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Zöldebbé tennék Sárvárt

Intézmények és
cégek is napirendre
kerültek
Folytatódhat a főutca második
szakaszának felújítása – ezzel
a polgármesteri bejelentéssel
kezdődött a márciusi képviselő-testületi ülés.

A civilek az első fát a Várparkban ültették el, ahol Kondora István polgármester is segített az ültetésben

Ahány évesek, annyi fát fognak
ültetni – határozta el az idén
120 éves Sárvári Kerékpár
Egylet, amely 1899. március
19-én alakult meg. Az első fát
már elültették.
Az emlékévben a város azon
pontjaira ültetnek fákat, ahol
kerékpározásra alkalmas út
halad keresztül. Zöldebbé tennék ezzel Sárvárt, emlékeznek
az elődökre és üzennek a jövő-

nek. Az akcióhoz csatlakozott
a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület, a Sárvári Környezetvédő
és Természetbarát Egyesület, a
Sárvári Fotóklub és a Honismereti Szakkör.
– A fatelepítési program
elősegíti, hogy a kerékpár- és
közutak mentén frissebbé,
egészségesebbé, kerékpározhatóbbá váljon a környezet.
Továbbá ezzel a civil összefogással demonstráljuk, hogy

Költészet napja a várban
A Mentés Másként népzenei formáció költészet napján adott
koncertjén népköltészetünk dallamai, Nagy László és Petőfi
Sándor versek, historikus énekek, egyházi énekek csendülnek
fel koboz- és tamburakísérettel április 11-én, csütörtökön 18
órakor. A versek hajtóereje a magyar népdal. Fábri Géza kobzos
és Fábri-Ivánovics Tünde népdalénekes együttese magyar népzenét játszik, előadásaikat áthatja az újraéneklő éltetés és az alkotó
kísérletezés szelleme. Az évek során a népzenei feldolgozások
és az énekelt versek színterének meghatározó alakjaivá váltak.

a hársfák ültetésével egyensúlyba szeretnénk hozni a természet
körforgását, hisz a méheknek
is fontos mézelőhelye a hárs
– mondta Wawrzsák Zsolt, a
Sárvári Kerékpár Egylet elnöke
a Várparkban, az első facsemete ünnepélyes elültetésekor.
A sárvári bringások honlapján
lehet jelentkezni, hogy kik szeretnének fát telepíteni. Ezzel
figyelemmel kísérhető lesz az
akció előrehaladása is.

Kondora István levélben és személyesen is megkereste a Magyar
Közút Zrt. Vas megyei igazgatóját, Horváth Lászlót, akitől a
főutca második szakaszának, a
Batthyány utcának a felújításával
kapcsolatban kért tájékoztatást.
Az ülésen a kapott válaszból idézett:
„A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozói
szerződés még nem lépett hatályba, így a kivitelezés még nem kezdődhetett meg, erre – reményeink
szerint – a nyár elején fog sor
kerülni.” – áll a levélben. Tárgyalták a Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász Levendula-Ház Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója
múlt évi szakmai munkájáról
szóló beszámolót.
Folytatás a 3. oldalon

Tartalomból:
Parlamenti látogatás ..............
Állampolgári eskü ..................
Spirit évértékelő ......................
A „szakma sztárjai” ................

Helytörténeti kiállítás nyílik a múzeumban
Helytörténeti kiállításuk megnyitója április 18-án, csütörtökön
18 órakor újabb ünnep lesz a Nádasdy Ferenc Múzeum életében.
A tárlat üzenete, hogy az évszázadok az emberi élet évtizedeiből
állnak össze. Az új, remélhetőleg közösségteremtő kiállításon
biztosan mindenkinek eszébe jut valami személyes élmény.
A múzeum munkatársai szeretnék, ha a sárváriak új találkozási
pontja lenne ez a kiállítás. A tárlaton köszöntőt mond Kondora
István, Sárvár polgármestere, megnyitja Mayer László, a Magyar
Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának munkatársa.
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In memoriam Zsuzska (1970–2019)

Ismét távozott egy ember,
akire emlékezni kötelességünk.
48 éves korában elhunyt Szabó
Gábor Ferencné, született Horváth Ildikó „Zsuzska”.
Zsuzska a Sárvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
elnökeként sokat tett annak
érdekében, hogy a romák megőrizzék hagyományaikat, ápolják és újraélesszék szokásaikat,
és megismertessék azokat nem
romákkal is. Szerteágazó tevékenysége kiterjedt roma gasztronómiai-, szépség-, sportversenyek, táncbemutatók, zenei
előadások, kirándulások, gyermek, családi, vallási ünnepek
megrendezésére. Felelevenítette a „ROMA KI MIT TUD”-ot,
bevonta a romákat a tavaszi

városi nagytakarítási akcióba,
létrehozta és üzemeltette a
Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közösségi oldalát.
A Roma Kultúra Világnapja
alkalmából – melyet a cigányság legfontosabb „nemzeti”
ünnepeként tartanak számon
– egy indiai szokást elevenített
fel, hogy teljesítsék a romák
régi kívánságát: „Valahol a folyók összetalálkoznak, ahogy a
romák is majd egyszer”. Boldog
Ceferino ünnepséget szervezett
a Szent László Katolikus Templomban, mellyel az egyház által
elsőként boldoggá avatott Ceferino Gimérez Malla – cigány
nevén El Pelé – emléke előtt
tisztelegtek. Zsuzska egy Ceferinot ábrázoló, Ferkovics József

roma festőművész festményét
adta át, azzal a céllal, hogy a
festmény elsőként Sárváron
kerüljön kiállításra. Zsuzska a
városi májusfaállításkor Bibijára, a szerb roma asszonyra
emlékeztetett, aki egy súlyos
járvány idején gyógyította a
cigány gyermekeket. Vas megyei Roma Napot szervezett,
melyre az egész országból érkeztek roma vezetők. Példás
kapcsolatot ápolt különböző
szervezetekkel, intézményekkel, törekedett mindenhol érvényesíteni a romák érdekeit.
Intelligenciája, elhivatottsága,
teljesítőképessége miatt közmegbecsülés övezte személyét,
akik ismerték, tisztelték és
szerették. Zsuzska érdemeit

hosszasan lehetne sorolni. Jó
volt Vele együtt dolgozni.
Zsuzska! Köszönöm, hogy
hosszú ideig együtt dolgozhattam Veled. Sokunknak hiányzol, és hosszú ideig hiányozni
fogsz. Őrizzük emlékedet.
Nyugodj békében.
Sütő Károly
aljegyző

Sárváriak látogattak el az Ország Házába
Három busszal érkeztek sárváriak március 30-án a Parlamentbe, akiket Ágh Péter
országgyűlési képviselő fogadott, és vezetett végig az
Ország Házán.
Varga Károly önkormányzati képviselő az 1-es számú vá lasztóker ü let la kóinak szer vezett budapesti
kirándulást, száztizenhatan
három busszal indultak útnak a Parlamentbe. A szervezésben segítségére volt a
Rábasömjénért Egyesület is,
a parlamenti látogatást pedig
ezúttal is Ágh Péter országgyűlési képviselő koordinálta.

A nagy létszámra tekintettel
két csoportban tekintették
meg a Parlamentet.

