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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk

minden kedves olvasónknak!

A Sárvári Hírlap munkatársai

Jótékonysági futást szer-
vezett a Sárvári Csicsergő 
Óvoda két vasi kisfiú gyó-
gyíttatására és rehabilitáci-
ójára. A tavaszi napsütésben 
több százan gyűltek össze 
a rendezvény színhelyén, a 
Várparkban.

A jótékonysági futásnak 
nem volt nevezési díja, az in-
dulók és a város vállalkozásai 
által felajánlott adományok-

ból tevődött össze a segítésre 
fordítható összeg. A családi 
futás ötlete Szabó Melindától, 
az óvoda munkatársától szár-
mazott. Miután tavaly ősszel a 
népmese napján az óvodában 
járt Erdélyi Rolika és gyönyö-
rűségesen mesélt mindenki 
örömére. Az ő támogatására 
és a Csicsergő óvoda egyik, 
szintén kezelésre szoruló gyer-
mekének, Attilának ajánlották 
fel az akciót.

– A megye vöröskeresztes 
bázisóvodájaként a karitatív 
tevékenység nem állt messze az 
intézménytől, és nagyon szere-
tünk mozogni, mert a sportot 
is szívügyünknek tekintjük. 
Ez alkalommal nemcsak az 
óvodásokat hívtuk mozogni, ha-
nem a családokat, a szülőket és 
nagyszülőket is megszólítottuk 
– mesélte a kezdeményezésről 
Stieber Józsefné óvodavezető.

Folytatás a 6. oldalon
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Sárváron ülésezett
a szállodaszövetség  
A magyar turizmus és vendéglá-
tás egyik meghatározó szakmai 
szervezete, a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetsége Sárvá-
ron tartotta nyugati régióülését. 
A Park Inn Hotelben megrende-
zett tavaszi ülés egyik központi 
témája a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ beve-
zetése volt.

Az eseményen Tölli Bálint régi-
óvezető, a Park Inn by Radisson 
Sárvár Resort & Spa igazgatója 
köszöntötte a megjelent tagokat. 
A vezető örömét fejezte ki, hogy 
a szállodák és a társult tagok 
képviselői szép számmal vettek 
részt az ülésen.

– 70 tagszálloda és 3 étterem 
tartozik a nyugati régióba, ami 
Székesfehérvártól Körmendig 
tart. Az ülésen 21 szálloda és 47 
társult tag vett részt, ami nagyon 
szép létszámot takar. A 4-5 órás 
értekezlet tökéletes volt arra, hogy 
megbeszéljük milyen volt a tavalyi 
év – fogalmazott a régióvezető.

Folytatás a 2. oldalon
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Szakmai továbbképzést tartott 
Sárváron az Országos Men-
tőszolgálat Nyugat-dunántúli 
Regionális Mentőszervezete.  
A rendezvény megnyitóján elis-
meréseket nyújtottak át a Sárvá-
ri Mentőállomás támogatóinak.

– A szakmai fejlődés a minősé-
gi betegellátás biztosítéka – ezek-
kel a szavakkal köszöntötte Szabó 

Zoltán, a Sárvári Mentőállomás 
vezetője, az esemény szervezője 
a VitalMed Hotel konferenciater-
mében megjelenteket. Kiemelte, 
büszke arra, hogy Sárvár ismét 
otthont adhat egy szakmai ren-
dezvénynek. A tavalyi évben 
ugyanis sikerült hagyományt 
teremteni, és immár második al-
kalommal került megrendezésre 
a képzés városunkban. 

Az önkormányzat nevében 
Máhr Tivadar alpolgármester 
üdvözölte a résztvevőket. Mint 
fogalmazott, a mentőszolgálat 

munkatársai fontos feladatot 
látnak el, segítségnyújtásuk által 
a város polgárai és az ide érkező 
látogatók még nagyobb bizton-
ságban érezhetik magukat.

Vojtko Tibor, a Sárvári Gyógy-
fürdő Kft. ügyvezetője elmondta, 
örömmel tölti el, hogy helyet 
adhatnak a konferenciának. Be-
jelentette, hogy hosszabb távon is 
szívesen szolgálnak a továbbkép-
zések helyszínéül.

Dr. Lórántfy Mária, az Orszá-
gos Mentőszolgálat Nyugat-du-
nántúli Régiójának regionális 
igazgatója is köszöntötte a bajtár-

sakat, a támogatókat, valamint a 
társszervek képviselőit. Beszédé-
ben a folyamatos szakmai képzé-
sek fontosságáról szólt, valamint 

méltatta azt a több mint egy 
évtizedes társadalmi összefogást, 
amely Sárváron segíti a mentősök 
munkáját.

A megnyitó után elismerésben 
részesítették azokat a vállalkozó-
kat, cégeket, akik támogatják a 
Sárvári Mentőállomást, valamint 
akik segítettek az idei továbbkép-
zés megszervezésében. 

A szakmai továbbképzésen 
a mentőszolgálat dolgozói a 
sürgősségi mentőellátással kap-
csolatos témákban hallhattak 
előadásokat.

sii

Spirit Hotel Thermal Spa*****superior 

szálloda éttermébe részmunkaidős (napi 

6 óra) reggeliztető munkakörbe azonnali 

kezdéssel REGGELIZTETŐT keresünk.

