
SÁRVÁRI    HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   

Szabadságunkért ma is meg kell harcolnunk

Tudnunk kell: a magunk igazáért, érdekeinkért, szabadságunkért ma is meg kell harcolnunk, mert helyettünk ezt 
mások nem teszik meg – mondta a nemzeti ünnepen Kondora István polgármester
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Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 171. évfordu-
lója alkalmából tartott városi 
megemlékezésen Kondora 
István polgármester mondott 
ünnepi beszédet. Az ünnep-
ség zárásaként elhelyezték az 
emlékezés koszorúit Petőfi 
Sándor szobránál.

Több százan gyűltek ösz-
sze a Nádasdy-vár udvarán a 

kissé hűvös idő ellenére, hogy 
együtt emlékezzenek ’48 hőse-
ire. Az ünnepséget a Sárvári 
Koncertfúvószenekar nyitotta, 
majd Monostori Patrik adta 
elő Petőfi Sándor Nemzeti 
dalát. Az ünnepi beszédet 
Kondora István polgármester 
mondta, aki megállapította, 
hogy ritkán van egy nemzet 
életében olyan kiemelkedő 
történelmi pillanat, amikor 

minden magyar szív együtt 
dobog, minden magyar gon-
dolat és cselekvés egy irányba 
mutat, mint 1848 megítélése 
ügyében. Leszögezte, hogy a 
szabadságvágy emelte a forra-
dalmat történelmi magaslatok-
ba. Kondora István sorra vette 
a forradalom kiváltó okait is, 
majd felidézte a forradalom 
nagy és színes tablóját.

Folytatás a 3. oldalon
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Huszárkiállítás  ...................  13.

Négy kitüntetett
a nemzeti ünnepen
A megyeháza dísztermében ke-
rült sor a megyei önkormány-
zat március 15-i ünnepségére. 
Ünnepi beszédében Majthényi 
László, a megyei közgyűlés elnö-
ke felidézte a 171 évvel ezelőtti 
Vas megye életviszonyait. Az 
ünnepségen közreműködött a 
sárvári Herpenyő zenekar. Több 
kategóriában több mint félszázan 
kaptak elismerést és kitüntetést.

Négy sárvári kötődésű személy 
részesült Vas Megye Önkormány-
zatának elismerésében a nemzeti 
ünnep alkalmából. Vas Megye 
Szolgálatáért Oktatási Tagozata 
elismerést vehetett át Hannos 
Attila, a Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola nyugalmazott 
pedagógusa. Nyugdíjba vonulása 
óta, 17. éve kitartó szorgalommal, 
nagy szakmai tapasztalattal adja át 
az intézmény tanulóinak a korsze-
rű közlekedési ismeretek elméleti 
és gyakorlati alapjait, fejleszti 
a balesetmentes közlekedéshez 
szükséges készségeiket.

Folytatás az 5. oldalon

SZEDJÜK EGYÜTT! Tavaszi nagytakarítás
2019. április 5. (péntek) 15.30  Esőnap: 2019. április 12. (péntek) 15.00

Találkozzunk a Városháza előtt!  
A Városháza elől indulunk három helyszínre: sportcsarnok környéke, Rábasömjén, Tesco melletti terület 

(A kijutást a helyszínekre biztosítjuk!)
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Szépkorú köszöntése

Csonka Lajost köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kondora István 
polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Az ünnepelt Csényében 
született 1929. március 15-én. A városvezetők köszöntését népes családja 
körében fogadta Csonka Lajos

Közlemény
A 2019. évi óvodai beiratkozás 
rendjéről

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20.§ (1) bekezdése 
alapján az óvodai beiratkozás 
idejéről, az óvodai jogviszony 
létesítésével összefüggő eljá-
rásról az alábbi közleményt 
tesszük közzé.

Sárvár Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
a 2011. évi CXC. törvény 83.§ 
(2) bekezdése értelmében a 
2019/2020. nevelési évre az 
óvodai beiratkozás időpontját
2019. április 24–25-ére tűzi ki.

A gyermekek beíratását az 
óvodák sárvári székhelyein 
és telephelyein 2019. április 
24-én 7–17 óra között, áp-
rilis 25-én 8–18 óra között 
kell lebonyolítani. A Sárvári 
Vármelléki Óvoda sitkei tagin-
tézményében a beíratást 2019. 
április 24-én 15–17 óra között, 
2019. április 25-én 8–17 óra 
között kell lebonyolítani.

A nevelési év az óvodában 
szeptember 1-jétől a követke-
ző év augusztus 31-éig tartó 
időszak.

A 2011. évi CXC. törvény 8.§ 
(1) bekezdésének végrehajtása 
érdekében az óvoda vezetője 
először azoknak a harmadik 
életévüket betöltött, vagy an-
nál idősebb gyermekek felvé-
teléről gondoskodik, akik az 

intézmény működési körzeté-
ben laknak. Azon gyermekek, 
akik a felvételtől számított fél 
éven belül betöltik a harmadik 
életévüket, szintén felvehetőek 
oly módon, hogy óvodába 
akkor léphetnek, amikor a 
harmadik életévüket betöltöt-
ték. Ez alól kivételt képez az a 
helyzet, ha a harmadik életévet 
betöltött vagy annál idősebb 
gyermekek felvétele után ele-
gendő férőhely marad. Az 
igények teljesítése ez esetben a 
beíratás sorrendjében történik.

Az óvodai nevelést Sitke, 
Porpác, Bögöt tekintetében 
feladat-ellátási szerződésben 
Sárvár Város Önkormányza-
ta látja el. A Sárvár, Bögöt, 
Porpác, Sitke településeken 
lakó gyermekek kivételével 
városkörnyéki községekből 
jelentkező gyermekek csak a 
polgármester úrral történt elő-
zetes egyeztetés után vehetők 
fel az óvodákba.

A Sárvári Csicsergő Óvoda 
és a Sárvári Vármelléki Óvoda 
működési (felvételi) körzetét 
a közlemény melléklete tar-
talmazza. 

2011. évi CXC. törvény 8.§ 
(2) bekezdése értelmében: 
„A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A 
jegyző – az egyházi és magán 

fenntartású intézmények ese-
tében a fenntartó – a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyet-
értésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, az 
annak az évnek az augusz-
tus 31. napjáig, amelyben a 
gyermek az ötödik életévét 
betölti felmentést adhat a kö-
telező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.”

A felmentés iránti kére-
lem benyújtása a beirat-
kozás alkalmával történik.

Fentiek értelmében kö-
telező beíratni azt a gyer-
meket, aki 3. életévét 2019. 
augusztus 31. napjáig betöl-
ti, és még nem jár óvodába.

A szülő az óvodai neve-
lésben történő részvételre 
jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni 
az önkormányzat által köz-
zétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatá-
rozott időpontban. A napi 
négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföl-
dön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni 
a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. A 
napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett, az óvodával 
jogviszonyban álló gyermek 
szülője, amennyiben gyer-
meke az óvodakötelezettségét 
a jövőben külföldön teljesíti, 
előzetesen köteles értesíteni 
a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodáztatási kötele-
zettség nem teljesítése esetén 
alkalmazható jogkövetkez-
mények:

A szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247.§-a szerint az a 
szülő vagy törvényes képvise-
lő, aki a szülői felügyelete vagy 

gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem 
íratja be, valamint gyermeke 
ugyanabban az óvodai neve-
lési évben az iskolai életmódra 
felkészítő foglalkozásokról 
igazolatlanul a jogszabályban 
meghatározott mértéket vagy 
annál többet mulaszt, szabály-
sértést követ el. A szabálysér-
tési eljárást jegyzői értesítés 
alapján a megyei kormányhi-
vatal járási hivatala folytatja le.

Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését 
ellátó intézmények:

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

– Sárvári Csicsergő Óvoda 
(Sárvár, Petőfi u. 21., Tel: 
95/320-567)

Óvodai beiratkozáskor 
szükséges iratok:

– a gyermek személyazono-
sítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa

– szülők személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványa

– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek születési anya-

könyvi kivonata.
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi ké-

relemnek helyt adó döntését 
írásban

b) a kérelem elutasítására 
vonatkozó döntését határozati 
formában 

közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyá-

ban meghozott döntés köz-
lésének határnapja: 2019. 
május 27.

