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Kezdődik a sportcsarnok építése

Élő választási
műsor az STV-ben!

Április 8-án, vasárnap az országgyűlési választás napján 19
órától élő adással jelentkezik a
Sárvári Televízió.

Dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár, Kondora István polgármester, Peresztegi Imre vezérigazgató és Ágh Péter
országgyűlési képviselő helyezte le az időkapszulát a sportcsarnok alapkövébe

A sárváriak régi álma vált valóra azzal, hogy március 27-én
letették a Sárvári Sport- és
Kulturális Központ alapkövét,
amelyben a nagyterem mellett
helyet kap majd egy 3D-s mozi,
edzőtermek, squas- és tekepályák, büfé. Az épület mellett egy
közel 200 beállásos parkolót
alakítanak ki, ahol a piac is
működik majd. A kivitelezés

április elején kezdődik, és a
tervek szerint 18 hónapig tart.
A Nádasdy és az Esze Tamás
utcák által határolt területen
épülhet meg a Sárvári Sport- és
Kulturális Központ. Az alapkőletételi ünnepségen Kondora
István polgármester méltatta elsőként a beruházást. – Már 2006
körül kialakult az a koncepció,

ítás

Tavaszi nagytakar

hogy ezen a területen egy sportés rekreációs központot szeretne
építeni az önkormányzat. Most
jutottunk el arra a pontra, hogy
az ipari park, a fürdő, a város
különböző pontjainak többszöri
fejlesztése után valóra válthatjuk
az álmunkat, és megépíthetjük
a multifunkcionális sportcsarnokot – mondta a polgármester.
Folytatás a 3. oldalon

Műsorunkból elsőként értesülhet a sárvári országgyűlési egyéni
választókerület 77 településének
eredményeiről és a választás
napjának történéseiről. A Sárvári
Televízióban az országos eredményeket is követheti. Vendégünk
lesz többek között a választókerületi választási iroda vezetője és
a győztes országgyűlési képviselő
is. A napközbeni részvételi adatokról, rendkívüli eseményekről
a Sárvári Televízió képújságában, a Sárvári Rádió híreiben
és a sarvarvaros.hu weboldalon
adunk folyamatos tájékoztatást.
A savarvaros.hu weboldalon az
Önkormányzat/Országgyűlési
választás 2018 menüpontban
hasznos információkat talál. Kövesse velünk élőben a választás
urnazárás utáni fejleményeit is!
Április 8-án 19 órakor kapcsoljon
a Sárvári Televízióra!

Tartalomból:

Beiskolázás ............................... 2.
Megújul a főutca ...................... 4.
Választás 2018 ....................... 7-9.
Programok ........................ 10-11.

Tisztelt Sárváriak!

Ezúton hívjuk és várjuk Önöket a hagyományos Tavaszi Nagytakarítási akcióra,
melynek célja, hogy összegyűjtsük az ősz és a tél folyamán keletkezett hulladékot.
A szemétgyűjtés időpontja: 2018. április 13. (péntek) 16.00 óra
Helyszínek: TESCO parkoló • Sárvár – Bögöt kerékpárút kivezető szakasza • Vágóhíd utcai garázsok
Közös érdekünk és jogos elvárásunk, hogy tiszta környezetben éljünk.
Fogjunk össze e cél érdekében, mutassunk példát gyermekeinknek és a lakókörnyezetünkben élőknek!
Kondora István, Sárvár város polgármestere
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Beiratkozás a katolikus iskolába
A katolikus iskola szeptemberben kettő első osztályt indít.
A szeptemberi elsős osztályokba történő beiratkozásra az
alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8:00–19:00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8:00–18:00 óra között.

Bányai Jánosné március 23-án ünnepelte 90. születésnapját, ebből az alkalomból köszöntötte Kondora István polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester
és Vinter István önkormányzati képviselő. Az ünnepelt Márai Anna néven
Budapesten született 1928. március 23-án. A köszöntést családja körében
otthonában fogadta (Fotó: Kiss Norbert)

Közlemény
Amplitude Truform 1,5 SHV

a tanköteles 36.650
gyermekekFt
2018/2019-es
tanévre
helyett 25.000
való általános iskolai beíratásáról

Ft

Balansis 1,5 SHV
A Vas Megyei
Kormányhivatal
és aFt
köznevelési in61.320
Ft helyettműködéséről
43.000
Sárvári Járási Hivatala a nemzeti tézmények névhasználatáról szóló
LifeStyle
3 1,5
SHV 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet
köznevelésről
szóló 2011.
évi CXC.
törvény (a továbbiakban:
Nkt.) (a50.000
továbbiakban: Rendelet)
71.230 Ft helyett
Ft 22. § (1)50. § (7) bekezdésében, valamint
a nevelési-oktatási intézmények

(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva – a területileg illetékes

Április hónapban

KIEMELT AKCIÓ!
Minden prémium
szemüveglencse

-os
%
30 kedvezménnyel
kapható!

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

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor
be kell mutatni:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt és születési
anyakönyvi kivonatot (ha van, adóigazolványt is) • az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai
szakvélemény) • nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlására (iskolában helyben kitöltendő) • kitöltött nyilatkozatot
a hit- és erkölcstan tanulásról (iskolában helyben kitöltendő)
• a gyermek TAJ kártyáját • szakértői véleményt, amennyiben
van (Pedagógiai Szakszolgálattól)
tankerületi központ véleményének
kikérésével – az alábbiak szerint
határozta meg a 2018/2019-es
tanévben tanköteles korba lépő
gyermekek általános iskolába
történő beíratásának időpontját:
2018. április 12. (csütörtök)
7.30–19.00 óra között,
2018. április 13. (péntek)
7.30–18.00 óra között.
Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései
értelmében Magyarországon – az
Nkt.-ben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban
részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni.
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben
tankötelessé válik. A Rendelet
21. § (1) bekezdése értelmében
a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába
lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles
felvenni azt a tanköteles tanulót,
aki életvitelszerűen az általános
iskola körzetében lakik (kötelező
felvételt biztosító iskola).
A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései előírják, hogy az adott évben
tanköteles korba lépő gyermeket
a szülő április 1-je és április 30-a
között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben
közzétett időpontban – köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára. Amennyiben a
választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést

hoz, a szülő a gyermekét a döntés
jogerőre emelkedését követő öt
napon belül köteles beíratni a
kötelező felvételt biztosító iskola
első évfolyamára.
A Rendelet 23. § (3) bekezdése
értelmében az iskola igazgatója a
gyermek felvételéről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet
elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola
igazgatója írásban közli kiskorú
tanuló esetén a szülővel. Az iskola
igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában
dönt. Az iskola igazgatója a felvételi
kérelem benyújtásával kapcsolatos
ügyintézés, határidő-számítás
során a köznevelés rendszerében
hozott döntésekkel kapcsolatos
szabályok alapján jár el.
Az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében
a nevelési-oktatási intézmény
a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli
a tanulóval, a szülővel. Az iskola
felvételi kérelmet elutasító döntése
ellen a szülő – a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül – a
tanuló érdekében eljárást indíthat.
A jogorvoslati eljárást megindító
kérelmet az iskola fenntartójának
(Sárvári Tankerületi Központ) kell
címezni, és az iskola igazgatójánál
kell benyújtani. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében az
iskola fenntartója jár el és hoz nyolc
napon belül másodfokú döntést.
Sárvár, 2018. március 1.
Dr. Galántai György
járási hivatalvezető
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Másfél év múlva elkészül Sárvár XXI. századi közösségi tere
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
az alapkőletételkor elmondta
még, hogy a beruházás nettó 3,4
milliárd forintba kerül, amelyhez
2 milliárd 60 millió forintos
támogatást biztosított az állam
a Belügyminisztériumon keresztül. A maradék részt, mintegy
1,3 milliárd forintot pedig az
önkormányzat teszi hozzá lekötött tartalékából – hangsúlyozta
Kondora István.
Ágh Péter országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kiemelte, hogy hosszú út vezetett el a mai napig, de ez az út
azt bizonyítja, hogy érdemes
nagy célokat kitűzni, hiszen
összefogással és kitartással elérhetjük. – Amikor 2013-ban
választókerületi elnök lettem,
akkor beszéltünk először erről
a tervről a polgármester úrral. Később a Sárvári Sport- és
Kulturális Központ ügyének
megnyertük a miniszterelnök
urat és a kormányt. Ennek révén

az ország vezetése 2 milliárd
60 millió forinttal támogatta
azt a fejlesztést, ami az évtized
legnagyobb beruházását jelenti

az első Orbán-kormány alatt is,
amely lehetőséget adott a fürdő
felépítésére, és így van ez most
is – hangsúlyozta Ágh Péter.