– Az elmúlt években már több
ezren jártak koordinálásunkkal az Ország Házában. Nagy

Az egyik sárvári csoport a Parlamentben Ágh Péterrel

öröm, hogy a rábasömjéniek és
a sárváriak látogatásakor kisfiam is el tudott kísérni. Ezek a
látogatások számunkra is nagyon fontosak, hiszen tovább
erősítik a választópolgárokkal
fenntartott kapcsolatot. Emiatt,
megmondom őszintén, ez a
budapesti program nem csak
a Parlamentbe látogatóknak,
hanem nekem is nagy élményt
nyújt! Továbbra is mindenkit
arra biztatok, hogy fedezze
fel az Országgyűlés épületét.
Azok, akik ezt csoportban
szeretnék megtenni, az agh.
peter@fidesz.hu email címen
tudják ezt jelezni – mondta el
Ágh Péter.

Születés fája ültetése

A sárváriak másik csoportja a Kossuth-szoborcsoport előtt

A Születés Ünnepe rendezvénysorozat keretében - 2019. május 6-án, hétfőn 10 órakor – az
Arborétumban ismét elültetjük a Születés fáját.
Kérjük, a védőnőknél április 26-ig jelentkezzenek azok
a sárvári családok, akiknek a
gyermeke 2018-ban született, és
szeretnék, hogy ezen a nevekkel
„virágba borított” fán az ő neve is
ott díszelegjen.
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály
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Köszöntötték a kitüntetetteket a Városházán
A nemzeti ünnepen megyei
kitüntetésben részesült négy
sárvárit, így Dr. Garami Ágnest, Hannos Attilát, Kóta Pált
és Orbán Istvánt a Városházán
köszöntötte Kondora István
polgármester Máhr Tivadar
alpolgármesterrel együtt.
A polgármester úgy fogalmazott, hogy a kitüntetettek
tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak szűkebb
és tágabb közösségük, munkahelyük elismertségéhez, így
teljesítményükre az egész város
büszke. Vas Megye Szolgálatáért
Oktatási Tagozata elismerést
vehetett át Hannos Attila, a
Nádasdy iskola nyugalmazott

A kitüntetettek teljesítményére az egész város büszke – mondta Kondora István

pedagógusa, aki nagy szakmai
tapasztalattal adja át az intézmény tanulóinak a korszerű közlekedési ismeretek alapjait. Vas
Megye Szolgálatáért Kulturális
Tagozata elismerésben részesült
Kóta Pál népzenész, hagyományőrző. Vas Megye Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata
elismerésben részesült Dr. Garami Ágnes gyermekorvos, aki
1995-ben vette át a sárvári 1.
számú gyermekorvosi körzet
ellátását. Vas Megye Közgyűlése
Elnökének Emlékérme elismerésben részesült Sárvár város
katolikus hitéletében teljesített
lelkipásztori szolgálatáért Orbán
István kanonok, nyugalmazott
esperes-plébános.

Intézmények és cégek is napirendre kerültek
Megtartotta márciusi soron következő ülését a sárvári képviselõ-testület
Folytatás az 1. oldalról
A vásárosmiskei Levendula-Ház fontos szerepet tölt be
a pszichiátriai betegek ellátása
területén, 2016 óta van ellátási szerződése a karitásznak
a sárvári önkormányzattal,
nagyon fontos számunkra a
tevékenységük – hangsúlyozta
Kondora István.
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója a közművelődési szolgáltatási
tervük elfogadásakor szólalt fel.
– Azokat a tevékenységeket kell
itt felsorolni, amelyek állami
normatíva alá tartoznak, ezek
azok a csomópontok, amelyek

köré az évünket szervezzük,
de a programkínálatunk ennél
jóval szélesebb – hangsúlyozta
az igazgató. Ehhez a területhez
tartozik, például, a Nyugdíjas
Klub, a Sylvester Könyvbarátok Klubja, a Honismereti Kör
működésén keresztül a Városi
Művészeti Szemlén, a költészet
napi rendezvényen, az adventi
műsorokon keresztül sok-sok
terület. Elfogadták az ülésen
az önkormányzati gazdasági
társaságok üzleti terveit is. (Erről következő lapszámunkban
írunk bővebben.)
Május 26-án lesz az európai
parlamenti választás hazánk-

TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL
AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,
8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.
AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK
2019. ÁPRILIS 1-TŐL ÁPRILIS 30-IG TART.

ban, októberben pedig a helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek megválasztására kerül sor, ehhez kapcsolódott két napirendi pont is az
ülésen. A jelölő szervezetek,
valamint a független jelöltek
kizárólag a rendeletben meghatározott tizenhárom helyszínen
helyezhetnek el jelölő szervezetenként, illetve független
jelöltenként 1-1 darab, legfeljebb háromoldalú, oldalanként
1 m2-t meg nem haladó felületű
mobil hirdető berendezést. Az
Európai Parlament tajgainak
május 26. napjára kitűzött
választását megelőző kampány
során a sárvári önkormányzat a
listát állító jelölő szervezeteknek egy-egy alkalommal térí-

tésmentesen bocsátja rendelkezésére a sárvári Nádasdy-vár
házasságkötő termét, valamint
a Rábasömjéni Kultúrházat
választási gyűlés megtartására.
A sárvári képviselő-testület
elhatározta, hogy partnerként csatlakozni kíván az URBACT-III Program felhívására
készülő pályázathoz. Sárvár
vonatkozásában a projekt célja
egy társadalmi innovációs műhely létrehozása, ahol a helyi
közösségek, kis- és középvállalkozások igényeit és problémáit
térképeznék fel, melybe bevonva az érintetteket, megoldási
javaslatot fogalmaznának meg
a leghangsúlyosabb kihívásokra.
-fr-

Fogadóóra

Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. április 23-án
(kedden) 15.00 órától 16.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület
2., I. emelet 205. sz.), 16.00 órától 17.00 óráig a Bocskai úti
Óvodában fogadóórát tart.
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Újabb állampolgárokat köszöntöttek Sárváron
Ismét állampolgári eskütételekre került sor Sárváron
március 4-én és 25-én, összesen
tizenegy honosítás történt.
Március 4-én két hölgy honosítására, illetve visszahonosítására
került sor a Városházán, akik
német, illetve román állampolgárságuk mellett kapták meg a
magyart. Március 25-én kilenc

új honfitársunk tett állampolgári
esküt Kondora István, Sárvár polgármestere előtt a Városházán.
A köztársasági elnök az állampolgárság megadásáról szóló
döntését, a hagyományos honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén, a kérelmező
lakóhelye szerinti polgármesternek küldi meg. Az eskü napjával
válnak magyar állampolgárrá a

honosítást kérelmezők. A hivatalos ceremónia után a polgármester egy Sárvár albummal, virággal

elmondták, van, aki szálláshelyet
fog üzemeltetni Sárváron, vagy
a Proverthában dolgozik, egy

Március 25-én kilencen tettek állampolgári esküt a Városházán

és a város borával köszöntötte
az esküt tetteket. A honosítást
kérelmezők román, ukrán, német állampolgárságuk mellett
kapták meg a magyart. Mint azt
Kondora István polgármesternek

Jó és hatékony a rendőrség és
a polgárőrség közötti együttműködés

Bartha Andrea, Kondora István polgármester, Rácz Zsófia Sarolta és Jakits–
Szabó Zsuzsanna, az önkormányzati hivatal állampolgársági ügyekért felelős
munkatársa a március 4-i eskütétel után