Az óvoda döntése ellen – 
érdeksérelemre hivatkozással 
– a szülő a közléstől számított 
tizenöt napon belül indíthat 
eljárást a Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal Jegyző-
jénél. (Sárvár, Várkerület u. 2.)

Sárvár Város 
Önkormányzata

A felvételi körzetekben 
található utcák jegyzéke a 
www.sarvarvaros.hu/hir-
detmenyek_palyazatok 
menüpontban található!
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Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

ünnepi beszédében szólt Petőfi 
Sándor, Kossuth Lajos, Szé-
chenyi István, gróf Batthyány 
Lajos, Görgey Artúr és az aradi 
tizenhármak tetteiről. 

„A forradalom aztán szabad-
ságharccá alakult át, amelynek 
kimenetele nem volt kétséges, 
mégis a magyar nemzet tartott ki 
legtovább az európai nemzetek 
között. 

A kérdés ma úgy tehető fel, 
megérte-e a sok harcot, véráldo-
zatot 1848 forradalma. A válasz 
egyértelműen: igen. A forrada-
lom emléke 171 év távlatából 
sem fakult el. Bár a harc akkor 
elbukott, de olyan lelki tartást 

adott a nemzetnek, amely a 
mai napig élénken él bennünk. 
Harcainkban, napjainkban ez 
ad erőt mindannyiunknak. Er-
kölcsi kötelességünk, hogy ezt a 
gondolatot a fiatal generációknak 
továbbadjuk. Mert a jó és a rossz 
közötti választás erkölcsi dilem-
mája ma is itt van előttünk, és 

csak akkor tudunk jól választani, 
ha vannak biztos kapaszkodóink 
a történelem példáiból.

1848 a magyar nemzet leg-
híresebb háborús konfliktusa, 
amelyet a világ számos pontján 
ismernek és emlékeznek rá. Része 
az európai forradalmi hullámnak, 
amely egyedül jutott el a katonai 
ellenállásig. Eredményességét mi 
sem mutatja jobban, hogy csak az 
Orosz Birodalom beavatkozásá-
val lehetett térdre kényszeríteni” 
– mondta a polgármester.

Kondora István arról is szólt, 
hogy a honvédő harcot bosszú-
állás követte. Nemcsak az aradi 
vértanúk egész Európát felhábo-
rító kivégzése, hanem a mindvé-
gig császárhű, a törvényességet 

szinte a végső határig követő 
Batthyány Lajos miniszterelnök 
mártírhalála. 

„Fel kell tennünk magunknak a 
kérdést: tudunk-e, tudnánk-e ma 
így lelkesedni valamiért? Tud-
nánk-e karrierünket, családunkat 
hátrahagyva harcolni nemzetért 
és szabadságért? Tudnánk-e 

legalább részben áldozatot hoz-
ni másokért? Nehéz kérdések, 
tudom. De amikor lehajtott fejjel 
önvizsgálatot tartunk, gondol-
junk az 1848-as hősökre, akik 

ezekre a nehéz kérdésekre egész 
életükkel adták meg a választ. 

Tudnunk kell: a magunk igazá-
ért, érdekeinkért, szabadságun-
kért ma is meg kell harcolnunk, 
mert helyettünk ezt mások nem 
teszik meg. Mi nem számítha-
tunk senkire, csak magunkra, 
hogy megharcoljuk a mai har-
cunkat” – zárta ünnepi beszédét 
Kondora István.

Az ünnepi beszédet követően a 
Sárvári Néptáncegyüttes és a Jur-
ta zenekar műsora következett. A 
megemlékezést koszorúzás zárta 
Petőfi Sándor szobránál. A Sárvár 
Város Önkormányzata nevében 
Kondora István polgármester, dr. 

Szijártó Valéria címzetes főjegyző 
és Máhr Tivadar alpolgármester 
helyezte el az emlékezés koszo-
rúját, majd a járás, a megye, az 
intézmények, a pártok és a civil 

szervezetek képviselői tiszteleg-
tek a hősök emléke előtt.

A városi megemlékezés után 
kezdődött a Regős Együttes 
koncertje, megnyílt a „Pilvax 
Kávéház” a vár Folyosó Galéri-
ájában. A múzeumban és a vár 
több helyszínén a gyerekeket és 
a felnőtteket is kézműves foglal-
kozásokkal, illetve a huszárkiállí-
táshoz kapcsolódó kihívásokkal 
várták a művelődési központ 
munkatársai. A programokat 
hatalmas érdeklődés kísérte, 
megteltek a vár termei. Valóban a 
közös ünneplésről, a családokról 
szólt az idei nemzeti ünnep. 

-fr-

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2019. április 2-án, kedden 

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Márciusi ülés
A sárvári képviselő-testület március 28-án, csütörtökön 16 

órai kezdettel tartja soron következő ülését a Városháza nagy-
termében. Napirendre kerülnek többek között az önkormány-
zati cégek üzleti és közbeszerzési tervei, a településrendezési 
eszközök módosítása, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
sport célra történő ingyenes használatba adása.

Szabadságunkért ma is meg kell harcolnunk
Méltósággal emlékeztek a sárváriak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján

Az egyik legnépszerűbb program a fakard-készítés volt, csak ebből mintegy 
száz darab készült a nemzeti ünnepen

A Regös együttes megnyitotta a „Pilvax Kávéház”-at a várban 

Monostori Patrik Petőfi Sándor Nemzeti dalát adta elő az ünnepségen
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Pályázati felhívás
Civil szervezetnek, valamint civil szervezetnek nem minősülő 
egyéb szervezetek önkormányzati támogatásának elnyerésére

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán 
Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet önkormányzati támogatás-
ban nem részesülő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülő 
szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint civil szerve-
zetnek nem minősülő egyéb szervezetek (szövetségek, körök, 
klubok, amatőr művészeti csoportok) önkormányzati támoga-
tásának elnyerésére.

I. A támogatás célja: A pályázat célja a civil szervezetek mű-
ködéséhez és létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez 
való hozzájárulás. 

II. Rendelkezésre álló forrás: 700.000 Ft (Sárvár Város Ön-
kormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. /II.15./ 
számú önkormányzati rendelete 8. számú mellékletében szereplő 
Működési célú végleges pénzeszköz-átadások között kimutatott 
Társadalmi szervezetek, pályázatok támogatása cím alatt szereplő 
előirányzatból a Humán Erőforrás Bizottság átruházott hatáskör-
ben hozott döntése alapján) 

III. Pályázók köre
Sárvár Város Önkormányzata illetékességi területén bejegyzett 

és ott tényleges tevékenységet folytató az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil 
szervezetnek minősülő szervezetek (egyesületek, alapítványok), 
valamint civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetek 
(szövetségek, körök, klubok, amatőr művészeti csoportok).

IV. A bizottság nem támogatja azokat a szervezeteket:
a) amelyek tevékenységüket nem Sárvár közigazgatási területén 

fejtik ki,
b) egyházak,
c) pártok,
d) gazdasági társaságok,
e) amelyeknek köztartozása van,
f) azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely 

bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt években kiírt pályázaton 
támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem sza-
bályszerűen számoltak el,

g) amelyeket a Humánerőforrás Bizottság az önkormányzat 
3/2019. /II.15./ önkormányzati rendelet 8. melléklete „1.1. Városi 
nagyrendezvények támogatása”, „1.3. Társadalmi szervezetek, 
pályázatok támogatása”, „1.4. Társadalmi szervezetek rendezvé-
nyeinek támogatása”, „1.7. Sportcélú támogatások” előirányzatok 
valamelyikéből már támogatásban részesített ugyanazon cél 
tekintetében.

VI. A támogatás és az önrész mértéke:
 A támogatás a pályázó 2019. január 1. és 2019. december 31. 

között elszámolt működési költségeihez, valamint civil szerve-
zet-létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott 
vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre 
vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésé-
nek 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, elérhetőségét
g) a pályázat végrehajtásáért és az elszámolás elkészítéséért 

felelős személy neve, elérhetősége.
2. Az igényelt támogatás összegét.
3. Pályázat teljes megvalósításának részletes költségterve (ki-

adások, bevételek, illetve a pályázathoz biztosított, vagy meglévő, 
vállalt önerő, igényelt támogatás).

4. A szervezet tevékenységének és a tervezett program, támo-
gatási cél előzményének leírása. 

5. A szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a szer-
vezetnek köztartozása nincs, valamint a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról szóló nyilatkozatot.