A Sárvári Hírlap egy példánya is az időkapszulába került

a városban. Sárvár XXI. századi
fedett közösségi tere méltó helyet
ad a várost szerető polgároknak.
Ugyanakkor jelképezi azt, hogy
az Orbán Viktor vezette magyar
kormány Sárvár mellett áll,
és erősíteni akarja azt, most a
várossá avatás 50. évfordulóján
is. Ne feledjük! Így volt ez már

A komplexumot Dr. Dukai
Miklós, a Belügyminisztérium
önkormányzati helyettes állam-

titkára is méltatta: Gratulálok
Sárvárnak, hogy ezt a beruházást
elindította! Az önkormányzatoknak abban van szerepük, hogy
a helyi közösségeket erősítsék,
ennek egyik fontos eszköze lehet egy ilyen multifunkcionális
sportcsarnok.
Az alapkőbe kerülő időkapszulát Kondora István polgármester
töltötte meg. Belekerült többek
között a jelenlévők kézjegyével
ellátott alapítódokumentum, a
csarnok tervei, a Sárvári Hírlap
legutóbbi lapszáma. Majd Dr.
Dukai Miklós helyettes államtitkár, Ágh Péter országgyűlési
képviselő, Peresztegi Imre, a kivitelező ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója
és Kondora István polgármester
elhelyezte az időkapszulát.
-fr-

Fogadóóra

Máhr Tivadar alpolgármester 2018. április 10-én (kedden)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet
205. sz.) fogadóórát tart.

Sokat léphettünk a közös munka révén előre
A hűvös idő ellenére sok érdeklődő jött el, hogy együtt
ünnepelje a Hild park átadását
március 23-án. A tér felújítására 235 millió forint pályázati
támogatást nyert a sárvári önkormányzat a TOP keretében,
az önrésszel együtt mintegy
300 millió forintba került a
beruházás.

A vendégeket Kondora István
polgármester köszöntötte, köztük
dr. Hafenscher Károly miniszteri
biztost és Gaál Tamás szobrászművészt, aki a téren álló Sylvester
János emlékművet készítette.
– A Posta tér és a Hild park
elkészültével, a környező épületek
megújulásával ezek a teremtett
terek a város történelmi főterével együtt egy olyan téregységet
alkotnak, amely méltó várunkhoz
– mondta Kondora István.
A felújított Hild parkot Ágh
Péter országgyűlési képviselő
adta át a város polgárainak. – A
mai átadás egy újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány,

az önkormányzat és a sárvári emberek között egy sikeres
együttműködést tudtunk kialakítani, amelynek révén a hazai
és közösségi forrásokat Sárvár
érdekében tudjuk felhasználni.

említette a Vármelléki Óvodát, a
vasútállomást, a Nádasdy iskolát,
a kormányhivatalok fejlesztését,
a távhőhálózat korszerűsítését,
utca- és járdafelújításokat, a huszárkiállítást.

Kovács Johanna, Máhr Tivadar, dr. Hafenscher Károly, Ágh Péter, Kondora
István és Takács Levente a Hild park avatásán

Azóta, amióta országgyűlési
képviselőként szolgálhatom ezt
a fantasztikus települést már
számos fontos lépést tudtunk
tenni a város építése érdekében –
mondta Ágh Péter, aki példaként

– Letehettük a Szent László
iskolában az új sportcsarnok
alapkövét. Korszerűsítésre került
a várost Szombathely irányába az
M86-os úttal összekötő útszakasz.
Sor kerülhet a csapadékvíz-elve-

zetési munkálatokra, a szociális
alapszolgáltatások bővítésére, a
bölcsőde-felújításra, kerékpárút-építésekre. Létrejöhet a Zene
Háza és két labdarúgó-pálya. Idén
megújulhat a városon áthaladó
főút. A kormány átvállalta a város
közel egy milliárd forintos adósságát. Sárvár területén 2014 óta több,
mint 11 milliárd forint értékben
zajlottak, zajlanak beruházások.
Sok még a feladatunk, de sokat
léphettünk a közös munka révén
előre – hangsúlyozta Ágh Péter.
Az ünnepi beszédeket követően
dr. Hafenscher Károly miniszteri
biztos, Ágh Péter országgyűlési
képviselő, Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester vágta át a Hild park
átadását jelképező nemzeti színű
szalagot. A téren az ünnepség
alatt helyi kézművesek kínálták
portékáikat, köztük Sárvár idei
borát is. Az ünnepségen a Kanona
Band, a Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei,
Kovács Johanna és Takács Levente
működtek közre. 
-fr-
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Az uniós beruházásokkal erősödött a megye gazdasága
Az Uniós Fejlesztések Nyílt
Napján a Nyugat-Magyarországon uniós támogatással létrejött beruházásokról tartottak
tájékoztatót és családi napot
a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben.
– 212 milliárd forint európai
uniós fejlesztési forrás érkezett
Vas megyébe a 2014–2020-ig
tartó fejlesztési időszakban eddig, amiből több mint hatszázötven támogatott projekt valósulhatott meg – számolt be Ágh
Péter országgyűlési képviselő,
megyei fejlesztéseket koordináló
miniszteri biztos a térségben
uniós támogatással létrejött
beruházásokról.
Az ország hét régiójának
egy-egy közkedvelt gyógyfürdőjében szervezett eseménnyel
hívja fel a figyelmet a Miniszterelnökség a több tízezer uniós támogatásból megvalósult
fejlesztésre, az EU-s fejlesztési
programok eredményeire.
Ágh Péter megyei fejlesztési
biztos a fürdő medenceterében
tartott tájékoztatón arról is szólt,
hogy a közlekedésfejlesztés kapta
a legtöbb támogatást a térségben,

ebből valósult meg a Szombathely
és Győr közötti M86-os autóút, és
kezdődhetett el az M8-as autóút
Körmend–Rábafüzes, valamint
az országhatár közötti szakaszá-

beruházások jól hasznosultak,
ezek révén erősödött a megye
gazdasága, emellett a kormányzati döntések révén egyre több
állami, hazai és helyi forrásokból

Kondora István polgármester, Ágh Péter miniszteri biztos, Vojtkó Tibor
fürdőigazgató és dr. Kondora Bálint, a Vas megyei Közgyűlés alelnöke az
Uniós Fejlesztések Nyílt Napján

nak előkészítése és építése. Emellett kiemelt helyet foglalnak el a
szennyvíz-elvezetési és kezelési,
valamint az árvízvédelmi projektek. Továbbá uniós forrásból
jöhet létre a Szombathely–Kőszeg
vasútvonal tervezett korszerűsítése és a körmendi Batthyány–
Strattmann-kastély turisztikai
célú fejlesztése is. A vasi uniós

megvalósuló fejlesztés is realizálódik – emlékeztetett Ágh Péter
országgyűlési képviselő.
– A megyei önkormányzat
által koordinált Területfejlesztési
Operatív Program keretében 21
milliárd forint érkezett a vasi
városokba és falvakba – közölte
dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke. A települések

sikeres pályázatainak nagy részében a közszolgáltatások színvonalának emelését és az intézmények
gazdaságosabb működtetését
jelölték meg célul.
– Az elmúlt 15 évben, a Sárvárfürdő megnyitása óta a település
felkerült az európai idegenforgalmi térképekre. A turizmus és a
gazdaság területén történt hatalmas fejlesztések mellett azonban
arra törekedtünk mindvégig,
hogy az itt lakók is egy minőségi
városban élhessenek. Ezt segítették elő a Sárvárra érkezett uniós
támogatások is – szólt Kondora
István polgármester. Így újulhatott meg a vasútállomás környéke,
az óvodák és a bölcsőde, a gondozási központ és a Nádasdy-várral
szemben található Hild park.
– A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő az egyik mintapéldája
annak hazánkban, hogy miként
kell hasznosítani az állami és az
uniós támogatásokat – hangsúlyozta Vojtkó Tibor, a fürdő
ügyvezető igazgatója.
A Sárvárfürdőn a nap során a
közönség tíz helyszínen tehetett
időutazást a fürdők világában.
A vendégek családi programokon
és bemutatókon vehettek részt.

