főjegyző, valamint pártok, 
intézmények, szervezetek kép-
viselői helyezték el az emlé-
kezés koszorúit Petőfi Sándor 
szobránál.

-fr-

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2018. március 27-én, kedden 

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

A várudvaron tartott megemlékezés mellett a múzeumban családi 
programokkal várták az érdeklődőket az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc 170. évfordulóján. A múzeumi huszárképzőn fegyverbemu-
tatóra, kardkészítésre, bajuszkeresésre és -készítésre, csákóragasztásra 
került sor, de nemzeti szimbólumokat is kereshettek mind a gyerekek, 
mind a felnőttek. Közben pedig megismerhették a Hungaricum-díjjal 
kitüntetett magyar huszár történetét. A művelődési központ Folyosó 
Galériájában a Regös Együttes várta vendégeit, miközben az évtizedek 
óta e napon hagyományos Pilvax Kávéház is megnyitotta kapuit

Ma is meg kell küzdenünk Magyarországért
Városi megemlékezés a nemzeti ünnepen

A családok ünnepe
Tisztelgés Petőfi Sándor szobránál – Máhr Tivadar, Kondora István, Ágh 
Péter, dr. Szijártó Valéria

A Ma’ Mint’ Ti Színjátszó Csoport tagjai adtak lélekemelő műsort
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A megyeháza dísztermében 
került sor a Vas Megyei Ön-
kormányzat kitüntetés-átadó 
ünnepségére, ahol hét sárvári 
kötődésű személy kapott el-
ismerést az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc 170. 
évfordulója alkalmából. A 
megyei közgyűlés megújította 
kitüntetési rendeletét, és ez 
volt az első alkalom az új díjak 
átadására. 

A megyei ünnepségen ösz-
szesen negyvenöten vehették 
át a közgyűlés által alapított 
díjakat, kitüntetéseket. Az ese-
ményen részt vett Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott és 
Puskás Tivadar, Szombathely 
megyei jogú polgármestere. Az 
ünnepség résztvevőit Majthé-
nyi László, a megyei közgyűlés 
elnöke azzal köszöntötte, hogy 
március 15-én nem egy bu-
kott harcra, hanem a győztes 
magyar polgári forradalomra 
emlékezünk. A történelem 
párhuzamait sorolva Majthényi 
László eljutott az 1989-es nagy 
szombathelyi márciusi tünte-
téssel felérő megemlékezésig, 
amelynek akkori szónoka, most 
az egyik kitüntetett, Gyurácz 
Ferenc volt.

Vas Megye Mezőgazdaságáért 
Díj kitüntetésben részesült Dr. 
Pusztavámi Márton, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Vas Me-
gyei Szervezetének elnöke. 2015-
től szervezi Vas megyében a bú-
zatermelési versenyt, amelynek 
közvetlen célja a versenyzők, a 
búzatermelők motiválása, ezáltal 
magasabb terméseredmények, 
jövedelmezőbb gazdálkodás 
elérése. Közvetett célja pedig a 
búzatermelés népszerűsítése, a 
búzatermelésben rejlő megyei 
potenciál megismertetése, a 
sikeres termesztéstechnológi-
ák keresése, közreadása. Nagy 
szerepe van abban, hogy az ag-
rárgazdálkodók döntéseik meg-
hozatala előtt figyelembe veszik 
a hazai, az uniós és a világpiac 
alakulását is.

Vas Megye Turizmusáért Dí-
jat kapott Vancsura Miklós, a 
Sárvárfürdő volt igazgatója, a 
sárvári Szent László Kórház 

főigazgatója. 2007-től a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő ügyve-
zető igazgatója a tavalyi év végé-
ig. 2010 és 2014 között a Magyar 
Fürdőszövetség elnökeként tevé-
kenykedett. Nyilatkozata szerint 
nyugodt szívvel adta át a sárvári 

fürdőt, amely 2 milliárdos forga-
lom mellett megközelítőleg 500 
millió forint üzemi eredményt 
tudott elérni. A fürdőszektorban 
már csak tanácsadóként maradt, 
ezért most aktuális ered-
ményes tevékenységé-
nek elismerése.

Vas Megye Szolgá-
latáért Közigazgatási 
Tagozata elismerést ve-
hetett át Ponyhardtné 
Németh Ibolya, a Sár-
vári Járás építéshatósági 
ügyintézője. Húsz éve 
kezdett el dolgozni a 
közigazgatásban. Az 
építéshatósági munká-
ban precíz, határidőben 
történő munkavégzés 
mellett fokozott figyel-
met fordít az ügyfelekre 
és más hatóságokkal 
való együttműködésre.

Vas Megye Szolgá-
latáért Egészségügyi 
Tagozata díjat vehetett át Sza-
bó Zoltán, a Sárvári Mentőál-
lomás állomásvezető mentő-
tisztje. Mentőtiszti pályafutása, 
szakmai, emberi magatartása 
példamutató. Szabadidejében 
önkéntesként is részt vesz ren-
dezvények biztosításában, az 

újraélesztés tanításában, annak 
társadalmi elfogadtatásában. 
A félautomata defibrillátorok 
elterjesztése, használatának ok-
tatása, a hirtelen szívhalál elleni 
küzdelem egyik fő szervezője 
Vas megyében. 

Vas Megye Szolgálatáért Szo-
ciális Tagozata kitüntetést ado-
mányoztak Süle Ferencnének, a 
Sárvári Karitatív Krízis Központ 
vezetőjének. Sárvár város rászo-

rulóit, időseit és a hajléktalano-
kat pártfogoló központ vezetői 
feladatait végzi. Jótékonysági 
feladataikon túl tartanak beteg-
jogi és gyógynövény ismereti 
tanfolyamokat is. Aktív karitatív 
tevékenysége méltóvá teszi az 
elismerésre.

Vas Megye Szolgálatáért Köz-
biztonsági Tagozata elisme-
résben részesült Fekete Géza, 
a Sárvári Rendőrkapitányság 
vezetője. 1994. március 1-jén 
kezdte meg hivatásos rendőri 
szolgálatát a Vas Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Szombat-
helyi Rendőrkapitányságának 
Bűnügyi Osztály Bűnüldözési 
Alosztályának állományában 
főnyomozói feladatok ellátá-
sával. 1997-től kiemelt főnyo-
mozó lett. 2008. január 1-től 
a Vas Megyei Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Igazgatósága 
Elemző-értékelő Osztályának 
vezetője. 2013. január 16-tól a 
Sárvári Rendőrkapitányság ve-
zetője. Vezetői példamutatása a 
szolgálati fegyelem tekintetében 
kiemelkedő.