VIII. A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi 
dokumentumokat:

1. Nyilatkozat tartozásról, köztartozásról
2. Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
3. „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV törvény 75.§ (1) 2012. január 1. napját követően csak 
olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást […], amely 
a 30.§ szerint letétbe helyezte beszámolóját; ennek megfelelően 
pályázónak mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy 
szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét letétbe he-
lyezte az OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal).

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámo-
lóját, illetve közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, 
ennek igazolására türelmi időt határoz meg az Önkormányzat a 
nyertes pályázók részére, melynek záró napja a támogatási szer-
ződés 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 pályázatot adhat be. Amennyiben a 

szervezet több pályázatot nyújt be, abban az esetben valamennyi 
pályázatát érvénytelennek tekintjük. 

X. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró 

a pályázat benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül a 
pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

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

A hiányzó dokumentum benyújtására kizárólag személyesen 
van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munka-
napon belül.

XI. Pályázatok benyújtása, elbírálása:
A pályázatokat 2019. április 3-án (szerda) 16.00 óráig 1 

példányban lehet benyújtani személyesen a Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal 6-os számú irodájában, vagy postára adni a 
jelzett határidőig a következő címre: Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Humánpolitikai Iroda Kovács Anita részére, 9600 
Sárvár, Várkerület u. 2.

A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására nincs 
lehetőség.

XII. A pályázatról való döntés
A pályázatokról a Humánerőforrás Bizottság 2019. április 11-i 

ülésén dönt, döntése ellen jogorvoslatnak (kifogás benyújtásának) 
nincs helye.

Írásbeli értesítés a pályázati döntésről: 2019. április 30.
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Mintegy húsz kiállítóval, csak-
nem kettőszáz érdeklődő rész-
vételével tartottak állásbörzét 
Sárváron. Az álláskeresők a 
munkáltatók standjainál első 
kézből kaphattak információt az 
álláslehetőségekről, és a szemé-
lyes találkozó alkalmával akár 
önéletrajzukat is benyújthatták 
a foglalkoztatók számára.

Nagy érdeklődés kísérte a 
legutóbbi állásbörzét Sárváron, 
amely a Vas Megyei Kormányhi-
vatal Sárvári Járási Hivatala és az 
Észak-Vasi Gazdaság- és Foglal-
koztatás-fejlesztési Együttműkö-
dés közös szervezésében került 
megrendezésre. A Városháza 
nagytermében közel kettőszáz ál-
láskereső jelent meg, hogy tájéko-
zódjon az aktuális lehetőségekről.

Dr. Galántai György járási 
hivatalvezető az eseményen 
elmondta, bár a munkaerőpiac 
az utóbbi években átrendező-
dött és munkaerőhiány jellemzi, 
továbbra is nagy szükség van 
arra, hogy a munkáltatók és 
munkavállalók kapcsolatterem-
tését állásbörzékkel segítsék. 
Véleménye szerint, ezt a mostani 

rendezvény sikere is alátámasz-
totta.

A hivatalvezető hozzátette, a 
Sárvári Járásban a munkanélküli-
ségi ráta továbbra is alacsony, alig 
haladja meg a 2 százalékot. A leg-
frissebb adatok szerint mintegy 
550 regisztrált álláskereső van a 
Sárvári Járásban. 

A börzén részt vettek a fog-
lalkoztatási osztály munkatársai 

is, akik személyes tájékoztatást 
nyújtottak az érdeklődők szá-
mára az álláslehetőségekről és a 
munkáltatókról. A szakemberek, 
ha kellett, az önéletrajzok meg-
írásában is segítséget nyújtottak.

Németh Zsolt, a Sárvári Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályának vezetője kiemelte, a 
rendezvényen nemcsak az állás-
keresők, de a munkáltatók is nagy 
számban voltak jelen. Elsősorban 
a Sárvári Járás munkáltatóit szó-
lították meg, de Szombathely és 
Celldömölk térségéből is érkeztek 
foglalkoztatók. 

– A foglalkoztatási osztályok 
kiemelt feladatai közé tartozik, 
hogy elősegítse a munkaerőpiac 
főszereplőinek, a foglalkozta-
tóknak és az álláskeresőknek az 

egymásra találását. Ehhez nyújt 
segítséget ez az állásbörze is, 
melyen képviseltetik magukat a 
különböző gazdasági ágazatok, 
úgy mint az ipar, a kereskedelem, 
a vendéglátás, a humán-egészség-
ügyi ellátás és a feldolgozóipar 
– fogalmazott az osztályvezető, 
hozzátéve, hogy a környéken 
legfőképp a feldolgozóiparban, 
azon belül is leginkább a beta-
nított munkák terén mutatkozik 
meg a munkaerőhiány, de számos 
munkáltató érkezett szakmunkás 
munkaerőigénnyel is.

Az egész napos programot 
munkáltatói fórum zárta, ahol 
szó esett a duális képzésről, mint 
a munkaerő-utánpótlás lehető-
ségéről és a generációk közötti 
különbségekről is.  sii

A Sárvár, 
Berzsenyi u. 3. sz. 
alatti társasház 
kivitelezése
és a 2-3 szobás 
lakások 
értékestése 
elkezdődött.

Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
    Érdeklődni: Hompok Istvánnál, 

a 06 30 937 6025-ös telefonszámon lehet.

Folytatás az 1. oldalról
Vas Megye Szolgálatáért Kul-

turális Tagozata elismerésben 
részesült Kóta Pál népzenész, ha-
gyományőrző. Gyermekkorában 
a helyi zeneiskolában hegedű és 
klasszikus gitár szakon tanult. 
1981-ben tagja lett a Béri Ba-
logh Ádám Táncegyüttes kísérő 
zenekarának. Újjáélesztette a 
Fergettyű zenekart, akik törté-
neti zenét, népzenét és énekelt 
verseket adnak elő. Tagja a 
sárvári Nádasdy Ferenc Bandé-
riumnak, a Református Dalárdá-
nak, a Herpenyő zenekarnak és a 
Szent László katolikus templom 
énekkarának.

Vas Megye Szolgálatáért 
Egész ségügyi Tagozata elis-

merésben részesült dr. Garami 
Ágnes gyermekorvos. 1995-
ben vette át a sárvári 1. számú 

gyermekorvosi körzet ellátását. 
Mindig nagy-nagy türelemmel, 
szeretettel fogadja kis betegeit, 

akiket körültekintő, szeretettel-
jes gondoskodással és alaposság-
gal lát el. Szakmai elhivatottsága, 
felkészültsége, és a betegek iránti 
empátiája követendő és példaér-
tékű az orvosi hivatást választó 
fiatalok számára.

Vas Megye Közgyűlése El-
nökének Emlékérme elisme-
résben részesült Sárvár város 
katolikus hitéletében teljesített 
lelkipásztori szolgálatáért, a 
sárvári családok, idősek és be-
tegek pártfogójaként végzett 
odaadó tevékenységéért Orbán 
István kanonok, nyugalmazott 
esperes-plébános.

A kitüntetetteknek dr. Kondo-
ra Bálint, a Vas Megyei Közgyű-
lés alelnöke is gratulált. 

Négy megyei kitüntetett a nemzeti ünnepen

Állásbörze segíti a munkavállalást

Dr. Garami Ágnes, Kóta Pál, dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök, Orbán 
István és Hannos Attila 

Kondora István polgármester is körülnézett az állásbörzén
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Pályázati felhívás
helyi építészeti értékek felújítá-
sának támogatására

1. A pályázat célja: 
A helyi egyedi védelem alá 

tartozó helyi védett épületek, épít-
mények, helyi védett épületrészek 
megóvásának, fennmaradásának, 
megőrzésének elősegítése.

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

3. A pályázat benyújtására jogo-
sult Sárvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Sárvár 
város településképének védel-
méről szóló 34/2017. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete (a to-
vábbiakban: Tkr.) mellékletében 
szereplő, védetté nyilvánított épí-
tészeti érték tulajdonosa, kezelője, 
használója.