Állami forrásból újul meg a városon átvezető út
Kezdődik a főutca útburkolatának felújítása, megtörtént a
munkaterület-átadás. A fürdőnél lévő lámpasortól egészen a
Szombathelyi úti vasúti átjáróig megújul a városon átvezető
út burkolata mintegy félmilliárd forintos állami beruházás
keretében.
Március 19-én megtörtént a
munkaterület-átadás a főutcán.
Első ütemben a Fekete-híd utcai
jelzőlámpás csomóponttól az
Ady Endre utcáig tartó szakasza
újul meg a városon átvezető
útnak. A kivitelezés húsvét után
kezdődik, és július közepéig
tart. A második ütemben az Ady
Endre utcától a Szombathelyi
úti vasúti átjáróig tartó főutcai
szakasz kap 9 cm vastag új aszfaltburkolatot, amelynek a kivitelezése várhatóan augusztusban
kezdődik.

– Nem olyan régen volt, amikor átadhattuk a Sárvárt az
M86-ossal összekötő főutat, és
most ezt a munkát folytatjuk
azzal, hogy a városon áthaladó

zéből, a kormány döntésének
köszönhetően. Az eredmény
önmagát fogja igazolni, hiszen
a megszépült út hozzájárul a városról alkotott pozitív kép továb-

Ágh Péter képviselő, Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester az útfelújítást jelző projekttábla előtt

főutcát is felújítjuk. A beruházás
mintegy félmilliárd forintba kerül. A kivitelezés hazai forrásból
valósul meg, az adófizetők pén-

bi növeléséhez is – mondta Ágh
Péter országgyűlési képviselő.
Kondora István polgármester
arra hívta fel a figyelmet, hogy a

tervezett munkák az itt élők részére számos kényelmetlenséggel
fognak járni, ezért szükség lesz
mindenki türelmére és megértésére a városon áthaladó út
építésének ideje alatt.
– Szerencsés helyzetben vagyunk mi sárváriak, hiszen a
városban, egy időben több önkormányzati és állami beruházás is
zajlik. Már nagy szükség volt erre
a felújításra, hiszen az autók nagyon tönkretették a főút felületét.
Nagyon örülünk, hogy az 50 éves
városunk ősztől egy jó minőségű
fő közlekedési útvonallal rendelkezik majd – húzta alá Kondora
István polgármester.
A hazai forrásból finanszírozott burkolat-felújítási program
keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága 15 db, összesen 24,5 km
hosszú szakaszon végez burkolatjavítást a megyében.
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Sárvár és Magyarország büszke a hőseire
Felújították az I. világháborús
katonák sírjait és emlékművét
Sárváron. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum pályázatának
köszönhetően 38 síremlék és
egy emlékmű újulhatott meg a
Soproni úti temetőben.
Ünnepélyes keretek közt adták át a köztemetőben az első
világháborúban hősi halált halt
katonák felújított hadisírjait és
emlékművét. A sárvári hadisírok
a Honvédelmi Minisztérium 4,8
millió forintos támogatásának
köszönhetően újulhattak meg.
A felújítás során az új sírjelek,
az emlékmű, és a parcellaoszlopok a régivel teljesen megegyező
formában és méretben készültek
el. Az új sírjelek az egyenetlen terület miatt beton alapra kerültek,
majd az esztétikus emlékhely
kialakítása érdekében a beton
alap földdel és füvesítéssel került
befedésre.
A hadisírok ünnepélyes átadásán Kondora István polgármester köszöntötte a Soproni
úti temetőben megjelenteket. A

város első embere rámutatott,
a sírjelek felújítása az emlékek
megőrzését szolgálja. – Ha az
emléket mindig ébren tartjuk,

halottaihoz. Sárvár és Magyarország büszke a hőseire – emelte ki
Ágh Péter országgyűlési képviselő, majd hozzátette: – Nekünk,

 ondora István, Ágh Péter, Máhr Tivadar, valamint az avatáson megjelent
K
sárváriak és a tiszti kar képviselői elhelyezték az emlékezés virágait a sírjeleknél

és éberen is vigyázunk rá, akkor
nem csak az elmúlt ezer év, hanem a következő ezer év is alkalmas lesz arra, hogy a múltunkról
és a jövőnkről közösen gondolkodjunk – hangsúlyozta ünnepi
beszédében a polgármester.
– Minden közösséget minősít
az, hogy hogyan viszonyul a

21. századi magyaroknak nem
puskával és karddal, hanem a
nemzeti hagyományaink, keresztény kultúránk és függetlenségünk megőrzésével kell
megvédenünk a hazát.
Dr. Földváry Gábor, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes
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államtitkára megtisztelőnek nevezte, hogy a sárváriakkal együtt
ünnepelhette meg a sírok felújítását. A helyettes államtitkár a
projekt kapcsán felelevenítette,
a kormány az elmúlt 2 évben 2
milliárd forintot különített el az
I. világháborús hősi temetkezési
helyek felújítására.
Az ünnepi beszédek után a
történelmi egyházak képviseletében Orbán István, a Szent László
Plébánia kanonokja, Gyarmati
István evangélikus lelkész és
Szentgyörgyi László református
lelkipásztor áldotta meg a sírokat
és az emlékművet.
A megemlékezés végén az
ünnepség szónoka Kovács Jenő,
a Vitézi Rend Vas-Zala megyei
törzskapitánya koszorút helyezett el az emlékműnél. Az
avatáson megjelent sárváriak,
a városi és járási intézmények
vezetői, és a tiszti kar képviselői
elhelyezték az emlékezés virágait
a sírjeleknél. Az avatás perceit
Szabó Tibor, Jászai Mari-díjas
színész szavalata és éneke tette
még emelkedettebbé.
sii

Újabb kormányhivatali épületet korszerűsítettek
Átadták a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási
Hivatalának felújított épületét.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
keretében támogatott projekthez kapcsolódóan a Vas Megyei
Kormányhivatal 11 épületének
energetikai korszerűsítésére
került sor, ez volt a tizenegyedikként átadott ingatlan.
A Vas Megyei Kormányhivatal három sárvári épülete
újulhatott meg. Tavaly nyáron
adták át a Sárvári Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztályának
Selyemgyár utcai és Népegészségügyi Osztályának Várkerület
4. szám alatt található épületeit.
A projektek kivitelezése során
elvégezték mindkét épületen
a homlokzatok, alsó és felső
zárófödémek hőszigetelését és a
külső nyílászárók cseréjét.

A Sárvári Járási Hivatal Várkerület 3. szám alatti épületének
beruházása keretében sor került
az épület hőtechnikai adottsága-

zárók – ajtók, ablakok – cseréje.
A pályázati felhívás kiemelt célja
volt az alacsony szén-dioxid
kibocsátású, gazdaságos üzemel-

Tavaly avatták fel a Sárvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztályának Selyemgyár utcai épületét

inak javítására a homlokzatok,
felső zárófödémek hőszigetelése
által. Megtörtént a külső nyílás-

tetés megvalósítása. A cél elérése
érdekében kiépítésre került egy
napelemes rendszer villamos

energia-termelés céljából. Sor
került a fűtési rendszer és a világítás korszerűsítésére is. A kivitelezés bruttó költsége mintegy
71 millió forint volt. A sárvári
önkormányzat beruházásaként
a második emeleti nagyterem is
megújult, illeszkedve a felújított
épülethez, és méltó helyszínt
adva az 50 éves város ünnepi
testületi üléséhez is.
Ágh Péter országgyűlési képviselő örömének adott hangot,
hogy a választókerületében több
járási hivatali épület is megújulhatott. – Az állampolgárok
egyre több ügyüket intézhetik a
járási hivatalokban, ezért fontos,
hogy ezek a felújított épületek
bizalmat sugározzanak – húzta
alá a képviselő.
A Vas Megyei Kormányhivatal
11 épületének energetikai korszerűsítése mintegy 1,1 milliárd
forintba került, és a KEOP keretében valósulhatott meg.
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Fórumot tartott Sárváron a Jobbik
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje, Rába Kálmán
tartott választási fórumot a
vár házasságkötő termében.
A vendége Toroczkai László,
a Jobbik alelnöke, Ásotthalom
polgármestere volt.