Közgyűlést tartott Sárvár Város Polgárőr Egyesülete.
A polgárőrök az elmúlt évben
közel háromezer óra járőrszolgálattal járultak hozzá Sárvár közbiztonságának megőrzéséhez.
A Sárvári Rendőrkapitányság
előadótermében tartott éves
közgyűlésen Kondora István
polgármester köszöntőjében
kiemelte, hogy a város lakói elismerik a polgárőrök munkáját,
amelyet Sárvár nyugalma érdekében végeznek. Az eseményen
Fekete Géza rendőr alezredes,
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házaspár a fia után jött ide. Az
eskütételre családjuk is elkísérte
őket. Sárváron egyre gyakoribb
alkalom az állampolgári eskütétel, a város lakossága ezzel is
gyarapodik.

a Sárvári Rendőrkapitányság
vezetője azt hangsúlyozta: az
együttműködés jó és hatékony
a rendőrség és a polgárőrség
között. Pályázat útján a rendőrségtől egy gépjárművet kaptak,
melyet már használatba is vettek.
– Hatékonyabb munkavégzés,
konkrétabb bűnmegelőzés, és
fokozni a lakossággal való kapcsolattartást – foglalta össze célkitűzéseit Kovács Ferenc elnök.
Hozzátéve, hogy a polgárőrök
nem fizetségért, hanem önzetlenül, szabadidejüket erre fordítva
végzik munkájukat.

Kovács Ferenc, a polgárőr egyesület elnöke egyik legfontosabb teendőnek
nevezte a polgárőrség fiatalok körében való népszerűsítését

facebook.com/sarvari.televizio
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Tavaly ünnepelte 10 éves fennállását a Spirit Hotel
Rendkívül mozgalmas évet tudhat maga mögött a sárvári Spirit
Hotel. Az ötcsillagos szálloda
2018-ban ünnepelte fennállásának 10 éves jubileumát, több elismerést és pályázatot is elnyert,
és ismét közkedvelt szálláshely
volt a turisták körében.
A Spirit Hotel új vezetéssel vágott neki a 2018-as esztendőnek.
A szálloda élére a vállalatcsoportnál 20 éve tevékenykedő Müller-Pápai Zsuzsannát nevezték
ki. A stratégiai igazgató egy év elteltével összegezte tapasztalatait.
– Alapjában véve egy nagyon jó évet zártunk, habár
egy hajszálnyival elmaradtunk
azoktól a célkitűzésektől, amiket
támasztottunk a 2018-as esztendőre. 107 ezer vendégéjszaka
realizálódott 2018-ban, amit 55
600 szobaéjszakában töltöttek
el a vendégeink. Ez nagyjából
megfelel az eddigi évi eredményeinknek, de természetszerűleg
szeretnénk minden évben egy
picit emelni ezen – szögezte le

az igazgató, hozzátéve, hogy a
belföldi és a külföldi vendégforgalom aránya közel azonos
volt, a magyar után az osztrák
vendégkör a legjelentősebb.
Múlt évben fontos mérföldkőhöz érkezett a sárvári szálloda.

– Az évet egy beruházással,
az Oxygen bár kibővítésével
kezdtük. Ezt követte májusban a
Spirit Hotel 10 éves fennállásának
megünneplése, amelyre egy egy
hónapos programsorozattal készültünk. Nagyon sok látványos

Müller-Pápai Zsuzsanna stratégiai igazgató kiemelte, a szálloda a tavalyi
évben több rangos szakmai díjat is elnyert, illetve megújított

A Spirit Hotel tavaly ünnepelte
fennállásának 10 éves jubileumát.
Évértékelőjében Müller-Pápai
Zsuzsanna a 2018-as esztendő
legfontosabb eseményei közé
sorolta a jubileumi ünnepségsorozatot.

program és bemutató, rengeteg
szolgáltatás várta a vendégeket,
emellett köszöntöttük azon kollégáinkat is, akik saját maguk is
10 éves jubileumukat ünnepelték
itt, a Spirit Hotelben – idézte fel
az igazgató.

Kiemelte, a szálloda a tavalyi
évben több rangos szakmai díjat is elnyert, illetve megújított,
valamint sikeresen pályázott
egy nagyobb volumenű képzési
támogatásra.
– Megújítottuk az Érték és
Minőség Díjat, sikerrel teljesítettük a Hotelstars 5*superior
minősítését, valamint jelentkeztünk a Magyar Turizmus
Minőségi Díjra. A tavalyi év
során egy jelentősebb pályázaton
is indultunk, képzésekre nyert el
a szálloda közel 50 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
– fogalmazott.
Müller-Pápai Zsuzsanna végezetül elmondta, nagyon sok
terve van a 2019-es esztendőre.
Legfontosabb feladatának összességében a Spirit Hotel piacvezető
pozíciójának megerősítését, a
vendégforgalom további növelését tekinti, és mindemellett
nagy hangsúlyt kíván fektetni a
kollégák megelégedésének fenntartására.
sii

TAVASZI SUNDAY BRUNCH
április 7-én 12.00 és14.00 óra között
a Danubius Health Spa Resort Sárvár
szálloda Nádor Éttermében

NYERD MEG

A 30

VÁROSI BICIKLI EGYIKÉT

VADONATÚJ POLAROID NAPSZEMÜVEGEDDEL!
MOST MINDEN NAPSZEMÜVEGHEZ MEGLEPETÉS IS JÁR!
KIZÁRÓLAG AZ OPTICNET OPTIKÁKBAN
Akció időtartama: 2019. április 1. - május 31.
További részletek az Opticnet optikákban és az opticnet.hu honalpon.

5

KORLÁTLAN ÉTEL ÉS ITALFOGYASZTÁSSAL
(a szálloda által megadott italokból: folyó bor, sör,
gyümölcslé) és gitárzenével.

5000

Az all inclusive ebéd ára:
Ft + 10 % szervízdíj.
Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.
Asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

danubiushotels.hu/sarvar

6

SÁRVÁRI

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Fejleszteni kell a diákok pénzügyi tudatosságát
A Tinódi Gimnáziumban
a 2018/2019-es tanévben
is megrendezésre került a
PÉNZ7, a fiatalok pénzügyi
és vállalkozói tudatosságának fejlesztését célzó nemzetközi rendezvénysorozat.
Az európai kezdeményezésre
létrejött programot 2015 óta
rendezik meg hazánkban, így
5 éves jubileumát ünnepelte
idén.

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

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

A Tinódi a kezdetektől részt
vesz a programban, és 2019-ben
is csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén egy tinódis öregdiák,
Kondora Szilárd előadása nyitotta a témahetet az iskolában.
Kondora Szilárd, aki 1998-ban
érettségizett a Tinódi gimnáziumban, jelenleg a Pénzügyminisztériumban dolgozik, mint
a Költségvetési Összefoglaló
Főosztály főosztályvezetője. Az

Törökország

SIDE TOWN BY Z HOTELS 4*

2019. május 11–18./7 éjszaka

repülővel, 2 ágyas szobában, all inclusive ellátással

A részvételi díj: 253.400 Ft/2 fő-től

Az ár a baleset-, betegség-, poggyászbiztosításon, és az útlemondási biztosításon kívül MINDENT tartalmaz.

iskola dísztermében a pénztörténetről, a fizetőeszközök modernizálódásáról, a digitalizáció
hatásairól tartott előadást a 11.
évfolyamos tanulóknak.