4. A pályázat tartalmi és formai 
követelményei: 

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

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

– véglegessé vált építési enge-
dély, bejelentés tudomásul vétel, 
nyilvántartásba vétel, vagy építés-
hatósági igazolás, hogy a tervezett 
tevékenység nem építéshatósági 
eljáráshoz kötött (a hatályos épí-
tésügyi előírások és a tervezett 
építési munkák függvényében), 
vagy annak igazolása, hogy az 
engedélyezési eljárás megindult; 

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

– az igényelt támogatás általá-
nos forgalmi adót is tartalmazó 
összegének, valamint a saját és 
egyéb forrásból (ezen belül az 
államháztartás központi alrend-
szeréből igényelt, kapott egyéb 
költségvetési támogatásból, va-
lamint külföldi forrásokból; az 
államháztartáson belüli szerve-
zettől, a kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezettől, ezen 
szervezetek tulajdonosi joggya-
korlása alá tartozó gazdálkodó 
szervezettől vagy alapítói joggya-
korlása alá tartozó alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott 
egyéb támogatásból) elvégzendő 

munkák értékének, arányának 
meghatározása, a megvalósítás 
és a támogatás felhasználásának 
ütemezése határidőkkel;

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

A pályázatot írásban, egy pél-
dányban kell benyújtani. 

5. A támogató rendelkezésére 
álló forrás megnevezése és összege: 

A pályázati támogatás fedezete 
Sárvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkor-
mányzat 2019. évi költségvetésé-
ről szóló 3/2019. (II.15.) számú 
önkormányzati rendeletében a 
felhalmozási célú végleges pénz-
eszköz-átadások között brut-
tó 1.000.000 forinttal szereplő 
előirányzat.

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

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

7. Az elnyerhető költségvetési 
támogatás mértéke:

a) A helyi egyedi védelemben 
részesülő objektumok esetében a 
teljes felújítás költségének legfel-
jebb 25%-áig vissza nem térítendő 
támogatás nyújtható a Tkr. 49.§ 
(2) bekezdése alapján.

b) A helyi egyedi védelemben 
részesülő objektumok esetében 
kamatmentes kölcsön nyújtható 
a teljes felújítási költség legfeljebb 
40%-áig a Tkr. 49.§ (3) bekezdése 
alapján. A támogatás biztosí-
tékaként a felújítással érintett 
ingatlanra a kölcsönszerződés 
időtartamára az önkormányzat ja-
vára jelzálogjogot, valamint annak 
biztosítékaként elidegenítési és 
terhelési tilalmat kell bejegyezni. 

Az a) és b) pontban meghatá-
rozott támogatás a Tkr. 49.§ (1) 
bekezdése értelmében együttesen 
is kérhető.

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

9. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. április 24.

A pályázatokat a Sárvár Város 
Polgármesteréhez (9600 Sárvár, 
Várkerület u. 2.) kell benyújtani 
közvetlenül vagy postai úton, 1 
db nyomtatott példányban (cég-
szerűen) aláírva.

A pályázat lezárt csomagolását 
a következő felirattal kell ellátni: 
„Pályázat”, „Helyi építészeti ér-
tékek felújításának támogatása”, 
továbbá fel kell tüntetni a pályázó 
nevét és címét (székhelyét).

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

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

A támogató hiánypótlásra le-
hetőséget biztosít az alábbiak sze-
rint: Engedélyköteles tevékenység 
esetén a véglegessé vált engedélyt 
legkésőbb a szerződés megköté-
séig be kell nyújtani.

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

12. A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2019. május 9.

A pályázat elbírálásának szem-
pontjai:

– az épület helye, városképi 
jelentősége,

– a vállalt felújítási összeg és az 
igényelt támogatás módja,

– a felújítás műszaki szüksé-
gessége,

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

Azok a pályázatok részesíthetők 
támogatásban, amelyeket a mun-
kák megkezdése előtt nyújtottak be 
és a felújítás költsége hitelt érdem-
lően igazolható (szükség szerint 
véglegesség vált építési engedély, 
terv, árazott és tételes költségvetés, 
műszaki leírás). A pályázó vállalja, 
hogy a benyújtott költségvetés 
reális adatokat tartalmaz és az 
alkalmazott műszaki megoldás 
a lehető legtakarékosabb módon 
került kiválasztásra, összhangban 
az előírt követelményekkel.

Az Önkormányzat a pályázat 
eredményét nyilvánosságra hozza 
és a pályázókat 2019. május 17. 
napjáig írásban értesíti.

13. A pályázó vállalja, hogy a 
pénzeszköz átadásáról megálla-

podást köt az Önkormányzattal, 
melynek aláírását követően lehet 
a munkákat elkezdeni.

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

A támogatás kiutalására tel-
jesítményarányosan, a kifizetett 
számlák alapján kerülhet sor, a 
feladat elvégzéséről benyújtott 
számlamásolat és műszaki elle-
nőri nyilatkozat rendelkezésre 
bocsátását követően 15 napon 
belül, a pályázó által megjelölt 
számlaszámra. A támogatás le-
hívásához benyújtott számlák 
összegének alkalmanként el kell 
érnie a beruházás teljes költségé-
nek legalább 20%-át.                 

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

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

Ebben az esetben a még fel nem 
használt támogatást a pályázó 
nem igényelheti, a már kiutalt 
támogatást pedig az érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresé-
vel emelt összegben köteles meg-
téríteni. A kamatszámítás kezdő 
időpontja a támogatás kifizetésé-
nek (az utalásnak) a dátuma.

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

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

Sárvár, 2019. március 14.
Kondora István 

polgármester
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Számos hivatalos és közösségi 
esemény zajlott a sárvári nő-
napon. A Nádasdy Kulturális 
Központ édes, süteményes 
napot szervezett a sárvári 
várban nőnap alkalmából. Az 
egész napos program során 
édességvásár, kézműves cso-
kikészítés, koncertek és ut-
caművészek várták a hölgyeket 
és kísérőiket.

A város önkormányzata ne-
vében Kondora István polgár-
mester és Máhr Tivadar alpol-
gármester több intézményben is 
köszöntötte a hölgyeket. A város 
közösségi nőnapjának a Nádas-
dy-vár adott otthont. A várhídon 
virágárusok, portrérajzolók, 

élő szobrok, pantomimesek és 
a ToSoDa projekt utcazenészei 
léptek fel. 

A vár aulája és házasságkötő 
terme március 8-án az édesszá-
júak Mekkája lett. Kakaós, kré-
mes, cukrász és házias jellegű 
sütemények, mézes csodák, ka-
lácsok és cukorvirágok, rétesek 
és bélesek kaptak helyszínt nő-
nap alkalmából. A házasságkötő 
teremben öt édességműhely 
rétes, mézes és tortakínálatából 
volt vásár. Tekintettel a hely-
színre a Nádasdy-várra, eredeti 
Rákóczi-túróst és huszártortát 
is kóstolhattak az édesszájúak. 
A várba ellátogatóknak e na-
pon egy csokoládé szökőkútnál 
belga csokiba mártott gyü-

mölcsöket és piskótát kínáltak 
ajándékba.

Egy bonbon műhely pedig a 
csokoládékészítést mutatta be 
az érdeklődőknek. A csoki és 
bonbonkészítő foglalkozáson 

született finomságok egyedi sár-
vári nőnapi csomagolást kaptak. 
A nyalánk nap résztvevői közt 
tombolasorsolást tartottak, majd 
a nőnapi programot a Dandys 
emlékzenekar retró bulija zárta.

Nemzetközi konferenciát tar-
tottak Sárváron a női vállalko-
zók támogatására. A kétnapos 
rendezvény nyolc partnerország 
együttműködésével, több mint 
40 fő részvételével került meg-
rendezésre a Bassiana Hotelben.

Az eseményt Máhr Tivadar 
alpolgármester nyitotta meg, aki 
a nemzetközi nőnap alkalmából 
külön köszöntötte a konferen-
cián résztvevő hölgyeket. Az 
alpolgármester kiemelte, Sárvár 
számára is fontos, hogy a nők 
érvényesülni tudjanak, és mind 
a családi, mind az üzleti életben 
sikeresek legyenek.

Az Első Nemzetközi Stake-
holder Találkozót a Pannon 
Gazdasági Hálózat Egyesület 
szervezte a Women in Business 

projekt keretében. – A projekt 
az Európai Unió és Magyar-
ország társfinanszírozásával 
valósul meg az INTERREG 
Duna Transznacionális Program 
keretein belül, célja a nők integ-

rálása és segítése a vállalkozói 
szférában – tájékoztatott Kerin-
ger Klaudia projektmenedzser.

A konferencia előadásokkal, 
jó gyakorlatok bemutatásával 
kezdődött.