– A Vas 2-es választókerületben 77 település található, és egy
rendkívül heterogén területről
beszélünk. Nyilván nincs egy
olyan koncepció, amely mindegyikre megvalósítható. Ezért
azt gondolom, hogy egy nagyon
komoly munka lesz a Jobbik kormányra kerülése után egy olyan
koncepciót kidolgozni, amelyik
mindegyik település esetében
garantálni tudja a várt fejlesztéseket – mondta Rába Kálmán.
A képviselőjelölt Mirkóczki
Ádámra, a Jobbik szóvivőjére is
utalt fórumán, aki a közelmúltban egy televíziós beszélgetésben
azt mondta: „De igazából mi
nem azok voltunk, akiknek láttattuk magunkat. Azt is mond-

hatnám, az a retorika, amely
2010 előtt ment, az volt a nem
igaz." Rába Kálmán úgy értelmezi Mirkóczki szavait, hogy a
2010 előtti Jobbik ellenségképeket keresett, most viszont már
összefogásra buzdít.
Toroczkai László, a Jobbik alelnöke több mint 20 éve vesz részt
a politikai közélet küzdelmeiben,

de mint mondja, ennyire durva
kampányt még nem látott, ez is
mutatja, hogy nagyon nagy a tét.
Ő volt az, aki először határolódott el Mirkóczki szavaitól.
– Én elmondtam nyilvánosan,
hogy Mirkóczki Ádám azt a két
mondatot biztos, hogy nem az
én nevemben mondta. De hát én
azt gondolom, hogy egy demok-

Rába Kálmán, a Jobbik képviselőjelöltje és Toroczkai László alelnök is leszögezte, hogy egy körzetben sem lép vissza a Jobbik

Kapcsolja be a riasztás funkciót,
és kerülje el a sorozatos bírságokat!
További információ:
www.hu-go.hu

www.sarvarvaros.hu

ratikusan működő párt életében
előfordulnak véleménykülönbségek vagy hibás mondatok. Én
semmiféleképpen sem tagadom
meg a 2010 előtti önmagamat.
Én egész életemben a magyar nép
jogaiért és érdekében tevékenykedtem, és viseltem el sokszor azt,
hogy meghurcoltak, vagy éppen
a Gyorskocsi utcai fogdában rám
zárták a zárkaajtót. (A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alapítójaként részt vett a
Magyar Köztelevízió ostromában
2006-ban. A Szerk.) Ezen semmi
szégyellnivaló nincsen, és nem
kell megváltoznunk. Én mindig
is jót akartam ennek a népnek,
legfeljebb a különböző szűrőkön
keresztül ez nem mindenkihez
jutott el. De hiszek abban, hogy
következetes és kitartó munkával meg tudjuk ismertetni a
programunkat minden magyar
emberrel, és akkor megértik az
emberek, hogy Magyarország
lakosságának kétharmada jobbikos, csak még nem tud róla
– szögezte le Toroczkai László.
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Országgyűlési képviselők választása 2018
A Vas 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület képviselőjelöltjei
sorszáma a
szavazólapon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jelölt neve

rövid neve
Jelinek Roland
(nincs)
Ágh Péter
FIDESZ KDNP
Szeidel Julianna
(nincs)
Rába Kálmán
JOBBIK
Dr. Horváth Attila MSZP PÁRBESZÉD
György István Péter LMP
Barkovics Roland
SZEM PÁRT
Horváth Mercédesz MCP
Tóth Sándor
MIÉP
Bazsó Ferenc
KÖZÖS NEVEZŐ
Kovács Attila
MOMENTUM
Szekeres Tamásné
KÖSSZ
Horváth Áron
MEDETE PÁRT

Jelölő szervezet(ek)
teljes neve
Családok Pártja
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Összefogás Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt
Lehet Más a Politika
Szegény Emberek Magyarországért Párt
Magyarországi Cigánypárt
Magyar Igazság és Élet Pártja
Közös Nevező 2018
Momentum Mozgalom
Kell az Összefogás Párt
Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja

Hirdetmény

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Eng. szám: U-000545

A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás során Sárvár székhellyel működő Vas megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban OEVB) tagjai:
Az OEVB elérhetőségei:
dr. Tóth Eszter		
OEVB elnöke
székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2.
Benkőné dr. Bagoly Teréz
OEVB elnökhelyettese
telefon: 95/323-555
dr. Tóth László		
OEVB választott tagja
fax: 95/320-230
dr. Horváth Györgyi		
OEVB delegált tagja FIDESZ-KDNP
e-mail: fojegyzo@sarvar.hu
György Gábor István		
OEVB delegált tagja LMP
Sárvár, 2018. március 26.
Finta Krisztián Zsolt		
OEVB delegált tagja MSZP-PÁRBESZÉD
dr. Szijártó Valéria
Csefó Ildikó			
OEVB delegált tagja JOBBIK

Velence, a lagúnák városa sárvári felszállással
2018. május 5-6./1 éjszaka • Félpanziós ellátással

Részvételi díj: 39.500 Ft/fő
Bővebb információról érdeklődjön irodáinkban!

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

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.

– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.
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Az 2018. április 8-i országgyűlési képviselő-választáson
közreműködő szavazatszámláló bizottságok összetétele
1. szavazókör: (01TEVK) Sársziget utca 69. (Volt Sári Iskola) 		
Jegyzőkönyvvezető: dr. Papp Zsuzsanna			
Választott tagok:
Varga József				
Kálmán Lajos Csabáné			
Kenyeres István			
Berghoffer Zoltán			
Bogdán Irina Mária			
Megbízott tagok:
Csiki Tibor, Fidesz-KDNP		
Udvarnagyi Miklós Péterné,
Demokratikus Koalíció			
					
2. szavazókör: (01TEVK) Rábasömjéni utca 86. (Sárvár klub)		
Jegyzőkönyvvezető: Wawrzsákné Kondor Eleonóra			
Választott tagok:
Kalmár Lászlóné			
Kertész Gyula				
Czeglédi-Németh Laura Ilona		
Kovács Gábor Józsefné			
Kovács Zsolt Józsefné			
Megbízott tagok:
Kámán-Wittinger Tünde, Fidesz-KDNP
Mészáros Zoltán, Jobbik
		
3. szavazókör: (02TEVK) Nádasdy Ferenc út 143. (Kenyérgyár)
Jegyzőkönyvvezető: Hladen Krisztián			
Választott tagok:
Mesterházy Sándor			
Sáray Péter				
Gecse Mária Magdolna			
Nemes Józsefné			
Kiss Györgyné				
Megbízott tagok:
Kiss Lászlóné, Fidesz-KDNP		
Nagy Béla, MSZP-Párbeszéd			
					
4. szavazókör: (02TEVK) Nádasdy Ferenc út 143. (Kenyérgyár)
Jegyzőkönyvvezető: Darvalics Jánosné			
Választott tagok:
Molnár Zoltánné			
Sándor Erzsébet			
Németh Rita				
Asbóth Zsuzsanna			
Stájericsné Ihász Zsuzsanna		
Megbízott tag:
Haller Ferenc, Fidesz-KDNP			
5. szavazókör: (02TEVK) Csényeújmajor (Volt klub)
Jegyzőkönyvvezető: Szabó Tamás				
Választott tagok:
Kovács Gábor				
Fodor Lajos				
Dénes Csaba				
Kovács Árpád				
Kovács Csaba				
Megbízott tagok:
Dabis Gábor, Fidesz-KDNP		
Nagy László, MSZP-Párbeszéd			
					