Vas Megye Szolgálatáért 
Kulturális Tagozata elismerést 
kapott Pogács Anna Mónika 
kollégánk, vállalkozó újságíró, 
több rádió tudósítója, és mint 
ilyen, a megye közvéleményét 
is befolyásoló pozitív értéke-
ket közvetítő személyiség. A 
kulturális élet több területén, 
valamint a médiumoknál si-

kerrel és eredménnyel 
végzett több mint három 
évtizedes munkája alap-
ján méltó az elismerésre 
– áll az indoklásban. – A 
kitüntetés nekem szól, 
de szívesen megsokszo-
roznám! Mert számos 
sajtóműhelynek vagyok 
bejáró tagja, és látom azt 
az egész napos megfeszí-
tett munkát, amit a mun-
katársaim végeznek, így 
mindenkinek adnék az 
elismerésből – vélekedett 
a díjátadó után Pogács 
Mónika, aki alapító tagja 
a hamarosan egyéves 
születésnapját ünneplő 
Sárvár Rádió szerkesztő-
ségének. Így kicsit aján-

dék lehet az elismerés ez utóbbi-
nak is, amiről úgy nyilatkozott: 
szereti az első pillanattól a rádió 
komolyságát, hiszen minden, 
ami értéke a városnak, vezér-
vonala a rádiónak és az alkotói 
gárdának. Remélhetően ezzel a 
hallgatók is egyetértenek.

Megyei elismerések a nemzeti ünnepen

Pogács Mónika az elismeréssel, mellette Majthényi 
László, a megyei közgyűlés elnöke, díjátadó

Első sor: Vancsura Miklós, Ponyhardtné Németh Ibolya, Dr. Pusztavámi 
Márton, Süle Ferencné és Majthényi László elnök, második sor: Harangozó 
Bertalan kormánymegbízott, Fekete Géza és Szabó Zoltán
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Folytatás az 1. oldalról
Máhr Tivadar hozzátette: a 

csapadékcsatorna kiépítése egy 
többéves fejlesztési folyamat 
lesz majd a város területén. 
Az adott utcákban a csatorna 
után következhet az útburkolat 
helyreállítása. Az önkormányzat 
tervei között szerepel a Gárdonyi 
utca lámpasor felé eső részén is 
a csapadékcsatorna kiépítése, a 
Dózsa György utca útburkolatá-
nak felújítása és újabb parkolók 
építése a területen. 

– Dózsa utcában két nagyobb 
építkezés zajlik jelenleg, egy 
magánberuházás és a katolikus 
iskola sportcsarnok-építése. A 
nagy autóforgalom, a teherau-
tók teljesen tönkreteszik itt az 
útburkolatot. A terveink erre a 
területre is készen vannak, de a 
beruházások elkészülte utánra 
kell majd itt ütemeznünk az 
infrastrukturális fejlesztések 
fizikai megvalósítását – mondta 
az alpolgármester.

Kondora István vette át a szót, 
aki elmondta, hogy a főutca 
útburkolatának felújítására nem 
kell várni, megtörtént a munka-
terület átadása. 

– Az állami közútkezelő a főut-
cán a nyugati vasúti átjárótól a 
fürdőnél lévő lámpasorig bezáró-
lag egy teljes körű útfelújítást vé-
gez. Ennek az az előzménye, hogy 
az önkormányzat 2017 őszén a 

főutcai szennyvízátvezetőket, a 
gázvezetékeket, a villanyvezetéke-
ket, a csapadékvíz-elvezető rend-
szert már előkészítette, hogy a 
felület kezelése megtörténhessen. 
Ez mintegy 500 millió forintos 
állami beruházás lesz – húzta alá 
a polgármester.

Az elmúlt években 318 par-
koló létesült a városban, például 
a vasút mellett, a gimnázium-
nál. Az önkormányzat rövid és 
hosszú távú tervei között újabb 
parkolók építése is szerepel.

– A fürdő környékén a parko-
lási problémák megoldására van 
egy középtávú tervünk, a zsidó 
temető mögötti területen létesí-
tünk majd parkolót. A következő 
két évben azonban egyrészt a 
fürdővel szemben lévő Kismező 
betonos területén oldjuk meg 

a nyári nagy forgalom idején a 
parkolást két-három forgalo-
mirányító személy segítségével, 
másrészt a kemping előtti elzárt 
területet is megnyitjuk parkolási 
célra. A Nádasdy utcában, a 
sportcsarnok mellett a következő 
két évben mintegy 170 parkoló 
épül majd, és ez a belváros 
parkolási gondján is segíthet, 
hiszen innen csak két-három 
perc a főutca. A Dózsa utcában 
a Kispiacon, illetve a zárda mö-
götti területen, a Nádasdy iskola 
melletti területen, a rendelő inté-
zet előtti elöregedett fás területen 
is tervezünk parkolóépítést.  
A feladatokat logikai sorrendbe 
kell állítanunk, ha lehet, akkor 
pályázati pénzből, ha nem, akkor 
saját forrásból kell megvalósí-
tania az önkormányzatnak a 
beruházásokat – hangsúlyozta 
Kondora István. 

A polgármester hozzátette 
még: a parkolók létesítése fo-
lyamatos tervezést és feladatot 
jelent az önkormányzatnak, hi-
szen csak 2017-ben, egy év alatt 
350-nel nőtt a gépkocsik száma 
Sárváron.

-fr-

Tervszerűek az infrastrukturális beruházások a városban

Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester a Balassi 
Bálint utcában

A Nemzeti Szabadidős – Egész-
ség Sportpark Program nyertes 
pályázata révén egy új közös-
ségi sporteszköz park létesül 
Sárváron. A Dévai Bíró Mátyás 
utca és az Abádi Benedek sétány 
közti zöldterületen épülhet fel 
a 150 nm-es, gumiborítású, 15-
féle sporteszközt tartalmazó 
szabadtéri létesítmény. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium idén 500 millió forintos 
keretösszegéből nyert támoga-
tást Sárvár a sportpark kialakítá-
sára. – A pályázat alapgondolata, 
hogy az egészség megőrzésének 
egyik legfontosabb eszköze a 
mindennapos sportolás, melyet 
leginkább a könnyen hozzá-
férhető és ingyenes létesítmé-
nyekkel lehet vonzóvá tenni. 
Ezzel összhangban, a nagy ívű 
fejlesztések mellett, a város fi-
gyelmet fordít az itt lakók minél 
jobb életkörülményeire, ezek 

sorába tartozik az új sportpark is 
– emlékeztetett Kondora István 
polgármester. 

– A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium a kormány döntése 
alapján indította el a kültéri 
sportparkok építésére irányuló 
programot. A könnyen hoz-
záférhető, ingyenesen hasz-

nálható, igényes szabadtéri 
létesítményekben elsősorban a 
felnőtt sportolni vágyók tölthe-

tik el aktívan a szabadidejüket. 
Az újabb nyertes pályázat is 
Sárvár kitűnő kapcsolatrend-
szerének volt köszönhető – 
számolt be Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő.

– A kialakításra kerülő sport-
park hasonló lesz a Csónakázó-tó 
mellett már felállított felnőtt ját-
szótérhez, és illeszkedik a „Moz-
dulj Sárvár!” szellemiségéhez 
– mondta el a fejlesztésről Máhr 
Tivadar alpolgármester. Az elmúlt 
években egyre nagyobb teret nyer 
a szabadidős sportban az úgy-
nevezett „street-workout”, azaz 
a szabadtéren felállított testedző 
eszközök (húzódzkodás, toló-
dzkodás, fekvőtámasz, hasizom 
erősítés, hátizom erősítés, létra-
mászás, lépcsőzés, függeszkedés, 
párhuzamos korlát) sportparkok 
használata. A sportparkokban az 
egymást követő generációk együtt 
tölthetik el a szabadidejüket, ezzel 
is erősítve a kölcsönösségen ala-
puló családi köteléket. 