A program célja a pénzügyi
és vállalkozói kultúra játékos, élményalapú fejlesztése, éppen ezért
a gimnáziumban is arra törekedtek,
hogy rendhagyó tanórák keretében,

Kondora Szilárd egykori tinódis, a Pénzügyminisztérium munkatársa tartott
előadást a diákoknak

– A diákok pénzügyi tudatosságának kialakítása fontos,
a Pénzügyminisztérium is ezért
támogatja a programot – nyilatkozta Kondora Szilárd, hozzátéve, hogy örömmel választotta
előadása helyszínéül egykori
iskoláját.

online kvízjátékokon keresztül mutassák be a gyerekeknek a pénzügyi
ismereteket – fogalmazott Takácsné
Horváth Ágnes informatika szakos
tanár, a program helyi szervezője. A
Pénz7 középpontjában az idei évben az „Okosan a befektetésekről"
téma állt.
sii

Ford Haszongépjárművek évi 2,5%-os ﬁx kamattal,
NHP ﬁnanszírozás keretében
FORD RANGER XL 6 150 000 Ft-tól* (bruttó 7 810 500 Ft)
a Ford piacvezető haszongépjárműve manuális klímával, fehér színben

Az NHP Fix 2.5%-Os FiNANszíROzás PéNzügyi Feltételei:
• Konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing • Devizanem: HUF • Finanszírozott összeg: minimum 3 millió Ft
• saját rész: a bruttó vételár minimum 22%-a • Futamidő: 36–96 hónap
• Kamatozás: 2,5% éves ügyleti kamat, mértéke ﬁx, a teljes futamidő során változatlan

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlatok érvényesek 2019. 04.30-ig kötött vevőszerződés esetén, illetve a készlet erejéig. Vegyes átlagfogyasztás: 7,0-8,8 CO2-kibocsájtás: 167-184 g/km.
A kép illusztráció

facebook.com/sarvari.televizio
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A „szakma sztárjai” lettek a barabásos diákok
Kiválóan szerepelt a Barabás
György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola,
valamint a Schaeffler Savaria
Kft. automatikai technikus
szakmát tanuló diákja a
Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen.

mentesül az év végi szakmai
vizsgák alól. Doktorics Levente
Márk felkészítő tanára Mészáros
Péter, gyakorlati oktatója Tatai
Tamás volt.

A 14/B-s Doktorics Levente Márk már az elődöntőn nagyon jó teljesítményt
nyújtott, így 140 diák közül
bekerült az ország legjobb
nyolc tanulója közé. A Szakma Kiváló Tanulója országos döntőn – ahol elméleti
és gyakorlati feladatokban
egyaránt kellett bizonyítania
a versenyzőknek felkészültségüket – a kiváló negyedik
helyet szerezte meg a sárvári szakközépiskolába járó
diák. Az elért jó eredményének köszönhetően a tanuló Doktorics Levente Márk

* * *
Németh Adrián Gyula, a Barabás György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola,
valamint a Rába Kft. gépi forgácsoló szakmát tanuló diákja is bejutott a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny országos
döntőjébe.
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séget szerzett középiskolájában.
A tanuló szakmai felkészítője
Pajor Balázs gépészmérnök
tanár, oktatója Bíró József szakoktató volt.

Az elődöntő Szombathelyen
volt, innen az esztergomi
válogatóra már csak 11 diák,
köztük a sárvári tanuló jutott
be. Itt alkatrészt kellett készíteni hagyományos forgácsolási
eljárásokkal. Ezt Németh Adrián Gyula sikeresen teljesítette, bejutott a döntőbe, ahol
az esztergálás és marás pontos
végrehajtásának volt nagy
szerepe. A sárvári diák végül
országos hatodik lett, díját a
Szakma Sztár Fesztiválon vehette át, és teljes vizsgamentes- Németh Adrián Gyula

Szeretettel nevelik a rájuk bízott gyerekeket
Eseménydús évet zárt a Sárvári
Cseperedő Bölcsőde. 2018-ban
egy európai uniós pályázat keretében megvalósult az épület
generális felújítása.
A kivitelezés érintette többek
között az épület homlokzatát, tetőzetét, nyílászáróit, gépészetét,
villamoshálózatát, a burkolatokat és a vizesblokkokat.
– A felújítás nagyban meghatározta az intézmény tavalyi
évét, de mára már a kisgyermekek és a nevelők is élvezhetik

a modern környezet minden
előnyét – mutatott rá Varga Istvánné intézményvezető.
A Cseperedő Bölcsőde 80
férőhellyel működik immár
második éve. Jelen pillanatban
67 kisgyermek jár az intézménybe, de már várják az újabb
bölcsődéseket, akik tavasztól
csatlakoznak be a csoportokba.
Hat csoportszobában fogadják
a gyerekeket, egy-egy csoportba
12-14 kisgyermek jár.
A tárgyi feltételek egyre bővülnek és javulnak a sárvári

bölcsődében. A közelmúltban
újabb játékok kerültek elhelyezésre a csoportszobákban, és
a felújítások, beszerzések sora
2019-ben is folytatódik.

A Sárvári Cseperedő
Bölcsőde csapata nemcsak
szakmai tudásának legjavát
kívánja nyújtani, de törekednek arra, hogy empátiával,

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

Tavaly egy pályázatnak köszönhetően újult meg a bölcsőde

– Az elmaradt mázolás, illetve
néhány helyiségnek a járólapozása
az idei évben fog megvalósulni.
Hamarosan a fakerítéseink is megújulnak, valamint további szép, új
bútorokat tervezünk még vásárolni – sorolta a bölcsődevezető.

nagyfokú emberséggel, szeretettel neveljék a rájuk bízott
gyerekeket, ezzel is biztosítva
a sárvári családok számára a
magas színvonalú, biztonságos
bölcsődei ellátást.
sii

8

SÁRVÁRI

HÍRLAP

www.sarvarvaros.hu

Nyíltnap
kat

óvodáso
Értesítjük a LEENDŐ
hogy óvodánkban
,
et
ők
ül
sz
es
dv
ke
a
és
NYÍLTNAPOT tartunk.
a)
2019. április 17. (szerd
délelőtt 09:00 – 11.00
délután 15:30 – 17.00

ODA
SÁRVÁRI CSICSERGŐ ÓV
.
21
u.
Sárvár, Petőfi S.
BOCSKAI ÚTI ÓVODA
.
Sárvár, Bocskai I. u. 1-3

eretettel várunk!
Mindem érdeklo”do”t sz

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

9

HÍRLAP

Egy helyen a vasi borok
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
A Boristavasz rendezvényt
második alkalommal szervezik
meg Sárváron, a Neo Étteremben április 6-án.
Mint azt Wawrzsák László
szervező, borász a sajtótájékoztatón elmondta, a Boristavasz
sétáló borkóstolón Vas megye
minden olyan területe jelen lesz,
ahol készítenek kereskedelmi
forgalomba kerülő palackozott
bort. Három borvidék öt körzetének nyolc területe képviselteti

magát, valamint a Tokaji és a
pezsgő. Dr. Kondora Bálint, a
Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke bejelentette, hogy
az idegenforgalmi főszezonra
Vas megyének is elkészül a
gasztrotérképe. A Vas Megyei
Gasztrotérkép mind nyomtatott,
mind online verzióban elérhető
lesz majd. A következő hetekben
keresik majd fel a Vas megyei
éttermeket, borászatokat, pálinkafőzőket, cukrászdákat abból a
célból, hogy csatlakozzanak.

– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

Minden ami autó!

II. sétáló borkóstoló
1 BELÉPŐ|25 BORÁSZAT|100 BOR
1 belépővel Vas megyétől Tokajon át Franciaországig korlátlanul
kóstolhatók borok, amelyeket a részt vevő borászatok, képviselőik kínálnak.

2019. április 06. szombat | 18:00 – 24:00
Neo Étterem és Kávézó | Sárvár, Posta tér

PROGRAM

17:55 kapunyitás
18:00 kóstolás kezdete

3 SZINTEN 25 BORÁSZAT
KÖZEL 100 BORA KÓSTOLHATÓ*
További kóstolási lehetőség:
pezsgő, champagne, pálinka, olíva

24:00 zárás

Ár-elővétel: 6.000 Ft/fő* - 2019. április 05.-ig Ár-helyszín: 7.000 Ft/fő* - 2019. április 06., szombat
A rendezvényre korlátozott számban vásárolhatók belépők.
Amennyiben elővételben elfogynak a jegyek, úgy a rendezvény napján nincs lehetőség belépőjegy vásárlására.

A sétáló kóstoló belépővel minden bor kóstolása lehetséges, amely nem foglalja magában az esetleges más jellegű termékek
fogyasztását, bizonyos esetekben esetleges kóstolását.

Jegyelővétel:
Borista Kóstolóműhely és Delikát, 9600 Sárvár, Batthyány u. 33. /kapualj/
Neo Étterem és Kávézó, 9600 Sárvár, Sylvester J. u. 11., /Posta tér/
INFO: +36309826265 | e-mail: boristaposta@gmail.com

Főszervező:

| Helyszín:

» 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 «

s?
á
t
í
v
a
j
a
s
Sürgő
k!*
egoldju
m
l
lü
e
b
n
24 órá

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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AKÁR ITT IS MEGNÉZHETI

ADÓBEVALLÁSÁT. MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

NAV_eSZjA_2019-SAJTO-188x270.indd 1

2019. 03. 19. 14:18
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KOMpLETT MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEg aJÁNLaTUNK
STaNdard CSOMag

prEMIUM CSOMag

MULTIFOKÁLIS LENCSE

MULTIFOKÁLIS LENCSE

amplitude Tr. 1.5 SHV

balansis 1.5 SHV

szemüvegkeret

szemüvegkeret

látásvizsgálat

látásvizsgálat

szemüvegtok

szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő

mikroszálas törlőkendő

75 000 Ft

SZEMÜVEgKéSZíTéS
COMpUTErES SZEMVIZSgÁLaT
KONTaKTLENCSE ILLESZTéS
9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.

00 36 95/320 685

gyorvarioptika@varsat.net

100 000 Ft

az ajánlatunk egy 100 db-os kollekcióra szól
minőségi szemüvegkeretekre és HOYA tükröződésmentesített
szemüveglencsékre, 2 éves réteggaranciával!
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INFORMÁCIÓ

ELINDUL
A NAGYSZÜLŐI GYED

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Családvédelmi Akcióterv

CSAT_2019_188x270.indd 3

2019. 03. 14. 17:29
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WANG DIVATÁRUHÁZ

Sárvár legnagyobb divatáru üzletháza!
Sárvár, Ady u. 1. (a rendőrség mellett) FÓRUM ÜZLETHÁZ
Nyitvatartás: H.-P.: 8.00–17.30, Szo.: 8.00–12.30

Hamarosan itt a Húsvét!
A Wang Divatáruház bőséges árukínálattal
várja kedves vásárlóit!
Felnőtt és gyermek alsó- és felsőruházattal,
cipővel, játékokkal állunk vásárlóink rendelkezésére.
Jelszavunk: ízléseset olcsón, udvarias és
előzékeny eladóktól!

LIPÓTI PÉKSÉG ÉS KÁVÉZÓ
Sárvár, Ady u. 1. FÓRUM ÜZLETHÁZ
Nyitvatartás: H.-P.: 6.00–18.00, Szo.: 6.00–12.00
Ha jó kenyeret akar enni, LIPÓTI kenyeret kell venni!

Húsvétra kalács- és kenyérrendelést felveszünk!
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Április 6., 13. és 20. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

ÁPRILIS
1.

H

2.

K

3.
Pénteki Mozaik:
4.
Április 12. (péntek) 19.00 Téma: A sárvári tájékozódási futás5.
6.
története, Vendég: Gömbös Gyula és Tóth János
7.
Április 19. (péntek) 19.00: Húsvéti magazin
8.
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.409.

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

ÁPRILIS11.
ÁPRILIS

Cs
P
Szo
V
H
K

1.
2.
4.

Cs

12. P

ÁPRILIS

3.

SÁRVÁRI

Sze

10. Sze
1. H

1. H
ÁPRILIS 2. K ÁPRILIS
13. Szo
ÁPRILIS1. H ÁPRILIS
2. K
3. H
Sze
1. H 2. K 1.
H
1. H
4. KCs3. Sze 14. V
Szelektív ürítés:
2. K 3. Sze2.
K
2. K
Szelektív ürítés:
5. Sze
P 4. Cs
3. Sze 4. Cs 3.
15. H Szelektív ürítés:
Sze
3. Sze
5. P
6. Cs
Szo
Zöld
hulladék:
4.
Cs
4.
5.
P
Szelektív
ürítés:
Szelektív
ürítés:
Cs
4. Cs
Szelektív
ürítés:
Szelektív
ürítés:
16. K Zöld
hulladék:
7. PV 6. Szo
Zöld
hulladék:
P 5. P 6.
5. Szo
P 5.
7.
V
7. Szo
V 6.
8. Szo
H Zöld
17.
SzeZöld
6. Szo 6.
Zöld
hulladék:
Zöld hulladék:
hulladék:
Szo
hulladék:
9. KV 8. H
V 7. V 8.
7. H
V 7.
18. Cs
9. K
9. H
K 8.
10. Sze
Üveg I.körzet:
H 8. H 8.
H
10. Sze 19. P Üveg
10.
Sze
I.körzet:I.körzet:
Üveg
K 9. K 9. K 9.
11. Cs
K
20. I.körzet:
SzoÜveg I.körzet:
11.
Cs
11. Cs
Sze
10.
Sze
Üveg
12.
P
10. Sze
10. Sze Üveg I.körzet:Üveg II.körzet:
I.körzet:
Üveg
12. P 21. V Üveg
II.körzet:II.körzet:
Cs11. Cs 12.
11. P
Cs 11.
13. Cs
Szo
13. Szo
P
22.II.körzet:
H Üveg
Üveg
II.körzet:
II.körzet:
14. PV 13. Szo
12. P 12. P 12.
Üveg
Üveg II.körzet:
14. V
14. V
Szo
13. Szo
13. Szo
13. H
Szo
15.
23. K
15.
V
14. H
V
14. V
14. KV 15. H
16.

Fotó: Pajor András
5.
Tördelés: Gyulavári
Csaba
6.
7.
Hirdetésfelvétel:
8.
06 30/4575 9.035
Nyomda: Yeloprint Kft.,
10. Dávid Péter
Sokszorosítás helye11.és ideje:
12.
Szombathely, Géfin Gy.
u. 11-13.,
Nyomtatás: 2019.13.
április 1.
14.
Megrendelési sorszám:
2012/1.
16.
15. H
15. K
H
16. K
15. H 17. Sze17.
15. Sze
H
ISSN: 0238-9010
16. K
16. K
17. Sze
18.
16. K
16. Cs
K
17. Sze
18.
19.
20.
21.
22.