– Csupán pár évtizede jel-
lemző, hogy a nők ugyanúgy 
részt vesznek az üzleti életben, 
mint a férfiak. Még mindig 
az tapasztalható, hogy kevés 
információval rendelkeznek a 
lehetőségeik kiaknázásához – fo-
galmazott Tóth Rita életvezetési 
és üzleti tanácsadó, az esemény 
egyik előadója. A szombathelyi 
coach hozzátette, küldetésének 
érzi, hogy segítsen a női vállal-
kozóknak.

A projektpartnerek egy ta-
nulmányi úton is részt vettek, 
majd több sikeres helyi női vál-
lalkozóval is megismerkedtek. 
A találkozón megvitatták a női 
vállalkozók helyzetét, és egy 
közös koncepció kialakításán 
dolgoztak.

sii

Sárvár számára is fontos a nők érvényesülése

Egy napon át a nőket ünnepelték

Folytatódik a szabadegyetem
Márciusban is folytatódik a tavaly ősszel indult Vándorló 

Néprajzi Szabadegyetem Sárváron, a Népművészeti Alapítvány 
szervezésében. A programokat nem a szakmának, hanem széle-
sebb érdeklődő közönségnek szánják. A 6. előadás március 22-én, 
pénteken 17 órakor kezdődik a Nádasdy-várban Ősfoglalkozások 
címmel. Az első előadó, Gyanó Szilvia, a keszthelyi Balaton 
Múzeum néprajzkutatója a "Népi méhészet a Dunántúlon" té-
makörét mutatja be. Majd Vastag Richárd, a veszprémi Gerence 
Hagyományőrző Táncegyüttes néptáncpedagógusa beszél a 
bakonyi pásztorokról és pásztorkultúráról. Az előadások után  
az est népzenei koncerttel, mézkóstolóval és táncházzal folytatódik. 

Máhr Tivadar alpolgármester nyitotta meg a női vállalkozóknak szervezett 
konferenciát

A várba ellátogatóknak e napon egy csokoládé szökőkútnál belga csokiba 
mártott gyümölcsöket és piskótát kínáltak ajándékba

Máhr Tivadar alpolgármester és Kondora István polgármester az Intézmények 
Gazdálkodását Ellátó Szervezet Sárvár hölgydolgozóit is köszöntötte a nőnapon
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Evangélikus 

● Az Országos Evangélikus 
Hittanverseny megyei fordulóján 
csapataink szép eredményeket 
értek el. Egy 3.,4. illetve 5. helyezés 
mellett, két korcsoportban a 3-4. 
valamint a 7-8. osztályosok verse-
nyét is gyülekezünk csapata nyerte 
meg, és jutott az országos döntőbe, 
melynek időpontja március 30-a, 
szombat, helyszíne pedig a buda-
pesti Evangélikus Hittudományi 
Egyetem épülete.

● Március 26-án, kedden 17 
órától böjti bibliaórát tartunk a 
sárvári gyülekezeti teremben. Ezt 
követően 18 órától a Férfikör várja 
az érdeklődőket március havi 
alkalmára.

● Április 2-án, kedden 18 
órától tartjuk böjti bibliaórai so-
rozatunk 3. alkalmát Rábapatyon.

● Április 3-án, szerdán Kis-
somlyón tartja az egyházmegye 
lelkészi kara havonkénti gyűlését. 

● Személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Magyarországi Evan-

gélikus Egyház javára a 0035-ös 
technikai számon rendelkez-
hetnek. Kérjük, hogy a másik 
felajánlható 1%-kal támogassák 
egyházközségünk Luther-rózsa 
Alapítványát, melynek adószáma: 
18890246-1-18

● Vasárnaponként 10 órától 
istentiszteletet és – ezzel egy 
időben – gyermek-istentiszteletet 
tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a  Fiatal Fel-
nőttek Köre.

● Csütörtökönként 17:30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az éne-
kelni vágyókat.

● Személyi jövedelemadónk 
1%-át a Sárvári Református Gyü-
lekezetért Alapítványnak ajánl-
hatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18.

● A Magyarországi Reformá-
tus Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Katolikus Jótékonysági Bál
2019. március 2-án tartottuk 25. jubileumi Jótékonysági Bálunkat. 

Új helyszínen, de ugyanazon jó célból, mint korábban. Istennek 
hála sokan segítették ezt a rendezvényt mind belépőjegyekkel, mind 
támogatói jegyekkel és tombolafelajánlásokkal. Külön köszönjük a 
Szent László Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjainak a szép 
nyitótáncot, amellyel emelték a rendezvény színvonalát. Köszönjük 
a tombolafelajánlásokat azoknak, akik névvel vállalták, és azoknak 
is, akik név nélkül adakoztak.

Anikó szépségszalon, Benu Gyógyszertár, Berkovics Gyuláné, 
Blaguss utazási iroda, Borostyánkert Vendéglő Sitke, Broszky Pé-
terné, C.P. Portál Kft., Csejtei Endre, Csokivár Kft., Danubius Hotel, 
Dr. Dénes Tibor, dr. Lupo cipőbolt, Dr. Szijártó Valéria, Edilkamin 
Kft., Ernhardt Panzió – Bő, Feketéné Dolgos Mónika, Gaál Jánosné, 
Gaby Souvenir, Gazdabolt – Geiger család, Győrvári Optika, Hidegh 
Lászlóné, Horváth György – cipész, Iridium fitness, Kasza Zoltán Jó-
zsef – magánszemély, Kiss György – magánszemély, Kondora István 
polgármester, Len-fa Méh Kft., Máhr Tivadar alpolgármester, Nagy 
Gábor – festő, Németh Rozália – fodrász, Neo étterem, Névtelen 
felajánlók, özv. Boros Jenőné, Pepe-Net Kft., Platán Étterem, Popella 
Tiborné, Rőfös lakástextilbolt, Sárvár Fürdő, Sárvári Áfész, Sárvári 
Gazda Kft., Sárvári Mezőgazdasági Zrt., Somos Optika, Spirit 
Hotel, Szakos gumiszerviz, Szélesiné Mezőfy Ágnes, Szombathelyi 
Erdészeti Zrt., Tátika virágbolt, Tóth Andrásné – Bem utca, Varga 
Károly – képviselő, Varga Miklós – Polgárőrség Sárvár, Vasi Pázsit 
Kft., Vasi Stahl Bt., Vörös és Társa Kft., Wang Divatáru, Wawrzsák 
család és sokan mások…

Hálásan köszönjük mindenkinek a nagylelkűségét. Isten száz-
szorosan megfizet minden apró jócselekedetünkért!

Imáimba foglalom mindazokat, akik a jó célért fáradoztak.
Wimmer Roland

városi plébános
Az alapítvány kuratóriuma nevében



SÁRVÁRI         HÍRLAP 9facebook.com/sarvari.televizio

A több éves hagyományt folytatva a Sárvár TDM szervezésében idén is 
megrendezésre került a Sárvári Farsang. A szervezők ezúttal is sokszínű 
programkínálattal készültek. Március másodikán várták a térre a kicsiket 
és a nagyokat egyaránt. A jelmezes bemutató negyed 4-kor vette kezdetét, a 
szomorkás, esős idő a leglelkesebb farsangozókat nem riasztotta el. A rendez-
vény ideje alatt a vendéglátó faházak és az árusító pavilonok is kinyitottak. 
A vendéglátósok hozzájárulásának köszönhetően számos jelmezes részesült 
díjazásban. Az 1. helyezett jelmez díját – hasonlóan a korábbi évekhez – Erős 
Aisa nyerte el, aki ezúttal egy repülőgépet öltött magára. (Fotó: Benkő Sándor)

Farsang a Posta téren

#figyelmesen egymásért

Európai Szociális
Alap

NVSZ_188x134mm_kreatív4.indd   1 2018. 11. 06.   11:17:35

Macskabált szerveztek 
a Macskakommandóért

Lezajlott az I. Sárvári Macs-
kabál a Macskakommandó 
valamint a Sárvár és Keme-
nesalja Mentett Kutyáiért 
Alapítvány szervezésében. 