A Dévai Bíró Mátyás utca 
melletti zöldterületen hamaro-
san elkezdődnek a szabadtéri 
sportlétesítmény kivitelezési 
munkálatai.

Egy új sportpark létesül Sárváron

Kondora István, Ágh Péter és Máhr Tivadar a leendő sportpark területén
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Jakab István, a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek 
Országos Szövetségének elnöke 
tartott gazdafórumot a Nádas-
dy-várban. A rendezvényen 
Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő is részt vett.

Jakab Istvánnak, az Ország-
gyűlési alelnökének, a MAGOSZ 
elnökének fórumán megjelenteket 
elsőként Kondora István polgár-
mester köszöntötte, majd a rendez-
vény házigazdája, Dr. Pusztavámi 
Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Vas megyei elnöke. 

Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő is részt vett a rendezvényen, 
aki a Fidesz–KDNP jelöltjeként 
2014 után immár másodszor 
indul a képviselői mandátumért.

– Hálámat szeretném kifejezni 
azért, hogy a támogatói aláírás-
gyűjtésnek már az első napján 
sikerült képviselőjelöltté válnom, 
hiszen már akkor leadtuk a jelöltté 
váláshoz szükséges aláírások dup-
láját. De azt követően is folytattuk 
az aláírásgyűjtést munkatársa-
immal, az elmúlt hetekben azon 

dolgoztunk, hogy minél több 
helyen, minél több emberrel 
találkozzunk. Már több tízezren 
támogattak aláírásukkal, biztató 

szavaikkal, ez nagyon fontos 
útravaló nekünk a kampányban, 
és azt mutatja, hogy van remény 
arra, hogy meg tudjuk védeni Ma-
gyarországot az elkövetkezendő 
időszakban – mondta Ágh Péter.

Jakab István MAGOSZ-elnök 
az elmúlt nyolc év agrárpoliti-
káját értékelve kiemelte, hogy 
2010-ben egy gazdasági érte-

lemben romokban lévő országot 
vett át a Fidesz–KDNP kormány, 
és az a fejlődés, ami a mezőgaz-
daságban, a vidékfejlesztésben 

történt az elmúlt nyolc évben 
példa nélküli. A magyar agrárki-
bocsátás több mint 40%-kal nőtt, 
5,8 milliárd euróról 9 milliárd 
euróra emelkedett az ágazat 
exportja, a mezőgazdaságban 50 
ezerrel, az élelmiszeriparban 22 
ezerrel nőtt a foglalkoztatottak 
száma. Ehhez az agrárgazdasági 
eredményhez megfelelő törvényi 

szabályozásra, a hazai és EU-s 
támogatásokra is szükség volt. 

Az uniós források lehívá-
sához, ahhoz, hogy a gazdák 
időben hozzájussanak a támo-
gatásokhoz, szükség volt a ka-
marai törvényre. – Ma már 650 
falugazdász dolgozik, további 
80 speciálisan képzett tanács-
adó tevékenykedik, létrejött az 
erős Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara brüsszeli szakértőkkel. 
Ez a hálózat bármilyen változás 
is lesz, képes a gazdákat szolgál-
ni illetve kiszolgálni – sorolta 
az eredményeket Jakab István, 
kiemelve, hogy a Vas megyei 
agrárkamara a legmagasabb 
színvonalon működő területi 
szervezetük, és ezért nem vé-
letlen, hogy az első szolgáltató 
központ is itt, Sárváron jött létre. 

A MAGOSZ-elnök végeze-
tül hozzátette, Magyarország a 
környező országokkal, az úgy-
nevezett V8-kal azon dolgozik, 
hogy reálértéken a jövőben se 
csökkenjen a gazdák, az agrári-
um uniós támogatása.

Fonyó Roberta

A vidékfejlesztés eredményeit meg kell védeni

Az MSZP hagyományaihoz hí-
ven a Nádasdy-várban mutatta 
be országgyűlési képviselője-
löltjét, dr. Horváth Attilát. A 
fórumon részt vett Gőgös Zol-
tán, az MSZP elnökhelyettese is.

A szocialista párt választási 
fórumának házigazdája Szabó 
Lajos, az MSZP sárvári elnöke 
volt, aki köszöntötte Gőgös Zol-
tánt, az MSZP elnökhelyettesét 
és Fehér Lászlót, Celldömölk 
polgármesterét. Bemutatta az 
MSZP–Párbeszéd szövetség Vas 
2-es körzetben induló ország-
gyűlési képviselőjelöltjét, dr. 
Horváth Attilát, aki jelenleg a 
szombathelyi közgyűlés tagja, 
civilben ügyvéd. 

– A célunk a győzelem! Prio-
ritásként határoztuk meg már a 
kampány elején, hogy minden 
létező szabad forrást út-, híd- és 
járdafelújításra szeretnénk for-
dítani. El akarjuk érni továbbá 
azt, ha egy sárvárinak, sárvári 
gyermeknek egészségügyi prob-

lémája van, akkor azt a lehető 
leggyorsabban itt Sárváron le-
hessen megoldani. Hogy ez egy 
önálló kórházi szárnyat vagy 

nappali ellátást jelent, azt nem 
tudjuk még, de én azt gondolom, 
hogy Sárvár, és a megye többet 
érdemel – mondta dr. Horváth 
Attila, az MSZP–Párbeszéd 
országgyűlési képviselőjelöltje.

Gőgös Zoltán, az MSZP el-
nökhelyettese szerint a választás 

tétje, hogy a fejéről a talpára 
tudják-e állítani a problémákkal 
küzdő magyar vidéket. Egy új 
típusú polgárosodást kívánnak 

elindítani a kistelepüléseken, 
a céljuk, hogy a helyben meg-
termelt jövedelem maradjon 
helyben. 

Gőgös Zoltán megerősítette, 
hogy az LMP-vel folyó választási 
egyeztetés során Szombathelyen, 
Nemény András visszaléptetése 

is szóba került az LMP-s jelölt 
javára. – Mi hajlandóak vagyunk 
visszalépni egy kevésbé támo-
gatott jelölt javára is, hogy egy 
biztos mandátumunk legyen, 
de ezért cserébe ellentételezést 
várunk – mondta az elnökhe-
lyettes. Gőgös Zoltán nem látja 
értelmét a Jobbikkal való tár-
gyalásnak, mert egyrészt távoli 
a két párt programja, másrészt 
nem bízik abban, hogy a karak-
teresen jobboldali párt szavazói 
átszavaznának a baloldali jelölt-
re. Azt is megtudtuk tőle, hogy 
Czeglédy Csaba szombathelyi 
független jelölt, aki jelenleg elő-
zetes letartóztatásban van, jelezte 
az MSZP-nek, hogy ő nem lesz 
kerékkötője egy szombathelyi 
megállapodásnak, ha ennek a 
keretei kialakulnak.