6. szavazókör: (03TEVK) Bocskai István utca 1-3. (Kertvárosi Óvoda)
Jegyzőkönyvvezető: Horváthné Gétai Edina			
Választott tagok:
Skublics Gábor				
Kalmár Lajosné			
Czillinger Jánosné			
Horváthné Czöndör Éva			
Varga Emőke Mária			
Megbízott tagok:
Németh Sándor, MSZP-Párbeszéd
Szalay László Imre, Fidesz-KDNP		
						
7. szavazókör: (03TEVK) Bocskai István utca 1-3. (Kertvárosi Óvoda)
Jegyzőkönyvvezető: Herbáth–Fűzfa Edina			
Választott tagok:
Németh Ferencné			
Németh Mária				
Hani-Béres Andrea			
Biczó Tibor				
Németh Zoltán			
Megbízott tag:
Kiss István, Fidesz-KDNP			
8. szavazókör: (04TEVK) Petőfi Sándor u. 21. (Petőfi u. Óvoda)
Jegyzőkönyvvezető: Németh Péterné			
Választott tagok:
Hóbor István				
Rába Gyula				
Popella Tiborné			
Schimmer Dezsőné			
Papp Józsefné				
Megbízott tagok:
Kampelné Kozlovszki Marianna,
Fidesz-KDNP		
Rontai Zoltán, Jobbik			
Tóth János, MSZP-Párbeszéd
		
9. szavazókör: (04TEVK) Petőfi Sándor u. 21. (Petőfi u. Óvoda)
Jegyzőkönyvvezető: Papp Patrícia				
Választott tagok:
Gömböcz Piroska			
Rába Gyuláné				
Szép Istvánné				
Fehér Imréné				
Tóthné Bella Erika			
Megbízott tagok:
Barbalics Andrea, Fidesz-KDNP		
Tóth Jánosné, MSZP-Párbeszéd		

10. szavazókör: (05TEVK) Selyemgyár u. 2. (Állateü. Állomás)
Jegyzőkönyvvezető: Némethné Paulik Eszter			
Választott tagok:
Tóth Lajos				
Birkás Tivadar				
Németh Attila				
Horváth Terézia			
Kupiné Gáspár Mária			
Megbízott tag:
Takács Norbert Károly, Fidesz-KDNP
		
11. szavazókör: (05TEVK) Dózsa György u. 14. (Volt Napközi)
Jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Németh Júlia			
Választott tagok:
Szántai Andrásné			
Horváth Józsefné			
Császnek Józsefné				
Biró Győzőné				
Pajorné Mészáros Rozália		
Megbízott tagok:
Molnár Richárd, Jobbik		
Németh Róbert, Fidesz-KDNP
		
12. szavazókör: (06TEVK) Gyöngyös u. 2. (Gárdonyi Géza Ált. Iskola)
Jegyzőkönyvvezető: Szakos Andrea és Dénes Bence		
Választott tagok:
Martonfalvi Mária			
Mester Anikó				
Szakos Katalin Rebeka			
Kiss Gáspár				
Wentz István				
Megbízott tagok:
Czupy György Miklós, Fidesz-KDNP
Németh Kornél János, MSZP-Párbeszéd
Stumphauzer Gábor, Jobbik
		
13. szavazókör: (06TEVK) Gyöngyös u. 2. (Gárdonyi Géza Ált. Iskola)
Jegyzőkönyvvezető: Ludván Zsófia				
Választott tagok:
Földi Árpád				
Matócza Lenke				
Bincze Dezsőné				
Eredics György				
Kurányi Györgyné			
Megbízott tagok:
Barabás Attila, Jobbik			
Kovács Lajos, Fidesz-KDNP			
				
14. szavazókör: (07TEVK) Várkerület utca 11. (Vármelléki Óvoda)
Jegyzőkönyvvezető: Samuné Hauk Mariann			
Választott tagok:
dr. Dolnyik Gézáné			
Horváth Józsefné				
Simon Lászlóné				
Joó Jánosné				
Polgár Krisztina				
Megbízott tag:
Herkovits Lajosné, Fidesz-KDNP		
15. szavazókör: (07TEVK) Alkotmány utca 22.
(Nádasdy Tamás Általános Iskola)				
Jegyzőkönyvvezető: Biczóné Horváth Márta			
Választott tagok:
Darics György				
Reider Ferencné				
Barasics Katalin Klára			
Nagy József				
Bándoliné Nyári Mónika			
Megbízott tag:
Mórocz Zsolt, Fidesz-KDNP
		
16. szavazókör: (08TEVK) Szatmár utca 20. (Szatmár u. Óvoda)
Jegyzőkönyvvezető: Süle Tímea				
Választott tagok:
Ódor Gábor				
Sidlovszki Tibor Jánosné			
Dénes Józsefné				
Horváth Nikoletta			
Szabó Jánosné				
Megbízott tag:
Auer Andrea, Fidesz-KDNP
			
17. szavazókör: (08TEVK) Mediterrán Panzió, Ostffyasszonyfai u. 13.
Jegyzőkönyvvezető: Fábiánné Lakner Noémi			
Választott tagok:
Schimmer Lajosné			
Pup Tiborné				
Kondics Tamásné			
Szabó Lászlóné				
Fülöpné Jámbor Márta Margit		
Megbízott tagok:
Huszár Imre, Fidesz-KDNP		
Németh Sándor, MSZP-Párbeszéd		
18. szavazókör: (08TEVK) Lánkapuszta (Volt orvosi rendelő)		
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Horváth Péter			
Választott tagok:
Horváth Imre				
Bódi Jánosné				
Agg-Mórocz Ildikó			
Agg Róbert				
Kissné Ágoston Erzsébet Magdolna		
Megbízott tag:
Koltai László, Fidesz-KDNP
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A 2018. április 8-i országgyűlési választással
kapcsolatos fontosabb tudnivalók
A Nemzeti Választási Iroda
2018. február 19-ig valamennyi
választópolgár részére értesítést
küldött a szavazóköri névjegyzékbe vételről, amely tartalmazza,
hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat.
A választópolgár – ha nem
kapja meg az értesítőt, az megsemmisül vagy elvész – a helyi
választási irodától (a jegyzőtől) új
értesítőt igényelhet.
Szavazni 2018. április 8-án
reggel 6 óra és este 19 óra között
lehet.
A Sárvár székhelyű Vas megyei 02. számú országgyűlési
egyéni választókerületben 13
egyéni jelöltre, és 23 országos
listára adhatják le szavazatukat
a választópolgárok. Sárváron 18
szavazókör működik.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetői engedél�lyel), valamint a lakcímét vagy
személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).
A választópolgár a fentiek után
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék
aláírásával igazolja.
Az átjelentkezési kérelmet
azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon,
de a lakóhelyüktől eltérő helyen
kívánnak szavazni.
A kérelem benyújtására lehetőség van:
elektronikus úton a www.valasztas.hu oldalon keresztül,
postai úton, a kérelem-nyomtatvány a www.valasztas.hu oldalról tölthető le, és a lakcím szerint
illetések választási irodához kell
megküldeni,
személyesen lakcíme szerint
illetékes, vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási
irodában.
A kérelem benyújtásának határideje: 2018. április 6-án (péntek)
16.00 óra.
Az átjelentkező választópolgár
ugyanezen időpontig módosíthatja
vagy visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét.