A jótékonysági bállal egy-
részt a Macsakakommandó 
tevékenységét szerették volna 
népszerűsíteni, másrészt a 
befolyt pénzből szeretnének 
minél több gazdátlan macskát 
ivartalaníttatni. Az est jó al-
kalmat kínált az ismerkedésre 

is, de a Macskakommandó két 
alapítója, dr. Sebestyén Melinda 
és Szele Nikolett azt is elmond-
ta, hogy további támogatókat 
is szerettek volna megnyerni 
a macskamentés ügyének.  
A Macskakommandó már 
saját Facebook-oldallal is ren-
delkezik, itt lehet tájékozódni 
arról, hogy milyen segítségre 
van éppen szükségük.  Annyira 
jól sikerült a rendezvény, hogy 
jövőre is szeretnék megren-
dezni.
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BABAVÁRÓ 
TÁMOGATÁST KAPNAK 

A FIATAL HÁZASOK

Családvédelmi Akcióterv
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Tavaszi zsongás 
a Ford Strauss-ban!

FORD MOTORCRAFT SZERVIZ – SZEMÉLYAUTÓKRA

csak 29 900 Ft*, **

FORD KLÍMATISZTÍTÁS – MINDEN FORD-RA

csak 5 900 Ft*

Karosszéria munkák helyszíni biztosítási ügyintézéssel 
Ford szélvédőcsere - 10% önrészét átvállaljuk*

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az árak anyag- és munkadíjra vonatkoznak, forintban értendők és az Áfát tartalmazzák. Az ajánlat érvényes: 2019.03.04-06.30-ig
** A Motorcraft 5+ szolgáltatást a garanciaidőn túli, 5 évesnél idősebb autókhoz ajánljuk. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Ismét egy nagy hagyományú 
sárvári szervezet lelt új ott-
honra. Felavatták a Sárvár és 
Vidéke Méhész Egyesület új, 
Rákóczi utcai székhelyét. Ez az 
ünnepség is része volt az idén 
95 éves egyesület jubileumi 
évének.

– A 2005-ben újjáalakult egye-
sület ugyan már közel százéves, 
de mi sok alkotóerőt érzünk 

magunkban. Szeptemberben 
egy háromnapos rendezvényen 
emlékezünk meg a 95 évünk-
ről, ennyi programunk még 
sosem volt eddig – szólt az új 
méhészklubról és a jubileumi 
évről Makrai Attila, a méhész 
egyesület elnöke.

Kondora István polgármester 
az avatón úgy fogalmazott, ez 
a régi, védett épület hosszú tá-

von is a város civil közösségeit 
szolgálhatja majd. – A korábbi 
tüdőgondozó egészségügyi intéz-
ményként való további haszno-
sításának terveit az élet felülírta. 
Az átadott ingatlan is azt igazolja, 
hogy az egyesületek mindig is 
fontosak voltak és lesznek a város 
számára. A város méhészeinek a 
tevékenysége a településen jelen-
tős és különösen sokrétű.

A szakmai beszélgetésen fel-
merült, hogy a város borához 
hasonlóan a város méze is legyen 
Sárvárnak. – Az ötlet már kísér-

leti jelleggel kipróbálás alatt van 
és mindenképp támogatandó – 
mondta Kondora István.

Az idén 95 éves méhész egye-
sület nagyszabású jubileumi 
ünnepséget tervez szeptember 
elején. Ennek része lesz egy ki-
állítás, amely a sárvári méhészet 
történetét mutatja be. Az egye-
sület szeretne még több tárgyi 
emléket összegyűjteni. Ehhez 
segítséget kérnek, akinek van 
méhészrelikviája a sárvári mé-
hészet múltjából, azokat szívesen 
bemutatnák a kiállításon.

Új székhelyet kaptak a sárvári méhészek

Kondora István polgármester Máhr Tivadar alpolgármesterrel együtt adta 
át a méhészek új székhelyét

Könyvbemutató – Eszes Rita: Illangók
Eszes Rita végre Sárváron.  
Az Illangók nagysikerű könyv 
szerzőnője március 30-án a 
Nádasdy-vár dísztermében de-
dikál 18 órától. Könyvbemutatója 
nem fogja nélkülözni a kalandot, 
az érdekes témákat, az Erdélyben 
játszódó ifjúsági regény ugyanis 
telis-tele van mitológiával, regékkel, mesékkel, új hanggal és romantikus környezettel. 
Igazi letehetetlen történetet ajánlunk fiataloknak és idősebbeknek egyaránt! Ne féljen 
újat olvasni! Töltsön velünk egy szombat délutánt, és ismerkedjen meg Rita hőseivel.



SÁRVÁRI         HÍRLAP12 www.sarvarvaros.hu

A. Bak Péter Corvin-díjas és 
Benkő Cs. Gyula Ferenczy 
Noémi-díjas festőművészek 
közös tárlata nyílt meg a Gale-
ria Arcisban. A sárvári vár 
modern művészeti kiállítóter-
mének márciusi programján 
két klasszikus festő mutatkozik 
be. Ezek a képek a szakma és 
a közönség körében is sikert 
aratnak – emelte ki megnyitó-
jában Bobory Zoltán.

A sárvári galériában hagyomá-
nya van a közös kiállításoknak 
is – köszöntötte a megjelenteket 
Kondor János galériavezető. 
Hozzátéve, hogy A. Bak Péter 
korábban csoportos, Benkő Cs. 
Gyula pedig jó másfél évtizede 
egyéni kiállítással már szerepelt 
a Galéria Arcisban.

A közös tárlaton a képek 
egy párbeszédben vesznek 
részt, melyet korábban a mű-
vészek folytattak le. A lélek 
harmóniáját sugározzák ezek a 
festmények, ami megjelenik a 

szemlélőben is – tette hozzá a 
tárlatnyitón Bobory Zoltán író, 
a Vörösmarty Társaság elnöke.

– Az alkotó feladata egy új 
világot létrehozni az általa 
látottakból. A képeimen a va-
lóság elemeiből állítom össze 
a személyiségemből fakadó 
szűrökön át a látványt, amin 
jól érzékelhető, hogy milyen 
szemmel nézem a világot – szólt 
műveiről Benkő Cs. Gyula fes-
tőművész.

A. Bak Péter festményei szinte 
kivétel nélkül a természetben 
készülnek. Festészetében a nagy-
bányai és a szolnoki festőiskolák, 
művésztelepek hagyományait 
építi tovább, műveiben a nyugal-
mat, harmóniát igyekszik megje-
leníteni, ami a mai korban egyre 
nehezebb. – A természetben 
festek, mindig a valós látványt 
örökítem meg az ecsetemmel – 
mondta el A. Bak Péter.

A két klasszikus festő portréi 
és tájképei március 30-ig tekint-
hetőek meg a Nádasdy-várban.

Saller Endre visszatekintő tárlata
Az idén 85 éves nagysimonyi születésű Saller Endre fes-
tőművész visszatekintő kiállítása nyílt meg a Nádasdy-vár 
Folyosó Galériájában. Hat évtized munkássága elevenedik 
meg a falakon – fogalmazott a tárlatot megnyitó Benkő Lilla.

Saller Endre annak idején Majthényi Károly sárvári szak-
körét látogatta – idézte fel köszöntőjében a művész indulását 
Kondor János galériavezető. Szegeden végzett 1957-ben rajz-
tanárként, később Veszprémben és Várpalotán élt, alkotott és 
tanított. Tanári hivatása mellett rendszeresen részt vett kiállí-
tásokon. Rajzok, kis grafikák, csendéletek és letisztult tájképek 
vezetnek végig az alkotói pályán. A kiállítás április hetedikéig 
tekinthető meg a vár Folyosó Galériájában.

Lovagi Milán vasi fotós jóté-
konysági akciót indított janu-
ártól a Démétér Ház javára. Az 
apartmanok országos hatókör-
rel fogadják a szülőket, hogy a 
Szent László Kórházban leuké-
miából gyógyuló gyermekeik 
mellett lehessenek. Legutóbb 
Sárváron, a Spirit Hotelben 
tartottak jótékonysági fotózást, 
adománygyűjtést a fotósok. 

A hotel kettős minőségben 
hívta meg Lovagi Milánt. Az 
első emeleti galérián Mihácsi 
Teodórával közös kiállításuk 
nyílt meg, amelyet nem csak 
a hotelvendégek tekinthetnek 
meg, hanem mindez nyitott más 
érdeklődők előtt is március vé-
géig. A fotók megvásárolhatóak, 
a bevételt is az alapítvány kapja. 
Mihácsi Teodóra Lovagi Milán 
tanítványa volt. A képeken is jól 
látszik, hogy a két fotós hasonló 
szemmel nézi, és látja a világot. 
Lovagi Milán azt mesélte a 
kiállítás megnyitója előtt: a jóté-
konysági portréfotózás ötlete két 
év óta foglalkoztatta, végül janu-

árban indította el az akciót. Az 
eredeti tervekben ezer fotó sze-
repelt, de a kezdeményezés mellé 
azóta nagyon sokan álltak, ezért 
folytatják a karitatív programot. 