Lapzártánk után újabb tár-
gyalásra került sor az MSZP–
Párbeszéd, a DK és az LMP 
között. A Jobbik az LMP-vel leült 
tárgyalni, de Gyurcsány Ferencet 
kikosarazták. -fr-  

Bemutatták az MSZP–Párbeszéd képviselőjelöltjét

Fehér László, dr. Horváth Attila, Gőgös Zoltán és Szabó Lajos a fórumon

Dr. Pusztavámi Márton, Kondora István, Ágh Péter és Jakab István az agrárfórumon
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Csepreghy Nándor miniszter-
helyettes volt Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő vendége 
a Nádasdy-vár dísztermében.  
A választás tétje, hogy Magyar-
ország magyar ország marad-e 
– hangzott el a Fidesz sárvári 
választási fórumán.

A teltházas fórumon megje-
lent vendégeket Máhr Tivadar 
alpolgármester azzal köszön-
tötte, hogy ezek a rendezvények 
jó alkalmat nyújtanak az infor-
mációcserére. Kondora István 
polgármester arról szólt, hogy 
jó egymást megerősíteni, meg-
érezni, hogy van a közösségben 
erő, amellyel győzelemre tudjuk 
vinni közös ügyeinket.  

– Az elmúlt időszakban kiala-
kítottunk egy sikeres együttmű-
ködést Sárvár jövője érdekében, 
ennek tagja volt a sárvári önkor-
mányzat, a kormány, és jómagam 
is igyekezetem a képességeim-
mel, a hozzáállásommal hasznos 
tagja lenni. Ha meghúzzuk az 
elmúlt időszak mérlegét, akkor 

azt látjuk, hogy Sárvár egy felívelő 
pályán van, és ezen is kell tarta-
nunk. Ez a közös felelősségünk, 
ez ennek a választásnak a tétje 

is. Azért dolgozunk, hogy ez a 
csodálatos város lépésről lépésre 
előre tudjon haladni. Ugyanakkor 
arra is felhívjuk a figyelmet, hogy 
a város fejlődése mellett arra is 
szükség van, hogy erős legyen 
a közösség, ehhez pedig az kell, 
hogy biztonságban éljünk. Ezért 
ezen a választáson azért is ki kell 

állnunk, hogy Magyarország 
meg tudjon maradni magyar 
országnak – húzta alá Ágh Péter 
országgyűlési képviselő. 

Csepreghy Nándor megerő-
sítette a képviselő szavait: - Az 
április 8-i választás sokkal többről 
szól, mint egy parlamenti ciklus. 
A tét, hogy Magyarország más, 
nyugat-európai országokhoz 
hasonlóan bevándorlóország 
lesz-e vagy megmarad magyar 
országnak. Ma azt látjuk, hogy 
az induló pártok közül csak a Fi-
desz–KDNP pártszövetség az, aki 
azt mondja, hogy nekünk magyar 
Magyarországnak kell marad-
nunk. Ha valaki figyeli a nem-
zetközi politikai eseményeket, 
akkor azt látja, hogy az osztrákok 
nagy egyetértésben lezárták a 
határaikat. Ha Magyarországon 
olyan kormányt választanának 
az emberek, akik megnyitnák a 
határokat, lebontanák a kerítést, 
beengednék a menekülteket, 
akkor azok a migánsok itt ra-
gadnának a nyugati határszélen, 
nem tudnának tovább menni.  

A miniszterhelyettes az elmúlt hét 
év jóléti eredményeinek megőr-
zését is fontosnak tartja, példa-
ként említette a 4%-os gazdasági 
növekedést, a munkanélküliség 
megszüntetését, a növekvő mini-
málbért, a növekvő reálkeresete-
ket, a családtámogatási rendszert.

– Sárvár a fejlesztéspolitika 
egyik kiemelt zászlóshajója.  
A sárvári városvezetés Ágh 
Péter országgyűlési képviselő-
vel együttműködve egy olyan 
fejlesztési koncepciót talált ki, 
amely működik. Nem az állami 
támogatásra várnak, Sárvár az 
erős gazdasága révén bevételt 
tud termelni, megteremtve a 
működés és a fejlesztés alap-
jait – hangsúlyozta Csepreghy 
Nándor, majd hozzátette: Sárvár 
a kapott támogatásokat mindig 
úgy használta fel, hogy rengeteg, 
komoly gazdasági eredményt 
tudott realizálni a településen. 
– Polgármester úr és Ágh Péter 
képviselő úr együttműködése is 
annak a bizonyítéka, hogy ez a vá-
ros az elmúlt évek sikerei alapján 
tovább tud fejlődni. Ennek ők a 
letéteményesei, ezért én a magyar 
kormány tagjaként azt tudom 
javasolni a sárváriaknak, hogy 
válasszanak olyan képviselőt, 
akinek érdemi ráhatása van arra, 
hogy Sárvár az elmúlt időszakban 
végzett fejlesztéseit és a jelenleg 
is folyó beruházásait ne csak be-
fejezni tudja, hanem továbbiakat 
tudjon ehhez hozzátenni. Olyan 
vezetőkre van szükség, akik nem 
csak álmodni tudnak, de meg is 
tudják azt valósítani, ezért támo-
gassák most Ágh Pétert – mondta 
a miniszterhelyettes. -fr-

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

Sárvár a fejlesztéspolitika egyik kiemelt zászlóshajója

Ágh Péter, Máhr Tivadar, Csepreghy Nándor és Kondora István a sárvári fórumon 

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! 
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A Szent László P

● Nyári óraállítástól (idén márci-
us 25.) 19.00-kor kezdődnek az esti 
szentmisék, illetve ezt megelőzően az 
ájtatosságok.

● Nagyhét: Virágvasárnap, március 
25-én a diákság közös szentáldozása, 
10.00-kor barkaszentelés és passió.

● Nagycsütörtökön, március 29-én 
18.30-kor utolsó vacsorai szentmise az el-
sőáldozók és kísérőjük részvételével. Utána 
20.30-ig gyóntatás és virrasztás az Olaj-
fák-hegyi vérrel verejtékezés emlékezetére.

● Nagypénteken (március 30., szigo-
rú böjti nap) 8.30-kor Reggeli dicséret 
és gyóntatás 9.30-ig. 15.00-kor a hegyi 
kálvárián keresztútjárás. Rábasömjénben 
16.30-kor, a nagytemplomban 18.30-kor 
Urunk szenvedésének ünneplése a bér-
málkozók részvételével.

● Nagyszombaton, március 31-én 
8.30-kor Reggeli dicséret és gyóntatás 
9.30-ig. Egész nap szentsír látogatási 
lehetőség.

● A Húsvéti vigília Nagyszombaton 
Rábasömjénben 16.30-kor, a nagytemp-
lomban 18.30-kor kezdődik: lucernárium 
és örömének – igeliturgia – Mindenszen-
tek litániája és keresztvízszentelés – mi-
seáldozat – feltámadási körmenet. Este a 
vigília befejezésekor, illetve reggel a 7 órai 
szentmise után ételszentelés.

● A kegyelemteljes Húsvéthoz április 
1–2-án vasárnapi miserendet biztosítunk 
(7.00; 8.30; 10.00; 19.00). Húsvéthétfőn 
9.30-kor a hegyi kápolnába is megyünk.