A helyi választási iroda vezetője nem papíralapú igazolást ad
ki, hanem közvetlenül felveszi a
választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Az átjelentkezéssel szavazó
választópolgár a lakcíme szerinti
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás szavazólapon szavaz.
A Sárváron átjelentkezéssel szavazni a 012. számú szavazókörben
Sárvár, Gyöngyös u. 2. szám alatt a
Sárvári Gárdonyi Géza Általános
Iskolában lehet.
A mozgóurna iránti kérelmet
a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb
2018. április 6-án (pénteken)
16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében
a választópolgár szerepel. Ennek
benyújtása történhet elektronikusan, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján.
Vagy a mozgóurna iránti kérelemnek a szavazás napján,
2018. április 8-án (vasárnap)
15.00 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelmet ebben az esetben is
írásban kell benyújtani, azt az
érintett választópolgárnak, vagy
hivatalos meghatalmazottjának
kell aláírnia (ebben az esetben a
meghatalmazást is csatolni kell a
kérelemhez). A kérelmet a mozgóurnát igénylő választópolgár
rokona, ismerőse, futár stb. útján
juttathatja el a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelmet a
szavazás napján a szavazatszámláló bizottság bírálja el, a szavazás
napját megelőzően ezt a helyi választási iroda teszi meg, döntéséről
a választópolgárt értesíti.
A mozgóurna igénylése iránti
kérelem szintén letölthető a
www.valasztas.hu oldalról.
A látássérült választópolgár
Braille-írással ellátott szavazó
sablont vehet igénybe a szavazás
segítése céljából. Ez azonban
csak ott áll rendelkezésre, ahol
azt a választópolgár előzetesen

igényelte. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság a választópolgár szavazólapját belehelyezi
a szavazósablonba, és így adja át
a választópolgár részére. Emellett átadja a választópolgárnak a
jelöltek, illetve listák felsorolását
tartalmazó, Braille-írással készült
tájékoztatót is. A szavazást követően a választópolgár a szavazólapot kiveszi a szavazósablonból,
borítékba helyezheti és az urnába
dobja, a szavazósablont visszaadja
a szavazatszámláló bizottságnak.
Ha a választópolgár a szavazólap
urnába történő helyezése előtt
jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot a
szavazatszámláló bizottság bevonja,
egy külön e célra szolgáló borítékba
helyezi, és a rontott szavazólap
helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap
fajtánként – csak egyszer adhat ki.
Érvénytelen az a szavazólap,
amely
– nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
– a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz,
vagy
– nem tartalmaz érvényes szavazatot.
Érvénytelen az a szavazat,
amelyet
– a választópolgár nem a jelölt
neve melletti, illetve lista neve

feletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal adott le,
– a választópolgár kiesett jelöltre, listára adott le.
A szavazat érvényességét – ha az
egyéb feltételeknek megfelel – nem
érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például
a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát
kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.
A választási kampányidőszak 2018. február 17-től április
8-án 19.00 óráig tart. A szavazás
napján nincs úgynevezett kampánycsend.
Azonban a szavazóhelyiséget
magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150
méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem
folytatható.
A választási kampány a szavazás
befejezéséig, azaz közép-európai
idő szerint 19.00 óráig tart.
Az exit poll közvéleménykutatás eredménye a szavazás
befejezését követően, azaz középeurópai idő szerint 19.00 óra után
hozható nyilvánosságra.
A választási irodák a választás
nem hiteles eredményét tartalmazó tájékoztató adatokat azt
követően hozhatják nyilvánosságra, hogy a szavazás valamen�nyi szavazóhelyiségben lezárásra
került.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2018. április 8-i országgyűlési
választásokhoz kapcsolódóan a kormányablakok ügyfélfogadási
ideje változik a választáson történő részvétel érdekében.
Ügyfélfogadási idő 2018. április 6–8. között:
2018. április 6. (péntek) 7–19 óra
2018. április 7. (szombat) 7–19 óra
2018. április 8. (vasárnap) 7–19 óra
Felhívom a figyelmet arra, hogy a pénteki napon 8–14 óra között
valamennyi ügy intézése lehetséges, azonban pénteken 7–8 óra és
14–19 óra között, valamint a szombati és a vasárnapi napon csak
a választásokon történő részvétel érdekében szükséges ügyek intézése lehetséges (lakcímet igazoló hatósági igazolvány készítése,
személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány készítése).
Sárvár, 2018. március 9.
Dr. Galántai György
járási hivatalvezető
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Menő reformáció
– Vándorkiállítás

...a jövő kapuja...

Családi fotók régen és ma
A májusi Születés Ünnepe
programsorozat keretében
kiállítást szervezünk a könyvtárban, melyre régi és új fényképeket várunk, hogy bemutathassuk az előző generációk és
napjaink fotózkodási szokásait.
A képeken megjelenhet egy
egész család vagy akár a csecsemő, a kisgyermek, a testvérek,
az apa/anya gyermekével, a
nagyszülők unokákkal. Érdekesebbé tenné a kiállítást, ha az
évtizedekkel ezelőtti, valamint

2017 után 2018 márciusától járja újra az országot a
Reformáció Emlékbizottság
mozgó kiállítása, a „Menő
reformáció”, amely Sárvárra is
ellátogatott.
A kiállítás kifejezetten erre a
célra egy mozgó, reformációs
tematikájú tárlattá átalakított,
alacsony padlós, mintegy 17 méter hosszú városi csuklós buszon
látható. A tárlat új megközelítésből kívánja átadni és „szállítani”

az 500 (+1) éves reformációhoz kapcsolódó ismereteket,
gondolatokat és tanításokat.
A kiállítás elsősorban arról szól,
hogy mit jelent számunkra ma
a reformáció, amelyet a lelkiség,
az anyanyelv, a tanulás, a család, a kép, a gazdaság és a vita
minden korban érvényes témái
köré fűzve mutat be. A tárlat kortársainkkal készült interjúkkal,
interaktív játékokkal, digitális
alkalmazásokkal hozza közelebb
hozzánk a reformáció értékeit.

openhouse
Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítõ Hálózat

www.sarvarvaros.hu
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a napjainkban készült fényképek alapján egy-egy családot
generációkon keresztül mutathatnánk be.
Kérjük, hogy a féltve őrzött,
de a kiállításra szívesen átadott
fotókat személyesen hozzák el
a Sárvári Járási Hivatal Nép
egészségügyi Osztályra (Sárvár,
Várkerület 4.) 2018. április 27-ig.
A fényképekre nagyon vigyázunk, és a kiállítás után visszajuttatjuk tulajdonosának.
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Születés fája ültetése
A Születés Ünnepe rendezvénysorozat keretében – 2018.
május 7-én, hétfőn 10 órakor
– az Arborétumban ismét elültetjük a Születés fáját.

Kérjük, a
védőnőknél
április 27-ig
jelentkezzenek azok a sárvári
családok, akiknek a gyermeke
2017-ben született, és szeretnék,
hogy ezen a nevekkel „virágba
borított” fán az ő neve is ott
díszelegjen.
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály
www.kia.com

Kia cee‘d limitált modellek

Az Otthon érték. Az ingatlan üzlet.

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

Árelőny akár

800 000 Ft*
A Kia cee’d a sportos stílus és a
legkorszerűbb technológiák találkozása.
Limitált cee’d modelljeinket most tolatókamerával és navigációval
szereltük fel, amelyhez 7 év ingyenes térképfrissítést is adunk,
hogy navigációs rendszere mindig naprakész legyen. Mindez most
elérhetőbb, mint valaha: a limitált cee’d modellekhez a készlet erejéig
most 800 000 Ft árelőnnyel juthat hozzá márkakereskedéseinkben.*

KIA SZOMBATHELY | 9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Tel.: +36 20/353 3971 | Email: info@kiaszombathely.hu
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 3,9 – 6,3 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 102-141 g/km. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az
Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek
közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását
illetően. *A hirdetésben szereplő árelőny a Gold felszereltségi szint akciós ára, valamint a nem limitált EX limited felszereltségi szint + utazó
csomag + elektromos csomag + navigáció kiegészítők listaára közti árengedményre vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat
részleteiről érdeklődjön a Kia márkakereskedésekben vagy a kia.com/hu honlapon. 7 év / 150 000 km garancia érvényes az EU-tagállamokra
(+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár). A garancia feltételeiről érdeklődjön a KIA márkakereskedésekben.
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Álláslehetőség a
Nádasdy Ferenc Múzeumban

MÚZEUMI
TÁRLATVEZETŐ
A Nádasdy Ferenc Múzeumba évente több mint harmincezer vendég érkezik. Ezért döntöttünk úgy, hogy múzeumi
tárlatvezetői állást hirdetünk. Belépés 2018. május 1-jétől.
Pályázati feltételek
– a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakképesítés vagy főiskolai végzettség vagy egyetemi végzettség
– legalább angol középfokú nyelvvizsga
Elvárt kompetenciák
– önálló munkavégzés
– jó kommunikációs és együttműködési képesség
Jogviszony
– határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázat részeként szakmai önéletrajzot, az előírt végzettségeket igazoló okmányok másolatát kérjük, illetve egy
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Sikeres pályázat
esetén erkölcsi bizonyítványt is kérünk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.
A legjobb pályázókat személyesen is meghallgatjuk.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázatot postai úton várjuk (9600 Sárvár, Pf. 25.)
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Szuppán Irén kiállítása
A kortárs művészet sárvári kiállítóhelyének következő
kiállítása 2018. április 8-án, vasárnap 11 órakor nyílik. A
tárlat a magyar textilművészet kiemelkedő alakjának,
Szuppán Irénnek az életművéből válogat.
A kiállítást a Szombathelyi Képtár igazgatója, a kortárs textilművészet elismert
szakér tője, Cebula
Anna művészettörténész nyitja meg.