A Spirit Hotelben megrendezett 
fotózáson például már 2700 
fényképnél állt a jótékonysági 
programot bemutató közösségi 
oldal számlálója. A helyszínen, 
a Spiritben is segítőkészségükről 
adtak tanúbizonyságot a sárvá-
riak és a térségben élők: hetven 

portré készült a szálloda aulá-
jában, az adományozók száma 
pedig ennél is több volt, mert 
nem mindenki ült az objektív 
elé, aki segítette adományával 

aznap a jótékonysági ügyet. A 
Spirit Hotel kiállítás megnyi-
tóján a Démétér Alapítvány 
képviseletében Sedlák Gab-
riella programkoordinátor is 
jelen volt, aki úgy fogalmazott: 
Az alapítvány elnevezése utal 
azokra az erős édesanyákra és 

családjaikra, akik gyermekük 
gyógyulása érdekében erejükön 
felül is mindent megtesznek. 
Ez az őket segítőket is mélyen 
megérinti érzelmileg. Sedlák 
Gabriella Lovagi Milánék áldo-
zatkész hozzáállását az ügyük-
höz megindítónak nevezte. 

– Mérhetetlenül hálásak va-
gyunk ezért az áldozatos mun-
káért –  mondta a programko-
ordinátor.

A Spirit Hotel megnyitóját is a 
beteg gyermekekkel, családjaik-
kal való együttérzés hatotta át. A 
fotókat Schallenberg Marianna 
grófnő ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe, Temesi Zsolt, a Soltis 
Színház tagja verseket mondott, 
a soproni Váradi trió minőségi 
zenével szórakoztatta a megnyi-
tóra érkezőket, a házigazda Spirit 
Hotel munkatársai nevében Kozó 
Krisztina igazgatóhelyettes kö-
szöntötte a megjelenteket. Lovagi 
Milán vasi fotós akciója pedig 
tovább folytatódik. A Démétér 
Ház javára eddig már csaknem 
nyolcmillió forint gyűlt össze. 

Pogács Mónika

Fotók vásárlásával is támogatható a jótékonysági akció

Két klasszikus festő a várban

Temesi Zsolt, a Soltis Színház tagja verseket mondott Lovagi Milán és Mihácsi 
Teodóra kiállításának megnyitóján (Fotó: Benkő Sándor)

Kondor János, A. Bak Péter, Bobory Zoltán és Benkő Cs. Gyula a megnyitón
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A sárvári múzeum dísztermében Kostyál László, művészet-
történész tart előadást A klasszikus szépség mestere címmel 
2019. április 4-én, csütörtökön 17 órától. Az előadás kapcsolódik 

a múzeum júniusig meg-
tekinthető időszaki kiállí-
tásához, mely a szobrász 
hat évtizedet átfogó élet-
művéből ad válogatást. 
Élete és életműve ma is 
izgalmas és aktuális.

Hegedűs Endre zongoraestje
A Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében 2019. április 6-án, szom-
baton 18 órától Beethoven, Mozart és Schubert művei csendülnek 
fel Hengedűs Endre zongoraestjén. A Liszt Ferenc-díjjal, a Magyar Köz-
táraság Érdemérem Lovagkeresztjével és Kossuth-díjjal kitüntetett művész 
tavaly Chopin- darabokat adott elő 
telt házas közönségének. Tavaszi 
koncertjén újabb három klasszikus 
zeneszerző műveit hallgathat-
juk meg. Belépőjegy: 1.000 Ft.  
A zongoraestre jegyek a helyszí-
nen válthatók.

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

UDI TEITLER ÉNEKES, GITÁROS 
A TINÓDIBAN!

Az izraeli fi atalember 
Sárváron az ipari parkban 
dolgozik. Szabad idejében 

szívesen gitározik és énekel 
három évtizede. Otthon is 

gyakran vállal fellépéseket.

2019. március 27-én, szerdán 
a Tinódi Fogadó éttermében 

19:30-tól bemutatja 
repertoárját. 

A kb. egyórás műsor közben megkóstolhatjuk  
Udi kedvenc izraeli ételét is.

Még nem tudjuk, hogy egyszeri alkalom vagy 
többször is fellép... Ha érdekli Önt, akkor 

feltétlenül jöjjön el 03. 27-én, szerdán!

Előadás Kisfaludi Strobl Zsigmond életéről és műveiről

A sárvári múzeum állandó hu-
szárkiállításának folytatása nyílt 
meg március 14-én. A két új 
terem annak a Nádasdy huszár-
ezrednek a történetét mutatja 
be, amely a magyar hadtörténet 
meghatározó eleme.

Pfeiffer Milán, a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia végzett hallgatója 
trombitaszólójával kezdődött a 
Nádasdy Ferenc Múzeum leg-
újabb kiállításának megnyitója. 
Köszöntőjében Takács Zoltán 
Bálint igazgató elmondta, hogy 
a 2015-ben megnyílt huszárki-
állítás most vált teljessé. A tárlat 
két teremmel bővült, amelyek a 
Nádasdy huszárezredet helyezik 
a középpontba. 

Kondora István polgármester 
arról szólt, hogy a huszárha-
gyományok mélyen a lelkünk-
ben gyökereznek. – A sárvári 
Magyarország egyetlen állandó 
huszárkiállítása, így nagy fele-
lősséget jelent a huszárrelikviák 
őrzése számunkra – mondta 
Kondora István. 

A kiállítást dr. Kedves Gyula 
ezredes, hadtörténész, az Or-
szággyűlési Múzeum kurátora 
nyitotta meg, aki a nemzeti ünnep 

előestéjén a huszárok 1848/49-es 
szerepéről szólt. 1849 februárjától 
a huszárok voltak azok, akik a 
lelket tartották a többi katonában, 
ők voltak a tanítómestereik, és ha 
kellett, a saját testükkel fedezték a 
képzetlen katonatömegek hátra-
vonulását. A hadtörténész egy – a 
kiállításon is látható – Szemere 

Bertalan belügyminiszter által 
jegyzett röplap kevésbé ismert 
példányára is felhívta a közönség 
figyelmét. Ebben az 1849 febru-

árjában íródott dokumentumban 
Szemere felmagasztalta és a többi 
katona elé példaként állította a 
huszárokat

A most kiállított műtárgyak 
egy részét eddig nem ismerte 
a közönség, azokat a raktárban 
őrizték, illetve az elmúlt évek so-
rán ajándékozták a múzeumnak, 

valamint vásárolta azokat az in-
tézmény. A Nádasdy huszárezred 
1688-tól a második világháború 
végéig működött. Tisztikara és 
legénysége Európa számos orszá-
gában helytállt. 

– A Nádasdy huszárezred 
tisztikara 1983-ban döntött úgy, 
hogy Sárváron kerüljön elhelye-
zésre a tiszti étkezde teljes felsze-
relése. Ezzel a két teremmel tud-
tuk teljessé tenni az emlékanyag 
bemutatását, de ez nemcsak az 
étkezdéről szól, hanem magáról 
az ezredről. Vannak olyan nyilat-
kozatok, levelek, naplórészletek, 
amelyekben maguk a legénység 
tagjai mondják azt, hogy itt a hu-
szároknál sokkal nagyobb a meg-
becsültségük, mint bármilyen 
más katonai egységnél – mondta 
Takács Zoltán Bálint igazgató.   

A Nádasdy Ferenc Múzeum 
huszárkiállítása méltó emléket 
állít a magyar huszárnak, amelyet 
tavaly – részben a sárvári múze-
um kezdeményezésére – felvettek 
a hungarikumok sorába. 

-fr-

Teljessé vált a Nádasdy huszárezred bemutatása

Pfeiffer Milán, dr. Kedves Gyula, Takács Zoltán Bálint és Kondora István  
a huszárkiállítás megnyitóján (Fotó: Takács–Reichardt Gabriella)
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 28-án és április 4-én, 
csütörtökön

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: 2019. március 18. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
 2019. március 22. és április 6. között

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! 