Szent Miklós Pl

 
● Március 25-én, a nagyhét kezdete 

Virágvasárnap. A bérmálkozásra készü-
lő 8. és 9. osztályos fiatalok szüleikkel, 
bérmaszüleikkel lehetőleg a 8 órás 
szentmisén vegyenek részt. Az elsőáldozó 
3. osztályosok szintén a jó szülők kísére-
tében a 10 órás barkaszentelő szentmisére 
jöjjenek. 

● Virágvasárnap 16.30 órakor a plé-
bániánkhoz tartozó Csényében a stációs 
kápolnáknál keresztutat imádkozunk. 

● Március 26-tól, hétfőtől a nyári óra-
állás szerint este 18.30 órakor kezdődnek 
a szentmisék.

● Március 29-én, nagycsütörtökön 
18.30 órakor lesz az elsőáldozók és 
szüleik számára a befejező jelentkezés az 
elsőáldozásra. Nagycsütörtökön az utol-
só vacsora szentmiséje után virrasztást 
tartunk 20.30 óráig, amelynek ideje alatt 
lesz gyónási lehetőség.

● Március 30-án, Nagypénteken 
18 órakor a keresztúttal veszi kezdetét 
Urunk szenvedésének ünneplése a ke-
reszt előtti hódolat szertartásával. 

● Március 31-én, Nagyszombaton 18 
órakor kezdődik a Húsvéti vigília szer-

tartása a feltámadási körmenettel a Sári 
templomban. Április 1-én, Húsvétvasár-
nap a 8 és a 10 órás miséken kívül 18.30 
órakor is lesz szentmise a kényelmetlen 
zsúfoltság elkerülése miatt. 

● Április 2-án, Húsvéthétfőn 8 és 10 
órakor és 18.30 órakor lesznek szent-
misék.

● A plébánia internetes honlapján az 
ünnepek részletes programjai megtekint-
hetők: www.sarvarsari.hu

● Sárvár minden Polgárának áldott 
húsvéti készületet kívánok!

 

Sárvári Evan

● Síremlék-szentelés: Március 23-án, 
pénteken 15 órakor a városi temetőben 
felszenteljük néhai Hafenscher Károly 
lelkész helyreállított síremlékét. Dr. 
Hafenscher Károly miniszteri biztos déd-
nagyapja 1864-től 1901-ig volt a sárváriak 
lelkipásztora.

● Presbiteriktatás: Március 25-én, a 
virágvasárnapi istentisztelethez csatla-
kozóan, közgyűlés keretében fog megtör-
ténni az új presbitérium és tisztségviselők 
beiktatása.

● Nagycsütörtök: Március 29-én 18 
órakor kezdjük az úrvacsora szereztetés 
– hálaadó istentiszteletet.

● Nagypéntek: Március 30-án 9:30 
órakor Passió istentiszteletünk lesz a 

sárvári templomban, a konfirmandusok 
szolgálatával.

● Húsvét ünnepe: Április 1-én 05:30 
órakor hajnali istentiszteletre hívjuk a 
testvéreket. Ezt az alkalmat a gyülekezeti 
teremben a húsvéti agapé követ. 9:30 órai 
kezdéssel tartjuk ünnepi istentiszteletün-
ket, úrvacsora közösséggel, és énekkari 
szolgálattal.

● Húsvét II. ünnepe: Április 2-án, 
hétfőn Sárváron 9:30-kor, Rábapatyon 
pedig 11 órakor lesz istentiszteletünk, 
ezen az ünnepnapon Rábapatyon élhet-
nek az úrvacsora szentségével a testvérek.

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

● Nagyheti alkalmaink: Nagypén-
teken istentisztelet 10 órakor, Húsvét 
első- és másodnapján 10 órai kezdettel 
ünnepi istentisztelet úrvacsorával.

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

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári Református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek 
adószáma: 18890552-1-18. A Magyar-
országi Református Egyház Technikai 
száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Szent László 
Plébánia
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Hosszú kihagyás után 2018. április 6-án 20 órától újra összeállnak a zené-
szek, hogy ismert dalokkal és improvizálással szórakoztassák a nagyérdeműt.  
AC/DC, Bryan Adams, Black Sabbath, P. Mobil és sok minden más az étlapon.
Sárvári és zalaegerszegi zenészek állnak össze, hogy egy kellemes estében 
részesítsék a közönséget és saját magukat. A Nádasdy-vár klubpincéje nyitva 
áll az érdeklődők előtt. Kapunyitás este 20 órakor, és onnantól kezdve addig 
szól a dal, ameddig jólesik. Amennyiben úgy döntene valaki, hogy zenészként 
szeretne részt venni az eseményen, nincs más dolga, mint bejelentkezni a 
Láthatatlan Jammerek facebookos csoportba a részletekért.

A rendezvényre a belépés díjtalan.

A Nádasdy-vár dísztermében 2018. április 5-én, csütörtökön 18 órakor Mátyás 
király uralkodásáról, Vas és Zala megyei vonatkozásokról tart előadást Bilkei 
Irén, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa.
Bilkei Irén előadásában szól azokról a Vas és Zala megyei családokról, köztük a 
Kanizsaiakról, melynek tagjai az uralkodó környezetéhez tartoztak. A Nádasdy 
család pedig ebben a korszakban alapozta meg a következő évszázadokban 
kiteljesedő történetét.

JAM A VÁRPINCÉBEN

ELŐADÁS MÁTYÁS 
KIRÁLYRÓL A SÁRVÁRI 

MÚZEUMBAN

Rajzpályázat 4-9 éves gyerekek számára
A Nádasdy Kulturális Köz-
pont rajzpályázatot hirdet 
óvodásoknak és kisiskolá-
soknak. A pályázat kereté-
ben Tóthárpád Ferenc új 
verseskötetéből választot-
tunk verseket. A pályázatra 
beküldött anyagot a Költé-
szet Napján nyíló kiállításon 
mutatjuk be.

 
A Költészet Napja alkal-

mából Tóthárpád Ferenc: 
Dőzsöl az égen a Hold című 
kötetének verseihez keressük 
a legügyesebb, legviccesebb, 
legfantáziadúsabb rajzokat. 
A pályázatra egy gyermek egy 
rajzzal pályázhat. Bármilyen 

technikát lehet használni. Az 
A4-es rajzlap hátoldalára írd 
fel a neved, az óvodád vagy 
iskolád nevét, a korodat és a 
vers címét, ami alapján a raj-

zot készítetted! Miután elké-
szült a rajzod, már csak annyi 
a dolgod, hogy a kész munkát 
eljuttasd a Nádasdy Kulturális 
Központ gyerekkönyvtárába. 
A pályázat leadási határideje: 
2018. március 29. (csütörtök)

A Híd a Jövőnkért Egyesület 
vezetői, Szabó Richárd, Németh 
Zsolt, Strompová Viktória, 
Zsigmond Tamás és Szele Balázs 
álltak ki a Dózsa utcába, hogy a 
parkolás és a közlekedésszer-
vezés kérdéseiről beszéljenek. 
Olyan ügyekre hívták fel a fi-
gyelmet, amelyek megoldásán 
már dolgozik a városvezetés.

Németh Zsolt egyesületi el-
nök azt hangsúlyozta, hogy a 
Dózsa utcában meg kell oldani 
a forgalomszervezés kérdését, 

útfelújításra, parkolóépítésre van 
szükség, és ennek be kell kerül-
nie a 2019-es költségvetésbe.