18.
17. Cs
Sze

17. Sze 19. P 19.
17.
18. Cs 20.
20. Szo
Cs 19.
P 18.
21. V 21.
P 20. Szo19.
22. H 22.
Szo 21. V 20.
23.
22. K
H 21.
V 23.

Cs
P 18.
19.
Szo
V 20.
H 21.

ÁZKEZELÉS
T Á R S A SH
24.
23.
25.
24.
26.
25. Cs24. Sze 25.
27.
26. P
26.
23. K 22. H
24. Sze
23. K

14. V
15. H

2019. április 5–20. között

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Április 12. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Éves szelektív naptár 2019 Sárvár

14

13. Szo

ÁPRILIS
1.
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20. Szelektív
Szo

H
4. 1. Cs

21. V

5. 2. PK
6.
7.

3.
4.
6.

Zöld hulladék:

Szennyeződésm
Szelektív23.
ürítés:
K
Me
Szennyeződésmentes, vegyes csomago
24. Sze
Növényi erede
Zöld hulladék:
25. Cs
Növényi eredetű hulladék
a közszolgálta
Növényi
erede
26.
P
Ké
Növényi
eredetű
hulladék a közszolgálta
Üveg
I.körzet:
27. Szo
Üveg körzet elo
Üveg
VÁLTOZÁS
Üveg I.körzet:
Azon
utcák,törté
ah
28.
Vkörzet elosztásban
Üveg
II.körzet:
Azon
29.
Hutcák, ahol a kommunális hulladé
Üveg II.körzet:
Azon utcák, ah
30. K
Azon utcák, ahol a kommunális hulladé

Cs

V
H

Szo

9. 7.
KV
Zöld
hulladék:
10. 8. Sze
H
K
11. 9. Cs

12. 10.PSze

Üveg
I.körzet:
11.
Cs
13. Szo
14.

Szennyeződésm

Szennyeződésmentes,
vegyes csomago
22.
H

Sze

Szo

Szelektív
5. P ürítés:
8.

ürítés:

12. P

V

Üveg13.II.körzet:
Szo

Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén területén
15. 14.
HV

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén területén

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén terü
3

16. 15.
KH vegyes csomagolási
/
Szennyeződésmentes,
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék csakhulladék
Hegyközség
csak és
Hegyközség
Rábasömjén
és Rábasömjén
területén
területénMaximum 1m
Építési-bontási
Szennyeződésmentes,
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék csak
hulladék
Hegyközség
csak Hegyközség
és Rábasömjén
és Rábasömjén
területéntö
terü
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék vegyes csomagolási
3
hulladék
17. 16.Sze
/háztartás/év
Maximum
1m
K Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási
(beton-tégla-c
Építési-bontási
törmelék:
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből
Szennyeződésmentes,
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
vegyes
csomagolási
hulladék
hulladék
Szennyeződésmentes,
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
vegyes csomagolási
hulladék hulladék
17.
Növényi18.
eredetűÉpítési-bontási
hulladék
aSze
közszolgáltató
általhulladék
rendszeresített
vagy edényből
Cs
Növényi
eredetű
azsákból,
közszolgáltató
által
rendszeresítettáltal
zsákból,
vagy edényből zsákból,
és metszésivagy
nyesedék
Növényi
eredetű
hulladék
a(beton-tégla-cserép)
közszolgáltató
rendszeresített
edényből
törmelék:
Az építési-bontási
Növényi
eredetű
hulladék
közszolgáltató
rendszeresített
vagy
edényből
és metszési
nyesedék vagy
Növényi
eredetű
hulladék
a által
közszolgáltató
által
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből
edényből és
Növényi
eredetű
Növényi
eredetű
aáltal
közszolgáltató
hulladék
azsákból,
közszolgáltató
által
rendszeresített
rendszeresített
zsákból,
zsákból,
edényből
vagy
edénybőlvagy
18.
Cs
19.
Pahulladék
Növényi
eredetű
Növényi
hulladék
eredetű
ahulladék
közszolgáltató
a
közszolgáltató
által
rendszeresített
által
rendszeresített
zsákból,
zsákból,
edényből
vagy
(beton-tégla-cserép)
Az
építési-bontási
hulladékot
(törmeléket)
Kemény
István
u.ésna
1
Üveg
körzet
elosztásban
VÁLTOZÁS
történt!
Növényi
eredetű
Növényi
hulladék
eredetű
a
közszolgáltató
hulladék
a
közszolgáltató
által
rendszeresített
által
rendszeresített
zsákból,
vagy
zsákból,
edényből
vagy
és
metszési
edényből
nyesedék
és
metszési
nyesedék
Növényi
Növényihulladék
eredetű ahulladék
közszolgáltató
a közszolgáltató
által rendszeresített
által rendszeresített
zsákból, vagy
zsákból,
edényből
vagy edényből
és metszési
19.Szo
P eredetű
20.
Üveg körzet elosztásban
VÁLTOZÁS
történt!
Üveg
körzet
elosztásban
VÁLTOZÁS
történt!
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
Kemény István u. 1. számmennyiségben
előtt (Lafuma utá
20.VSzo
díjm
21.
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
Üveg
körzet
Üveg
elosztásban
körzettörtént!
elosztásban
VÁLTOZÁS
VÁLTOZÁS
történt! történt!
Üveg körzet
elosztásban
Üveg
elosztásban
VÁLTOZÁS
történt!
21.
VkörzetVÁLTOZÁS
mennyiségben
díjmentesen
elhelyezheti, a
H
Azon
utcák,
Azon
ahol
utcák,
a
kommunális
aholgyűjtése
a hulladék
kommunális
hulladék
gyűjtése
hulladék
HÉTFŐI
gyűjtése
napon
HÉTFŐI
történik.
napon
történik.
Azon
ahol
ahulladék
kommunális
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
Azon22.
utcák,
ahol
autcák,
kommunális
HÉTFŐI
napon
HÉTFŐI
történik.
napon
történik.
H hulladék
Azongyűjtése
utcák,
a vagy
kommunális
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon
Azon utcák, ahol a 22.
kommunális
KEDDI, ahol
CSÜTÖRTÖKI
PÉNTEKI napon történik.

Eg

23.