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.

Tartalékos katonai századot 
toboroznak Sárváron. A ma-
gyar haderőreform részeként 
járási szintű katonai tartalékos 
századokat szerveznek ország-
szerte. Így Sárváron is várják 
az önkéntes területvédelmi 
tartalékos katonai szolgálatra 
jelentkezőket. 

A Magyar Honvédség átala-
kítja és megújítja önkéntes tar-
talékos rendszerét, melynek új 
elemeként, a helyi közösségekre 
építve hozta létre az önkéntes 
területvédelmi tartalékos szolgá-
lati formát. A tartalékos katonai 
lehetőségről Schmidt László já-
rási önkéntes műveleti tartalékos 
százados, a sárvári járási század 
parancsnoka adott tájékoztatást.

Az érdeklődőknek első lé-
pésként regisztrálniuk kell. Ez 
történhet a megyei toborzó 
ügyfélszolgálatokon, a sárvári 
kormányablakban, illetve az 
interneten keresztül, az Irány 
a sereg (www.iranyasereg.hu) 
honlapon is. A regisztrációt 
követően a toborzók felveszik a 

kapcsolatot és egyeztetik az al-
kalmassági vizsgálat időpontját, 
helyszínét és az ehhez kapcso-
lódó további tudnivalókat. Az 
alkalmassági vizsgálat sikeres 
teljesítését követően történik 
meg a szerződés megkötése. 

A tartalékosok felkészítése és 
az alkalmazása helyben történik, 
fő szabályként a járásban, esetleg 
a megyén belül. A felkészítés 
20 napos, mely nem egyszerre, 
hanem moduláris rendszerben, 
több szakaszra bontva kerül 
végrehajtásra. A felkészítésekre 
a lakóhelyhez legközelebb eső 
kiképzési helyszínen, Szombat-
helyen kerül sor. A honvédség 
a tartalékos katona munkahe-
lyéről távol töltött idejét a fog-
lalkoztatónak teljes mértékben 
megtéríti. A tartalékos katonák 
a szerződéskötési díjtól kezdve 
számos anyagi juttatásban ré-
szesülnek.

A sárvári tartalékos század 
parancsnoka legközelebb április 
9-én délelőtt 8 és 12 óra között 
tart fogadóórát a Sárvári Járási 
Hivatalban.

Tartalékosokat toboroznak
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Március 23., 30. és április 6. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Március 22. (péntek) 19.00 Vendég: Takács Zoltán Bálint igaz-
gató, Nádasdy Kulturális Központ
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Testületi ülés
Március 28. (csütörtök) 16.00/élő
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Március 29. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
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Millennium Health and Leisure Travel Kft.
Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szállodába történő 

munkavégzésre az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

SZOBAASSZONY
teljes munkaidős 

Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság, 
ápolt megjelenés

TAKARÍTÓNŐ
teljes munkaidős, továbbá rehabilitációs ellátásban részülők 
jelentkezését is várjuk napi 6 órás munkavégzésre.

Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság és 
ápolt megjelenés 

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a 
következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu,  vagy jelentkezni lehet 
a 06/95 889-529-es telefonszámon.

Köszönet az 1%-ért!
A Pedagógus Női Kar Kulturális Egyesület köszönetet mond 

mindazoknak, akik a 2017. évi személyi jövedelemadójuk 
1%-ával támogatták egyesületünket. A befolyt összegből a 
szlovén testvérkórust láttuk vendégül december elején. Kér-
jük, hogy a 2018. évi adójuk 1%-ának felajánlásával továbbra 
is támogassák egyesületünket! Adószámunk: 19244387-1-18

2019. március 23-án 10 órától 
rendezik Sárváron a XVIII. 
Sárvár Kupa Országos Karate 
Bajnokságot a Nádasdy iskola 
sportcsarnokában!

A helyi csapat, a Sárvári Sho-
tokan Karate Egyesület ha-
gyományosan minden évben 
megrendezi rangos eseményét, 
idén már 18. alkalommal. A 
Sárvár Kupa az Országos Szak-
szövetségek versenynaptárában 
is szerepel, valamint a Magyar 
JKA Karate Szövetség váloga-
tottjának fontos felkészülési 

állomása. Az ország minden 
részéről neveznek, hogy ösz-
szemérjék tudásukat egyéni 
formagyakorlatban és küzde-
lemben. A verseny nyílt, tehát 
bármilyen karate stílus művelői 
részt vehetnek rajta, akik elfo-
gadják az alkalmazott Ippon 
Shobu (egy döntő találatig) 
szabályrendszert. A mérkőzé-
sek 3 küzdőtéren folynak, 12 
korcsoportban nemenként és 
versenyszámonként. A verse-
nyen gyermekek és felnőttek 
egyaránt részt vesznek. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Karate kupa előzetes
Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

» 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 «

» Eredetiségi vizsgálat «

SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

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 ZÁRVASÖRÖK:

Dreher Classic 0,5 l  ..................... 240 Ft/db  480 Ft/l
Dreher Hidegkomlós 0,5 l  ........... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Pale Ale 0,5 l  ................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Red Ale 0,5 l  .................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Asahi 0,33 l  ................................. 275 Ft/db  833 Ft/l
Arany Ászok 0,5 l  .........................219 Ft/db  438 Ft/l
Kozel 0,5 l  ................................... 250 Ft/db  500 Ft/l
HB 0,5 l  ........................................221 Ft/db  442 Ft/l
Kőbányai 0,5 l  ............................. 206 Ft/db  412 Ft/l
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300 Ft/db  600 Ft/l
Kőbányai 2 l  ................................ 700 Ft/db  350 Ft/l
Peroni 0,33 l  ................................ 299 Ft/db  897 Ft/l
Dreher 0% citromos 0,5 l  .............215 Ft/db  430 Ft/l
Soproni 0,5 l  ................................ 222 Ft/db  444 Ft/l
Steffl  0,5 l  .................................... 203 Ft/db  406 Ft/l
Aranyfácán 0,5 l  ...........................193 Ft/db  386 Ft/l
Soproni Apa 0,5 l  ..........................261 Ft/db  522 Ft/l
Riesenbrau 0,5 l  ...........................189 Ft/db  378 Ft/l
Borsodi 0,5 l ................................. 229 Ft/db   458 Ft/l
Rákóczi 0,5 l .................................189 Ft/db  378 Ft/l

ÜDÍTŐK:            
Pepsi  ........................................... 369 Ft/db  164 Ft/l
Coca-cola 1,75 l  .......................... 389 Ft/db  222 Ft/l
Lipton tea 1,5  több ízben  ............ 329 Ft/db  219 Ft/l
Mirinda 2,25 l  .............................. 369 Ft/db  164 Ft/l

ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l  ........................110 Ft/db  73 Ft/l
Mizse 1,5 l víz  .................................80 Ft/db  53 Ft/l

ENERGIAITALOK:
Rockstar energiaital 0,25 l  ........... 209 Ft/db  836 Ft/l
Hell energiaital 0,25 l  ....................180 Ft/db  720 Ft/l
Burn energiaital ............................ 209 Ft/db  836 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  .............. 290 Ft/db  1160 Ft/l
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Keress bennünket a -on/ Zoë ékszer!
Akció: 2019. március 1-31-ig tart.

Részletek az üzletben.

Friss, színes 

tavaszi kollekciók.

Töltődj fel!

Karikagyűrűk 
és brill köves 

eljegyzési gyűrűk  

-10% 
kedvezménnyel.

beszámítás 
esetén

-20% 

Arany 
ékszerek

-10% -10% 
ÓrákTürkiz 

ékszerek 

Életvidám, derűs 

színekkel várd Te is 

a tavaszt!

-10% 

Drágakő 
ékszerek

Köszönjük a hűséget, a türelmet, a bizalmat, amit igyekszünk meghálálni!
Továbbra is sok újdonság, kiadós, valódi fi nom ételek és ízek várják Önt!

Családias hangulat, ismerős, baráti arcok!

Már most márciustól új tavaszi étlap, 
és medvehagyma hétvégével is kedveskedünk!

Mert nekünk továbbra is Ön az első!
És persze ne feledje: semmi fl anc, csak az íz!

Ismét egy évvel öregebb lett 
a város legháziasabb kisvendéglője,

a PLATÁN AZ ÍZES ÉTTEREM!