Stompová Viktória arról szólt, 
hogy júniustól szeptemberig par-
kolási gondok vannak – főként 
hétvégenként – a fürdőnél. – A 
fürdő bevételéből és az önkor-
mányzat költségvetéséből ezt a 
problémát orvosolni kell, a zsidó 
temető mögötti területen lehetne 
parkolót kialakítani – mondta.

Szabó Richárd társadalmi 
kapcsolatokért felelős vezető is a 
Dózsa utca állapotát kifogásolta, 

ahol egyébként két nagyobb 
építkezés is zajlik. Szerinte a Gár-
donyi utca túloldalán hasonló 
problémák vannak, és a főutca 
sem felel meg teljesen azoknak 
az elvárásoknak, amit a lakos-
ság támaszt a városvezetéssel 
szemben, nagy gond a hétvégi 
bevásárlás idején itt is a parkolás.

Az önkormányzat az elmúlt 
néhány évben 318 parkolót épí-
tett a városban. A tervek szerint 
további több mint 200 parkoló 

épül a következő években Sár-
váron. Zajlik a csapadékcsatorna 
építése a Gárdonyi utcától észak-
ra, a főutca felújítása a napokban 
elkezdődik, készek a tervek a 
Dózsa utca felújítására, parko-
lók építésére. A Híd egyesület 
tagjai által felvetett kérdések az 
önkormányzat gazdasági cik-
lusprogramjában szerepelnek, a 
közlekedési és parkolási problé-
mák megoldásán folyamatosan 
dolgozik a városvezetés. -fr-

Téma a közlekedésszervezés

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.
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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 Kulturális Központ 
kamaratermében rendeztek 
ünnepséget Évek és művek 
címmel a 80 éves Lakatos József 
sárvári festőművész tiszteleté-
re. A rendezvényen Kondora 
István, Sárvár polgármestere 
köszöntötte a művészt.

Az ünnepi alkalomra megtelt 
a terem barátokkal, a művész 
tisztelőivel. A 80 esztendős fes-
tőművészt Kondora István pol-
gármester többek között az 50 
éves város borával köszöntötte. 
Kifejtette, hogy összefogással 
hamarosan megjelenhet egy élet-
művet összegző művészi igényű 
kötet is Lakatos József munkás-
ságáról. A Nádasdy Kulturális 
Központ vezetője, Takács Zoltán 
Bálint saját könyvtárából hozott 
egy kötetet, amelynek maga is 
szerzője volt, és az ünnepelt 
kedvenc témájával a magyar 
eredetkutatással is foglalkozik. 

Lakatos József 1938-ban szü-
letett Sárváron. Az általános 
iskolában Majthényi Károly 

szobrászművész volt a tanítója. 
A helyi gimnáziumban érettsé-
gizett, majd az Egri Pedagógiai 
Főiskola rajz szakán végzett 
1959-ben. Jakuba János festőmű-

vész volt a mestere. 1959–65 
között Mosonmagyaróváron, 
1972-ig Győrben, 1981-ig Nyír-
egyházán lakott és alkotott. 
Azután költözött vissza Sár-
várra. Műveiben az ősi, több 
ezer éves hagyományt hordozó 

szimbólumokat dolgozza fel. 
Az ő alkotása az Alkotmány úti 
lakótelepen álló Millenniumi 
emlékmű is. Lakatos József az est 
során felidézte, hogy lakott távoli 

városokban is, ahol sárvári de-
legációk többször megkeresték, 
hogy költözzön vissza Sárvárra, 
melynek végül eleget is tett. Ak-
kor fogalmazódott meg benne: 
soha többé nem szeretnék köl-
tözködni, teherautóra pakolni, 

mert egyre csak több lesz az 
ember holmija. 

Az ünnepségen elhangzott a 
dozmati regösének, ami Lakatos 
József számára jelentős művészi 
korszakot és feladatot jelentett. 
A rovásírással megjelenített 
„Hej regö rejtem” népdal a régi 
titokról és annak megőrzéséről, a 
magyarság sok ezer éves nomád 
pásztorkultúrájáról szól. Lakatos 
József művészete az ősi múlt 
kötelékeinek újra fonását tűzte 
ki célul. 25 évesen egy újságcikk 
hatására kezdett el foglalkozni 
a tárgyi emlékekben ma is élő 
múlttal. Festményeivel felidézni 
a sok ezer éves magyar kultúrát. 

Lakatos József számára fontos, 
hogy a fiatalok is megismerjék 
múltunkat, hogy kapaszkodót 
találjanak a világból áradó tévesz-
mével szemben. A 80 esztendős 
festő egy könyv megírásán is fá-
radozik, ami összegezné az általa 
megszerzett tudást. Reméljük, 
nemsokára kézbe vehetjük Laka-
tos József festőművész tartalmas 
életpályáját összegző kötetet.

A 80 éves Lakatos József festőművészt köszöntötték

Lakatos József festőművészt Kondora István polgármester köszöntötte 80. 
születésnapján
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Ale Ildikó képzőművész ki-
állítása nyílt meg a sárvári 
Galeria Arcisban. A Jelenlét 
című tárlatot Cebula Anna, a 
Szombathelyi Képtár igazga-
tója nyitotta meg. 

A kiállítótérben látható al-
kotások energiát sugároznak, 
amelynek a művész belső érzései 
és az őt körülvevő környezet 
közti feszültség a forrása – fogal-
mazott tárlatnyitójában Cebula 
Anna. Ale Ildikó képzőművész 
1997-ben a szombathelyi Ber-

zsenyi Dániel Tanárképző Főis-
kola rajz szakán diplomázott, 
majd a Magyar Iparművészeti 
Egyetemen és a Moholy–Nagy 
Művészeti Egyetemen folytatta 
tanulmányait. 2003 óta tagja a 
Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesülete Képzőművész 
Tagozatának. 

Egy épület, egy földrészlet, 
szemből vagy felülről szemlélve. 
Mindezek a látomások egy kép-
ben, néha így, néha úgy láttatva 
magát. Ale Ildikó több világ ké-
pét vetíti egymásra. A kiállított 

képek nagy része pasztellkrétával 
készült, ami megőrzi a hang-
súlyos rajzi elemeket, de már 
átvezet a festés színvilágába. – A 
pasztell az egyik kedvenc techni-
kám, a határozott vonalakat és az 
egymásba átfolyó színfoltokat is 
egyszerre lehet vele képezni – 
szólt képeiről a művésznő.

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. 
A Szegeden élő festőművésznő 
múzeumpedagógusként is tevé-
kenykedik, és oktatási módszerei 
között is szerepel hasonló. Egy 
korábbi tárlatán is alkalmazta 
már a nézői képjegyzetek lehe-
tőségét. – Szeretem az ilyen köz-
vetett véleményadási eszközöket, 
amelyek olyan kérdéseket is 
felvetnek néha, amelyek megvá-
laszolása előbbre viszi – mondta 
Ale Ildikó, akinek útkereső lélek-
térképei április elsejéig láthatóak 
a Nádasdy-várban.

Ú J  F O R D
ECOSPORT
4 499 000 Ft-tól*

P r ó b á l d  k i  v a d o n a t ú j  S T- L i n e  m o d e l l ü n k e t !

Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* A kép illusztráció. További részletek kereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás: 4,5-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátás: 107-134 g/km.

Az ajánlat Ford EcoSport Trend 1.0 125 LE modellre érvényes, alapszínben, 2018.03.10-31-ig kötött vevőszerződés esetén.

Hímes fiúk – hímes lányok  
Nádasdy Ferenc Múzeum
2018. április 1. (vasárnap)–április 2. (hétfő) 09:00-12:00

Húsvétvasárnap 9 órától tavaszkoszorúk készülnek a 
díszteremben. 10 órától hagyományőrző játszóházunkban a 
gyerekek népi játékokkal ismerkednek, mesét mondunk és 
kiűzzük a telet a Nádasdy-várból. A télűzés minél katoná-
sabb sikere érdekében közreműködnek a Sárvári Bandérium 
tagjai. Húsvéthétfőn 9 órától nyílik a tojásfestő kézműves 
sarok. 10 órától eljátsszuk a húsvéti locsolkodás menetét a 
vendégvárótól a hímes tojások gazdára találásáig. 

Belépőjegy: Egységes (6 éves kor felett): 500 Ft

Ale Ildikó útkereső lélektérképei

Ale Ildikó képzőművész kiállítását Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár 
igazgatója nyitotta meg
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

ENSZ_press_188x270.indd   1 28/02/18   20:36
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Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, 2018. 03. 31-ig történő megrendelés 
esetén.  További feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Corsa Selection 5a 
1,2 B/70 LE, klímával

Corsa Enjoy 5a 
1,4 B/90 LE

Crossland X Enjoy 
1,2 B/81 LE

Astra J Sedan 
1,6 B/115 LE

Astra K Enjoy 5a 
1,4 T/125 LE
Astra K Selection 5a 
1,4 B/100 LE

Mokka Selection 
1,6 B/115 LE

Zafira Premium 
1,6D/136 LE

 
Kék

Metál

Kék

Piros

Metálfény

Metálfény

Bordó

Metálfény

3 750 000 Ft

4 323 000 Ft

4 460 000 Ft

4 921 000 Ft

6 025 000 Ft

5 025 000 Ft

5 277 000 Ft

9 862 000 Ft

751 000 Ft

733 000 Ft

461000 Ft

971 000 Ft

1 026 000 Ft

675 000 Ft

778 000 Ft

2 512 000 Ft

2 999 000 Ft

3 590 000 Ft

3 999 000 Ft

3 950 000 Ft

4 999 000 Ft

4 350 000 Ft

4 499 000 Ft

7 350 000 Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN

AKCIÓS AJÁNLATOK AZ 
OPEL SZOMBATHELYTŐL!
2+2 év garanciával! 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.

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
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 rozé 0,75 l  360 Ft   480 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

Biztosítás
hipp-hopp!

Nem bonyolítjuk, iNtÉzzÜK!

VEGYE FEL VELÜNK 
A KAPCSOLATOT MOST!

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, biztosítás-közvetítés, 
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

Gondja van a jelenlegi biztosításával? 
Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne? 

Az ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN! 
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

Biztosítás-közvetítő rutinunk, kapcsolatrendszerünk 
garancia rá, hogy Önnek: Ne kelljen időrabló 

ügyintézéssel bajlódnia! Problémás esetekben is 
gyors, hatékony megoldást találjon!

9600 Sárvár, Humyadi u. 11. | Tinódi vendéglő udvarában 
Tel.: 06 95 520 230 | Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3807

E-mail: sarvar@insura.hu
Biztosítását weboldalunkon otthonából is megkötheti! 

www.szabokrisztian.insura.hu | www.allrisks.hu

ITT AZ IDŐ! 
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. március 23. és április 7. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 29-én és április 5-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 19. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

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

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 24., 31. és április 7. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Március 23. (péntek) 19.00 Kitüntetettek a nemzeti ünnepen 
1. rész
Március 30. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Hild park átadásáról
Április 6. (péntek) 19.00 Kitüntetettek a nemzeti ünnepen 2. rész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Március 23. és április 6. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Nem váratott magára sokat a 
Sárvárfürdő Kinizsi kézilab-
dásainak újabb jótékonysági 
akciója. Kéziseink legutóbb 
tavaly decemberben lepték meg 
a gyerekeket ajándékokkal, ez-
úttal pedig a Sárvári Nagycsalá-
dosok Egyesületét támogatták 
felajánlásukkal.

Csonka László, a Sárvári Ki-
nizsi SE Kézilabda Szakosztá-
lyának vezetője elmondta, nem 
szoktak belépőjegyet szedni 
mérkőzéseiken, de a jó cél ér-
dekében ezúttal becsületkasszás 
volt a Nemesvámos elleni NB II-
es női kézilabdameccs. A nézők, 
valamint a szakosztály felaján-
lásának köszönhetően húszezer 
forint gyűlt össze a mérkőzésen. 
A támogatást a Sárvári Nagy-

családosok Egyesülete számára 
Csonka László nyújtotta át.

Sáray Péterné, az egyesület 
vezetője, köszönettel és öröm-
mel fogadta az adományt. Mint 
mondta, minden olyan felajánlás 
– legyen az tárgyi vagy pénzbeli 
–, amely a családok számára 
hasznos, nagy segítséget jelent 
számukra. Az egyesület a Ne-
mesvámos elleni mérkőzésen 
befolyt összegből a tervek szerint 
élelmiszer adományt vásárol a 
rászoruló családok részére.

A sárvári kézilabdázók remé-
lik, hogy kezdeményezésükkel 
nem csupán ezt a néhány csa-
ládot sikerült megsegíteniük. 
Bíznak abban, hogy üzenetük 
célt ért, és a jövőben egyre több 
sárvári szervezet követi majd 
példájukat. sii

Kézis adomány
a nagycsaládosoknak

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.



SÁRVÁRI         HÍRLAP 15facebook.com/sarvari.televizio
. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

Öt győzelem után kapott ki 
ismét a Sárvári Kinizsi Kék-
golyó SE.

A kezdeti nehézségek után talpra 
állt az NB II dél-nyugati csoport-
jában szereplő Sárvári Kinizsi 
Kékgolyó SE tekecsapata. Az elő-
ző kiírás ezüstérmese januárban 
ugyan még kikapott a listavezető 
Halogytól, de aztán zsinórban öt 
győzelmet aratott: a Zalakaros ellen 

idegenben 8–0, a Lovászi Bányász 
SK ellen otthon 7–1, a Kondorfa 
ellen 5–3 idegenben, a Soproni 
Turris SE és az Olajmunkás SE 
Gellénháza ellen pedig egyaránt 
5,5–2,5 voltak az eredmények. A 
18. fordulóban aztán megtört a 
lendület, városunk csapata 6–2-re 
kikapott hazai pályán a nagykani-
zsai NK Teke SE ellen.

– Mindenképpen szerettünk 
volna nyerni, hiszen hazai pá-
lyán, bárki is legyen az ellenfél, 
mindig a győzelem a célunk. 
Sajnos ezúttal nem jött össze, 
megszakadt a jó sorozatunk, 
el kell ismerni, közepes játék-
kal, megérdemelt vereséget 
szenvedtünk. Szombathelyen 
megpróbálunk javítani! – érté-
kelt Farkas Imre, az egyesület 
szakosztályvezetője.