Metszési nyesedék:

K

Azon
utcák,
Azon
ahol
utcák,
a
kommunális
aholgyűjtése
a hulladék
kommunális
hulladék
gyűjtése
hulladék
KEDDI,
gyűjtése
CSÜTÖRTÖKI
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
vagynapon
PÉNTEKI
napon
23.
K
Metszési
nyesedék:
5 történik.
cm
át
Azon utcák,
ahol
Azon
autcák,
kommunális
ahol
ahulladék
kommunális
KEDDI,
gyűjtése
CSÜTÖRTÖKI
KEDDI,
vagy
CSÜTÖRTÖKI
PÉNTEKI
vagy
napon
PÉNTEKI
történik.
naponmaximum
történik.
3
24. 24.
Sze
Maximum
1m /háztartás/év
Sze
3
Metszési
nyesedék:
maximum 5 cm átmérőig és 1 m hosszúság
3
Maximum 1m /háztartás/év Maximum 1m /háztartás/év
3
3
Építési-bontási törmelék:
25.
Cs
25.
CsMaximum
24. Sze Építési-bontási
Maximum
1m /háztartás/év
1m /háztartás/év
3
3
törmelék:
/háztartás/év
Maximum 1mMaximum
1m /háztartás/év
Építési-bontási
törmelék:
(beton-tégla-cserép)
(beton-tégla-cserép)
Az26.
építési-bontási
hulladékot (törmeléket)
a(törmeléket)
lakossági
ingatlanhasználó
a kijelölt
napokon
10:00
órától
16:00
óráig
a a10:0
25.
Cs (beton-tégla-cserép)
P építési-bontási
Kérjük,
tartsa
be
a következő
szabályokat:
Építési-bontási
Építési-bontási
törmelék: törmelék:
26.
PAz
hulladékot
aKérjük,
lakossági
ingatlanhasználó
a kijelölt
napokon
tartsa
be
k
Építési-bontási
Építési-bontási
törmelék:
törmelék:
Az
építési-bontási
hulladékot
(törmeléket)
a
lakossági
ingatlanhasználó
a kijelöltután)
napokonelhelyezett
10:00 órától 16:00konténerekhez
óráig a
István u. 1.
szám előtt
(Lafuma
magakonténerekhez
elszállíthatja, és ott maga
1 m3/háztartás/év
(beton-tégla-cserép)
(beton-tégla-cserép)Kemény
P 18. Cs 26.
Kemény
István
u.következő
1.
szám előtt
(Lafuma
után)
elhelyezett
Sze
P
Azu.építési-bontási
Az
építési-bontási
hulladékot
hulladékot
(törmeléket)
(törmeléket)
a
lakossági
akukát,
ingatlanhasználó
lakossági
ingatlanhasználó
a kijelölt napokon
a kijelöltelszállíthatja,
napokon
10:00
órától
10:0
Kérjük,
tartsa
be
akonténerekhez
szabályokat:
27.
Szo
1.
a
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
5é1
(beton-tégla-cserép)
(beton-tégla-cserép)
Kemény
István
1.
szám
előtt
(Lafuma
után)
elhelyezett
maga
elszállíthatja,
és
ott
1
m3/háztartás/év
27.
Szo
1.
a
kukát,
19.
P
Szo
mennyiségben
díjmentesen
elhelyezheti,
amennyiben
tartozása
nem
állafenn.
Az építési-bontási
Az
építési-bontási
hulladékot
hulladékot
a(törmeléket)
lakossági
ingatlanhasználó
aelhelyezheti,
lakossági
ingatlanhasználó
aamennyiben
kijelölt
napokon
kijelölt
10:00
napokon
órától
16:00
10:00elszállíthatja,
óráig
órától
a 16:00elszállíthatja,
óráig
mennyiségben
díjmentesen
tartozása
nem
áll
fenn.
Kemény
István
Kemény
u. (törmeléket)
1.István
számu.
előtt
1.
szám
(Lafuma
előtt
után)
(Lafuma
elhelyezett
után)
elhelyezett
konténerekhez
konténerekhez
maga
maga
ésaott 1 m3
é
Cs
mennyiségbenIstván
díjmentesen
elhelyezheti,
amennyiben
tartozása
nem
áll fenn. után)konténerekhez
V 20. Szo 27. Szo
1.
a
gyűjtőzsákot
reggel
5
helyezze
ki a ház
28.
VIstván
2.mindig
aamennyiben
kukába
a
szóródó,
apródarabos
hule
Kemény
Kemény
u. 1.V
szám
előtt
u.kukát,
(Lafuma
1. szám
előtt
után)
(Lafuma
elhelyezett
elhelyezett
konténerekhez
maga
elszállíthatja,
maga
elszállíthatja,
és óráig
ott
1fenn.
m3/háztartás/év
és áll
ott fenn.
1 m3/háztartás/év
P
mennyiségben
mennyiségben
díjmentesen
díjmentesen
elhelyezheti,
elhelyezheti,
amennyiben
tartozása
tartozása
nem
áll
nem
28.
2.
a
kukáb
H 21. V
Szo
mennyiségben
mennyiségben
díjmentesen
elhelyezheti,
díjmentesen
amennyiben
elhelyezheti,
amennyiben
tartozása
nem
tartozása
áll
fenn.
nem
áll
fenn.
28.
V
2.
a
kukába
a
szóródó,
apródarabos
hulladékot
mindig
zacskóba
29.
H
3.
a
szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hul
Metszési
nyesedék: 29.
maximum
5 cmésátmérőig
és 1 m
hosszúságra
vágva,
összekötözve
ki
KV 22. H
Metszési nyesedék:
maximum
5 cm átmérőig
1 m hosszúságra
vágva,
összekötözve
helyezhető
ki 3. helyezhető
H
a szelekt
23. K 29. H Metszési nyesedék:
maximum 5 cm átmérőig
és 13.
mKhosszúságra
vágva,
összekötözve helyezhetőgyűjtött
ki
szelektíven
csomagolási
hulladékot
30.
Sze
4.vágva,
a szelektíves
zsákokat
teljesen
megtöl
H Metszési
nyesedék:
Metszési nyesedék: maximum
maximum
5 cma
átmérőig
5 cm átmérőig
és 1 m hosszúságra
és 1 m hosszúságra
összekötözve
vágva, összekötözve
helyezhető
helyezhető
ki mindig
ki szárazon

Sze24.
K 22.
24. Sze
Cs
Sze25.
23. Cs
K Metszési
Metszési nyesedék:
maximum 5 cm
maximum
átmérőig
5 cm
és 1átmérőig
m hosszúságra
és 1 mvágva,
hosszúságra
összekötözve
vágva, összekötözve
helyezhető kihelyezhető
30. Knyesedék:
25. Cs
P
Kérjük,
tartsa
a következő
szabályokat:
Cs 26. P
Kérjük, tartsa
bebe
a következő
szabályokat:

30.

24. Sze

K

4.
5.

4. Kft.
a szelek
a szelektíves zsákokat
megtöltve,
bekötött
szájjal hely
5. teljesen
kizárólag
azki STKH
által
rendszeresít
5.és forgalmazott
kizárólag
kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített
zsáko