Dőzsöl az égen a hold
A költészet napján, április 11-én 17
órakor mutatják be a sárvári könyvtárban
Tóthárpád Ferenc új verseskötetét. A Dőzsöl
az égen a hold versei a családnak szólnak, a
gyerekeknek, akik felnőttek lesznek és a felnőtteknek, akik gyerekek voltak.
A könyvbemutatón nemcsak a költővel ismerkedhetnek meg az érdeklődök, hanem a kötet illusztrátora, T. Takács Tibor festőművész is bemutatja
az alkotás folyamatát. A Rózsabors Műhely előadásában pedig a kötethez
mellékelt CD-n szereplő megzenésített versekből hallgathat meg több dalt
a közönség. A könyvbemutatón egyben kiállítást nyitnak a sárvári könyvtár
folyosóján azokból az alkotásokból, melyeket sárvári óvodások és iskolások
készítettek Tóthárpád Ferenc műveihez. A Szülőföld Kiadó gondozásában
megjelent kötet a helyszínen megvásárolható.

...a jövő kapuja...
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ÚJ FORD

FIESTA
3 299 000

Ft-tól*

Élj át. Minden. Fiesta. Pillanatot.

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlat 2018.03.26-04.30-ig kötött vevőszerződés esetén érvényes Trend Technology 1.1l (85LE) 5 ajtós modellre, alapszínben. Vegyes átlagfogyasztás:
3,2–5,2l/100 km, CO2-kibocsátás: 82-118 g/km. A kép illusztráció. További részletekről és ﬁnanszírozási akciókról érdeklődjön kereskedésünkben!

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:

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

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

MECHANIKAI KARBANTARTÓ
(GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, GÉPJAVÍTÓ LAKATOS)
Feladatok:
• Gépbeállítások, Karbantartási feladatok ellátása

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

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
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 jövő kapuja...
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A város postaládája

(A beérkezett üzenetek, olvasói levelek szerkesztett formában kerülnek
közlésre. A leírtak nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét,
azokért a Sárvári Média Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget.)

A nagyböjti időszak elején Celldömölkön, a Kemenesaljai Művelődési
Központban láttuk a Sárvári Oratórikus Kórustól a megújított Az élet
kenyere című musicalt. Gratulálunk a művészi rendezéshez! A kórusvezető, dr. Szalai Ferencné szakmai tudása, karvezetése, gyönyörű éneke,
valamint a kórus fegyelmezett, átélt éneke és a zenekar művészi előadása
csodálatot és tiszteletet váltott ki belőlünk. Ajándék a kórus és a karvezetője Sárvár város zenekedvelő közönségének! A feldolgozás dramaturgiája
ráhangolt bennünket is a húsvéti ünnepi készülődésre.
Mi – a környék zenekedvelői – köszönjük koncertjeiket, mert a zene
életre hangol! Hálás köszönettel és tisztelettel: Lábos Mária nyugd. tanár
Nagysimonyiból

Sárvár,
Berzsenyi
utcában
Sárvár, Hunyadi
utcában
belvárosi,
zöldövezeti
sorházak
5+8 lakásos
II.társasházban
ütemének kivitelezése és
értékesítése
elkezdődött.
a lakások
és az
2
-es
Aüzletek
64 és 82 m
értékesítése
lakások
vásárlásához
elkezdődött!
CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
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ZÖLD HULLADÉK 04.25.
szerda
METSZÉSI HULLADÉK
www.sarvarvaros.hu
SZELEKTÍV
2018. JANUÁR‐F
szerda
ÜVEG 1. KÖRZETjanuár 31.2018. JANUÁR‐F
szerda

04.18.

...a jövő kapuja...

szerda
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
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04.25.

2018. április 6. és 21. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Április 7., 14. és 21. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Április 6. (péntek) 19.00 Kitüntetettek a nemzeti ünnepen 2. rész
Április 13. (péntek) 19.00 Kitüntetettek a nemzeti ünnepen 3. rész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Április 6. és 20. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Választási műsor
Április 8. (vasárnap) 19.00/élő
Élet Forrás – katolikus magazin:
Április 14. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10

SÁRVÁRI

HÍRLAP

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

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. április 3.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Kertvárosban
épülő 60 lakásos
Sárvár, Hunyadi utcában
5+8 lakásos
társasházban
– a Sárvár-Ház Kft.
társasházban
által
üzemeltetett fix havi bérleti
a lakások
és az
díjas
konstrukcióval
–
üzletek
értékesítése
lakások értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.

január
február31.
7.

szerda
szerda

ÜVEG
1. KÖRZET
február
7.
február
14.

szerda
szerda

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200-240
február 14.
február8-14h
21.
Személyes ügyfélszolgálat: kedd 10-17h, csütörtök
Telefonos ügyfélszolgálat: február 21.
február 28.
kedd 10-17h, hétfő, szerda, csütörtök, péntek
8-14h
ÜVEG 2. KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET2018.ÁPRILIS
04.04.

szerda

február 28.
kommunális gyűjtés:
ÜVEG 1. KÖRZET
hétfő vagy csütörtök
kommunális
gyűjtés:
ÜVEG 1. KÖRZET

ZÖLD HULLADÉK

www.sarvarhaz.hu

ÜVEG 2.HULLADÉK
KÖRZET
METSZÉSI
METSZÉS

szerda

METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE

(max. 5NYESEDÉK
cm átmérőig,
max.
1 m5hosszúÜgyfélszolgálati
Sárvár,
Sza
METSZÉSI HULLADÉK METSZÉSI
GYŰJTÉSE
(max.
cmiroda
átmérőig,
max.
ságúra vágva, összekötözve
helyezhető
ki)
Személyes
ügyfélszolgálat:
kedd

Telefonos ügyfélszolgálat: kedd 1

Elmarad a háziorvosi rendelés!
Háziorvosi továbbképzés
miatt
árpilis 18-án a háziorvosi
kommunális
gyűjtés:
ÉPÍTÉSI‐BONTÁSI
ÜVEG
1. KÖRZET elmaradnak.
rendelések
hétfő vagy csütörtök04.27.
HULLADÉK
Sürgős ill. a következő háziorvosi rendelésig
nem halasztható
esetben
orvosi
ügyelet
áll
a
betegek
rendelkezésére
szerda
(TÖRMELÉK)
reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig a Sárvár, Széchenyi u. 7.
04.27.rendelőben, tel.:
sz. alatti
95/323-323.
kommunális
gyűjtés:

ÜVEG 2. KÖRZET

kedd vagy péntek

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240
Minden
ami10‐17h,
autó! csütörtök 8‐14h
Személyes ügyfélszolgálat:
kedd
METSZÉSI»HULLADÉK
METSZÉSI
NYESEDÉK
GYŰJTÉSE
(max.szerda,
5 cm átmérőig,
max. 1«mpéntek
hosszúság
Műszaki
vizsgáztatás
22.000
Ft-tól
Telefonos
ügyfélszolgálat:
kedd 10‐17h,
hétfő,
csütörtök,
8‐14h

24 órán belül megoldjuk!*

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

www.ritmo.hu

szerda

SZELEKTÍV
kommunális gyűjtés:
kedd vagy péntek
ÜVEG 2. KÖRZET
kommunális gyűjtés:
ZÖLD HULLADÉK
ÜVEG
2. KÖRZETszerda
ÉPÍTÉSI‐BONTÁSI
04.18.
kedd vagy péntek
METSZÉSI HULLADÉK
HULLADÉK
SZELEKTÍV
(TÖRMELÉK)
04.25.
szerda
ÜVEG 1. KÖRZET
04.27.
04.11.