Rozmán Szabolcsék egyébként 
jelenleg 17 ponttal a középme-
zőnyben tanyáznak, lesz idejük 
rendezni a sorokat, ugyanis 
legközelebb április 7-én, délután 
három órától a sereghajtó, szom-
bathelyi Horváth–Gravitáció 
TKSE vendégei lesznek. A baj-
nokságból még négy forduló 
van hátra. 

Megtört a tekések lendülete

Sárvár FC: Négyből semmi
A pályák alkalmatlansága 
miatt továbbra sem tudták 
elkezdeni a tavaszi szezont a 
Vas megyei I. osztályban.

Bár eredetileg már február 
24-én elrajtolt volna a labdarú-
gó Vas megyei I. osztály tavaszi 
szezonja, az időjárás közbe-
szólt, így a versenybizottságnak 
el kellett halasztania az első 
négy fordulót. Az már biztos, 
hogy a listavezető Sárvár FC a 
Jánosháza VSE elleni találko-
zóját március 30-án (16:00), a 
Schott Lukácsháza ellenit pedig 
május 1-jén (17:00) pótolja. A 
celldömölki megyei rangadó 

időpontja is módosult ezzel, 
április 1-jére (16:00). A Rum 
és a Király SZE elleni meccsek 
új dátumáról később döntenek. 
Kovács László együttese jelen 
állás szerint a Vép ellen, hazai 
pályán kezdi meg a tavaszi 
szereplését, március 24-én 15 
órakor.

A zöld-fehérek egyébként 
nyolc edzőmeccset játszottak a 
holt szezonban, melyből négyet 
megnyertek (Csorna, Nagyka-
nizsa, Fertőszentmiklós, Ajka), 
hármat elveszítettek (Gyirmót, 
Pápa, Andráshida), egyszer 
pedig döntetlenre végeztek 
(ZTE).

A sárvári tekések jelenleg 17 ponttal a középmezőnyben tanyáznak

Érvényesült a papírforma, 
nem tudott meglepetést 
okozni jóval esélyesebb el-
lenfelével szemben a S.A.K.K. 

A Vas megyei bajnokságban 
szereplő Sárvári Amatőr Ko-
sárlabdázók Klubja azok után, 
hogy nyolc győzelemmel és 
négy vereséggel a B-csoport 
harmadik helyén végzett, a 
keresztbejátszások során az 
A-csoport második helyezettjét, 
a 9700.hu Ingatlan csapatát kap-
ta ellenfélül a negyeddöntőben. 

Nem vártak könnyű mecs-
c s ek  Né me t h  Pé te rék re , 
hiszen az ellenfélnél több 
élvonalbeli rutinnal is ren-
delkező, ex-falcós játékos is 
szerepelt.

A két győzelemig tartó 
párharc első felvonását 47–
35-re nyerte az esélyesebb 
szombathelyi együttes, majd 
a visszavágót 58–42-re ve-
szítette el  hazai pályán a 
S.A.K.K., amely ezzel eldőlt, 
hogy nem lesz ott a legjobb 
négy között. 

Nem sikerült a kosaras bravúr

A Sárvárfürdő Kinizsi SE a 
szezon legizgalmasabb mér-
kőzését játszotta a Bajnok DSE 
Nemesvámos ellen, ám a lendü-
let nem tartott ki a Celldömölk 
elleni szomszédvári rangadóig, 
a Győri Audi ETO III. számú 
csapata ellen aztán szépített.

A listavezető, Vady Moson-
szolnok vendégeként elszenve-
dett 28–19-es vereség után az 
NB II-es női kézilabda bajnokság 
Észak-nyugati csoportjának 14. 

fordulójában, a Bajnok DSE Ne-
mesvámos csapatát fogadta hazai 
pályán a Sárvárfürdő Kinizsi SE. 
A vendégek kezdték jobban a 
találkozót, a félidőben 12–9-re 
vezettek, majd a fordulás után 
már hét gól is volt a Veszprém 
megyeiek előnye a sok hibával 
játszó vasiak ellen. Rozmán 
Gergő együttese azonban nem 
adta fel, és hatalmas hajrával, 
elképesztő izgalmak után, Nardai 
Viktória utolsó másodpercekben 
szerzett találatával fordítani tu-
dott, és 28–27-re nyert. 

A csapat azonban nem ott 
folytatta, ahol a rangadót ab-
bahagyta, ezt követően a szom-
szédvár, az utóbbi időben alapo-
san megerősödő Celldömölki 
VSE vendégei voltak Jenőfi Ka-
talinék. Nem sikerült felpö-
rögniük a sárvári lányoknak, 
13–11-es félidő után 29–22-re 
kikaptak, ezzel ismét leszorul-
tak a dobogóról.

Március 18-án a Sárvárfürdő 
Kinizsi női kézilabda csapata 
az NB II-es bajnokság 16. for-

dulójában 16–12-es félidő után 
35–31-re nyert hazai pályán a 
Győri Audi ETO III. számú 
csapata ellen. A Kinizsi újon-
cot is avatott: Petróczi Viktória 
betegsége és Varga Ágnes sérü-
lése miatt, első felnőtt NB II-es 
mérkőzésén állt a kapuban, 
és remekül helyt állt, Bokor 
Barbara, a Tinódi Gimnázium 
negyedikes tanulója. A Kinizsi 
legeredményesebb játékosai: 
Jenőfi Katalin 9, Kokas Viktó-
ria 8, Nardai Viktória pedig 7 
góllal voltak.

Győztek a kézilabdások

Izgalmas mérkőzést játszott a Sárvár a Nemesvámos ellen
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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.

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!
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z 
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.)

Arany és 
ezüst ékszerek 

(Beszámítás esetén.)

-20% 
kedvezménnyel!

KARIKAGYŰRŰ 
és arany ékszer

készítése

-10% 

Hozd 
magaddal!

Ezüst és 
gyöngy-
ékszerek

-10% -10% 

Női és férfi 
márkás órák 

Ezüst 
piercingek

-30% 

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:

Március 30. (péntek):  8.00-20.00
Március 31.(szombat): 6.00-22.00

Április 1. (vasárnap): zárva
Április 2. (hétfő): 8.00-20.00

Kertvárosi Trafi k
 Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 6.00-21.00, 
péntek–szombat: 6.00-22.00, 

vasárnap: 6.00-20.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

HÚSVÉTI GASZTROTÚRA
2018. március 30-tól
HÚSVÉTI kóstoló
Sok-sok fi nomság 
sonkával és tojással!
Kalandozz velünk!

2018. április 14-én, szombaton

 “TI – BOROK” – ESTJE”
Minden Tibor nevű vendégünket meghívjuk 

egy pohár (2 dl) BORRA!
 (ha min. 1500 Ft értékben fogyaszt) 

ÁPRILISI 14-ÉN, SZOMBATON 20 órától 
GOLYÓ & THE IRONCATS

rockabilly buli a Tinódi pincében

Éttermünkbe szakácsot és felszolgálót felveszünk, 
hosszú távra és alkalmanként is! 

Fiatalos, jó csapat! Érd: +36309466689

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