26. PKérjük, tartsa
Szo
Kérjük,
tartsa
a következő
szabályokat:
1.
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
5 óráig
P 27.
Kérjük,
bebe
a
tartsa
következő
be
a következő
szabályokat:
szabályokat:
Szo
1.
aakukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel 5 óráig
helyezze
ki ahelyezze
ház elé, ki a ház elé,
25. Cs
25. Cs
28. V
2.
a
kukába
a szóródó,
apródarabos
hulladékot
mindig
zacskóban
27. Szo
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
5szabályokat:
óráig
helyezze
ki a ház elé,
27. Szo
1. Kérjük,
a
1.
akukába
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
mindig
5 óráig
reggel
helyezze
5 óráig
ki
helyezze
a ház
elé,
ki
a ház
2.
agyűjtőzsákot
a szóródó,
apródarabos
hulladékot
mindig
zacskóban
helyezze
bele,elé,helyezze bele,
26. P 27. Szo28.
26. PV Kérjük, tartsa
be1.kukát,
aakövetkező
tartsa
be
szabályokat:
a következő
29.
H
3.
a
szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékot
mindig zacskóban
szárazon,
lapítva
helyezze
28. V
a kukába
szóródó,
apródarabos
hulladékot
zacskóban
28. V 27. Szo 28. V 29.
a2.kukába
2. aaa
akukába
szóródó,
aapródarabos
szóródó,
apródarabos
hulladékot
hulladékot
mindig
mindig
helyezze
bele,
helyezze
bele, a gyűjtőzsákba,
3.
szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékot
mindig
szárazon,
lapítva helyezze
a gyűjtőzsákba,
27. H
Szo
1.2. a kukát,
gyűjtőzsákot
1.
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
mindig
5mindig
óráig
reggel
helyezze
5helyezze
óráig
ki abele,
helyezze
ház
elé, ki
azacskóban
ház
elé,
30. H
K
4.
agyűjtött
szelektíves
zsákokat
teljesen
bekötött
szájjal
helyezze
ki aa
gyűjtési
napok
reggelén!
29. H
29. H
29.
a szelektíven
csomagolásicsomagolási
hulladékot
mindigcsomagolási
szárazon,
lapítva megtöltve,
helyezzehulladékot
amindig
gyűjtőzsákba,
3. a3.szelektíven
3. a
szelektíven
gyűjtött
gyűjtött
hulladékot
szárazon,
mindig
szárazon,
lapítva
helyezze
lapítva
helyezze
gyűjtőzsákba,
a gyűjtőzsákba,

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
30. K

28. V
29. H

30. K

30. K

30.
28. KV
29. H

30. K

30. K

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

2.
3.4.
5.
4.
5.

szelektíves
zsákokatapródarabos
teljesen megtöltve,
bekötött
szájjal
helyezze
ki a gyűjtési
a kukába4.
2.a szóródó,
a kukába
apródarabos
a szóródó,
hulladékot
mindig
hulladékot
zacskóban
mindig
helyezze
zacskóban
bele,
helyezze
bele, napok reggelén!
5.
kizárólag
az
STKH
Kft.szájjal
által
rendszeresített
és
forgalmazott
kerülnek
elszállításra!
a4.szelektíves
4. kizárólag
a
szelektíves
zsákokat
teljesen
zsákokat
megtöltve,
teljesen
szájjal
bekötött
helyezze
szájjalzsákok
ki
helyezze
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Vocelka Invest Kft.

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

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

április 11-én és 18-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

SÖRÖK:
Dreher Classic 0,5 l ..................... 240
Dreher Hidegkomlós 0,5 l ........... 255
Dreher Pale Ale 0,5 l ................... 255
Dreher Red Ale 0,5 l .................... 255
Asahi 0,33 l ................................. 275
Arany Ászok 0,5 l ......................... 219
Kozel 0,5 l ................................... 250
HB 0,5 l ........................................ 221
Kőbányai 0,5 l ............................. 206
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300
Kőbányai 2 l ................................ 700
Peroni 0,33 l ................................ 299
Dreher 0% citromos 0,5 l ............. 215
Soproni 0,5 l ................................ 222
Steffl 0,5 l .................................... 203
Aranyfácán 0,5 l ........................... 193
Soproni Apa 0,5 l .......................... 261
Riesenbrau 0,5 l ........................... 189
Borsodi 0,5 l ................................. 229
Rákóczi 0,5 l ................................. 189
ÜDÍTŐK:
Pepsi ........................................... 369
Coca-cola 1,75 l .......................... 389
Lipton tea 1,5 több ízben ............ 329
Mirinda 2,25 l .............................. 369
ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l ........................110
Mizse 1,5 l víz .................................80
ENERGIAITALOK:
Rockstar energiaital 0,25 l ........... 209
Hell energiaital 0,25 l .................... 180
Burn energiaital ............................ 209
Monster energiaital 0,5 l .............. 290

Tinódi u. 34/2.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00
Vasárnap ZÁRVA
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Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

Bajnok lett a sárvári tekecsapat
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Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
A böjt vége felé járunk, kóstolja meg naponta frissen
készült HALÉTELEINKET! Húsvétig várjuk állandóan
frissülő halválasztékunkkal, hazai és nemzetközi vizekből.
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.

36. éve az Önök szolgálatában

Három fordulóval a vége előtt
a Sárvári Kinizsi Kékgolyó
SE behozhatatlan előnyre tett
szert, megnyerte az NB II délnyugati csoportját, és feljutott
az NB I-be.
Az NB II-es tekebajnokság
délnyugati csoportjának 20.
fordulójában a Bázakerettyét

fogadta hazai pályán a Sárvári
Kinizsi Kékgolyó SE. A fiúk
a papírformának megfelelően
6–2-re, 2616–2462 fa arányban
nyertek, ezzel a hátralévő három
forduló eredményétől függetlenül
megszerezték a bajnoki címet, és
feljutottakazNBI-be.Március30-án
a Resznek csapatát is 6–2 arányban győzte le a Sárvár.

CSALÁDI
jótékonysági
FUTÁS

2019. április 6. (szombat)
09:30–12:00 Várpark
„Az emberek cselekedeteinek
csakis a szándék szabja meg
az érdemét, s az önzetlenség
teszi tökéletessé.”
La Bruyére

FUTAMOK:
• 10:30 Minifutás: 400 m
• 11:00 Családi futás: 800 m
Díszvendég: Erdélyi Rolika és családja
Fővédnök:
Máhr Tivadar Sárvár város alpolgármestere
Részt vesznek:
óvodások, szülők, nagyszülők, futók.

Fuss az edzettségi állapotod szerint,
akár 1, akár 10 kört és támogasd Erdélyi Rolikát!

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! Mozogni jó!
Az egészség érték, az egészség befektetés!

A befolyt összeggel támogatjuk
Rolika rehabilitációját.
KÍSÉRŐPROGRAMOK...
Kérjük részvételi szándékát a technikai előkészítés
érdekében 2019. április 4-ig (csütörtök) szíveskedjen
jelezni a 06-95-320-567 telefonszámon
vagy s.csicsergo@invitel.hu email címen.

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.
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www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

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

Tel.: 06 30/974–6655

2019. 04. 01

KARIKAGYŰRŰ

és arany ékszer
készítése

– 30-ig

Ezüst és
gyöngyékszerek

(Részletek az üzletben.)

Húsvéti
akciók!

www.ekszerszalon.com

Arany
ékszerek

-20%

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!
2019. április 6-tól
sok-sok finomság
medvehagymával!
Ha különlegesre
vágysz, gyere, kóstolj!

kedvezménnyel!

Továbbra is háromféle NAPI MENÜVEL

(Beszámítás esetén.)

ÁPRILISI AKCIÓ! KEDDI PIZZA HAPPY HOUR!
Minden helyben fogyasztott pizza árából
30% ENGEDMÉNYT ADUNK!
Érvényes: 2019. ápr. 09., 16., 23., 30. 15-22 óráig

Női és férfi
márkás órák

Ezüst
piercingek

-10% -10% -10% -30%

várjuk kedves vendégeinket:
normál/zsírzárlat/hét sztárja!
Menüajánlatainkat keresse weblapunkon!

Szülinapi vagy névnapi ajándék ötletünk:
„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!

A TÉGLA BISZTRÓ
Egy bisztró, ami más, mint a többi, de mégis mintha mindig idejártál volna!
Finom ízek, különleges italok, ahol ötvöződik a tradíció és az újdonság!

MI SZÁMÍTUNK RÁD, TE IS ÉPÍTHETSZ RÁNK!

NYITÁS HAMAROSAN A POSTA TÉREN!