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45. 95/200‐240
Személyes ügyfélszolgálat:
kedd 10‐17h, csütörtök
8‐14h
Sürgős
a javítás?
Telefonos ügyfélszolgálat: kedd 10‐17h, hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8‐14h

április 12 és 19-én,
csütörtökön 17 órakor

szerda
szerda

ÜVEG
2. KÖRZET
hétfő
vagy
csütörtök

» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
ÉPÍTÉSI‐BONTÁSI » Autómosás 1500 Ft-tól «
HULLADÉK » Fék- és futómű
04.27. javítás «
»
UNIX
autókártyára
10% kedvezmény! «
(TÖRMELÉK)
» Autóbérlés «
04.27.
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

szerda
szerda

télit!
a
a
s
s
a
t
p
o
Ne k
kció
a
i
m
u
g
i
r
Nyá
b -tól
d
/
t
F
0
0
99

SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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Győzelmek sora
A Sárvár FC tavaszi szezonbeli
első mérkőzését a Vép ellen
játszotta, és 3:0-s győzelmet
aratott. A tavaszi szezonban
eddig 4 forduló került elhalasztásra a télies időjárás és a
játékra alkalmatlan pálya miatt. A Sárvár FC az elhalasztott
17. fordulót nagypénteken a
Jánosháza VSE csapata ellen
Sárváron játszotta.
A Sárvár FC pontveszteség
nélkül, 48 pontjával az első, míg
a Jánosháza 30 pontjával az ötödik helyen állva várta az összecsapást. A hazaiak a papírformá-

nak megfelelően rögtön a kezdő
sípszó után magukhoz ragadták
a kezdeményezést, a helyzetek
azonban rendre kimaradtak, így
a Sárvár nyomasztó mezőfölénye
csak az első fél óra végén érett
góllá. Ekkor viszont megindult
a gólgyártás. A vége 8:0-s sárvári
győzelem lett a Jánosháza ellen,
amivel természetesen Kovács
László edző is elégedett volt.
Lapzártánk után játszott a Sárvár FC idegenben a Celldömölk
VSE ellen. A következő hazai
mérkőzés április 7-én a Petőfi SE
Vasszécseny ellen lesz a Sárvár
FC pályáján 16 órai kezdéssel.

Kézilabda
A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női kézilabda csapata április
15-én, vasárnap 16 órától a Körmend együttesét fogadja a
Nádasdy iskola tornacsarnokában. Az ifi csapat mérkőzése
14 órakor kezdődik. Minden szurkolót várnak! További információ: facebook.com/handballsarvar

Laktanya u. 2.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00
SÖRÖK:
Soproni 0,5l
Soproni Maxx 0% 0,5l
Arany Fácán 0,5l
Steffl 0,5l
Gösser citromos 0,5l
Gösser PET citromos 0,5l
Soproni
citromos 0,5l
Soproni
Óvatos Duhaj IPA
Heineken 0,5l
Krusovice 0,5l
Strongbow
cider 0,33l
Borsodi 0,5l
Riesenbrau 0,5l
Löwenbrau 0,5l
Rákóczi 0,5l
Staropramen 0,5l
Kőbányai 0,5l
Dreher 0,5l
Dreher
hidegkomlós 0,5l
HB 0,5l
Kozel 0,5l
Dock 0,5l

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

/db
206 Ft
219 Ft
175 Ft
194 Ft
229 Ft
239 Ft

412 Ft/l
438 Ft/l
350 Ft/l
388 Ft/l
458 Ft/l
478 Ft/l

199 Ft 398 Ft/l
245 Ft 490 Ft/l
268 Ft 536 Ft/l
268 Ft 536 Ft/l
289 Ft
215 Ft
157 Ft
197 Ft
157 Ft
270 Ft
189 Ft
238 Ft

875 Ft/l
430 Ft/l
314 Ft/l
394 Ft/l
314 Ft/l
540 Ft/l
378 Ft/l
476 Ft/l

238 Ft
199 Ft
199 Ft
156 Ft

476 Ft/l
398 Ft/l
398 Ft/l
302 Ft/l

Tinódi u. 34/2.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00
Vasárnap ZÁRVA

ÁSVÁNYVIZEK:
Natur Aqua 0,5 l
Aro Mizse 2 l
Szentkirályi 1,5 l

/db
130 Ft 260 Ft/l
85 Ft 42.5 Ft/l
110 Ft 82,5 Ft/l

ENEGIAITALOK:
Hell többféle 250 ml
Red bull 250 ml
Bomba többféle 250 ml
Burn többféle 250 ml

/db
180 Ft 720 Ft/l
390 Ft 1560 Ft/l
180 Ft 720 Ft/l
200 Ft 800 Ft/l

ÜDÍTŐK:
Pepsi 2,5 l
Fusetea 1,5 l
Cappy ice fruit 1.5 l
Coca Cola 1,25 l
Coca Cola 1,75 l
Topjoy 0.25 l

/db
350 Ft
360 Ft
360 Ft
289 Ft
355 Ft
165 Ft

140 Ft/l
240 Ft/l
240 Ft/l
231 Ft/l
202 Ft/l
660 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

BOROK:
/db
Varga Édes 0,75 l
700 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l
700 Ft
Varga Zweigelt 1,5 l
970 Ft
Juhász rozé 0,75 l
1150 Ft/db
Bikatory rozé 0,75 l
360 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l
990 Ft

933 Ft/l + üveg 100 Ft
933 Ft/l + üveg 100 Ft
646 Ft/l + üveg 130 Ft
1533 Ft/l
480 Ft/l + üveg 50 Ft
495 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

Téged vár a Park Inn Sárvár!
Esküvők, ballagások tökéletes helyszíne, hangulatos koktél bár
állandó kedvezményekkel, pálinka péntek, koktél szombat!
3100,– Ft-os büféebéd minden nap a szálloda éttermében.

parkinnsarvar.hu

További információk az alábbi elérhetőségeken:
Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 9600 Sárvár, Vadkert u. 4., T.: +36 95 530 100
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Készülj a napsütésre!

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

Részletek az üzletben.

Elérkezett a nagy nap?

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

10-30%

AJÁNDÉK: Egyedi DÍSZCSOMAGOLÁS 20 ezer Ft
feletti vásárlásnál.

Hoya fényresötétedő
szemüveglencsék
33% kedvezménnyel
AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

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

www.ekszerszalon.com

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
TAVASZKÖSZÖNTŐ

Itt van a tavasz, itt van újra, s itt van
az első hírnöke a MEDVEHAGYMA!
Egyszerű, de remek ételeken keresztül mutatjuk meg sokoldalú
felhasználását. Várjuk, ízlelje meg Nálunk!
Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234

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

Figyelem, pizzáinkra 10% kedvezmény!!

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

35. éve az Önök szolgálatában

Bőrgyógyászat Sárváron!
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

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999
Részletek az üzletekben.

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

ÚJRA ITT A TAVASZ és a MEDVEHAGYMA
2018. április 7 -től
Sok-sok finomság
medvehagymával
Ha különlegesre
vágysz, gyere, kóstolj!
2018. április 14-én, szombaton

“TI – BOROK” – ESTJE”
Minden Tibor nevű vendégünket meghívjuk
egy pohár (2 dl) BORRA!
(min. 1500 Ft értékben fogyasztás esetén)

ÁPRILISI 14-ÉN, SZOMBATON 20 órától
GOLYÓ & THE IRONCATS rockabilly buli
Szülinapi vagy névnapi ajándékötletünk:
„Tinódi étkezési utalvány”
Érdeklődj telefonon vagy a felszolgálóknál!
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