Elvárás: német és/vagy angol nyelvtudás.

Jelentkezni a palyazat@spirithotel.hu, vagy 

a 95/889-560-as telefonszámon lehet. 

Spirit Hotel Thermal Spa*****superior 

szállodába történő munkavégzésre 

LONDINER MUNKATÁRSAT keresünk.

Elvárás: német és/vagy angol nyelvtudás

Jelentkezni a palyazat@spirithotel.hu, vagy 

a 95/889-525-ös telefonszámon lehet.

Folytatás az 1. oldalról
A szállodaszövetség ülését 

Máhr Tivadar alpolgármester 
nyitotta meg. Köszöntő beszé-
dében kihangsúlyozta, az azonos 
szegmensben dolgozó vállalko-
zásoknak össze kell hangolniuk 
kapacitásaikat és lehetőségeiket. 
– Az együttműködés fontossága 
megkérdőjelezhetetlen, nap-
jainkban már ez a siker egyik 
kulcsa – szögezte le az alpol-
gármester.

A találkozó első előadója Sza-
bó Áron, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szálláshelyekért 
és vendéglátásért felelős igaz-
gatója volt, aki tájékoztatta a 
résztvevőket az új digitális adat-
szolgáltatási rendszer közelgő 
bevezetéséről.  

– A Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ július 

elsejével fog elindulni, de a 
regisztráció már június elsején 
elkezdődik a szállodák számára. 
A fokozatosság elve alapján a 

panzióknak szeptember elsejé-
től indul a regisztráció, október 
elsejétől az adatszolgáltatás, 
majd december elsejével indul 

a többi szálláshelytípusnak a 
regisztráció, és 2020. január el-
sejétől megvalósul a teljes körű 
adatszolgáltatás – részletezte.

Szabó Áron a sárvári ülésen 
bejelentette, elindult az NTAK 
információs oldala, az info.ntak.
hu, melyen minden szükséges 

információ elérhető lesz a szál-
láshelyek számára. 

Az igazgató a további digitális 
felületek fejlesztése kapcsán 
elmondta, hamarosan elindul a 
bor.hu oldal, valamint digitali-
zálják az ún. Íztérképet.

Az eseményen Baldauf Csaba, 
az MSZÉSZ alelnöke az aktuali-
tásokról és szakmai újdonságok-
ról tartott előadást, felvázolta a 
szövetség idei terveit. – Elsőd-
leges feladatunk a lobbi témák 
továbbvitelén túl, hogy próbál-
junk ez évben egy olyan képzési 
programot összeállítani, ami 
elősegíti a szállodák fejlődését 
– fogalmazott az alelnök, hoz-
zátéve, hogy a konyhai képzések 
már elkezdődtek, és a jövőben 
az informatikai online képzések 
és az energetika lesz fókuszban.

sii

Sárváron üléseztek a szállodaszövetség tagjai

Tölli Bálint, Baldauf Csaba és Máhr Tivadar az ülésen

Szakmai továbbképzés a nagyobb biztonságért

A konferencián elismerések átadására is sor került a támogatók részére
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Már megkapta a május 26-i 
európai parlamenti választásra 
szóló értesítőket a 7,9 millió 
választópolgár, akik április 
23-ig még ajánlhatnak jelölő 
szervezeteket.

A Nemzeti Választási Iroda a 
névre szóló küldeményében arról 
tájékoztatta a választópolgárokat, 
hogy szerepelnek az európai 
parlamenti választás névjegyzé-
kében, és melyik szavazókörben 
tudnak élni választójogukkal. 
A 7,9 millió választópolgárnak 
április 5-éig meg kellett kapnia 
az értesítőt a lakcímére, ha valaki 

ezt nem kapta meg, akkor a jegy-
zőnél – a helyi választási iroda 
vezetőjénél – jelezheti, aki ekkor 
új értesítőt állít ki. Azoknak, 
akik még nem nagykorúak, de a 
május 26-ai választásig betöltik 
18. életévüket, ugyancsak most 
kellett megkapniuk az értesítőt.

Az értesítő a választópolgár sze-
mélyes adatai közül csak a nevet, 
születési nevet, születési időt és a 
lakcímét tartalmazza. Az értesítőn 
megtalálható továbbá a szavazás 
pontos helye és ideje. Az értesítő 
bemutatása azonban nem feltétele 
a szavazásnak. A szavazásra a vá-
lasztópolgárnak a lakcímkártyáját 

kell elvinnie, továbbá igazolnia 
kell személyazonosságát érvényes 
személyazonosító igazolvánnyal, 
útlevéllel vagy vezetői engedéllyel 
(jogosítvánnyal).

Az Európai Unió más tagál-
lamának választópolgára – ha 
Magyarországon lakóhellyel 
rendelkezik – 2019. május 10-ig 
kérheti névjegyzékbe vételét a 
helyi jegyzőtől.

Egy jelölőszervezetnek a lis-
taállításhoz legalább húszezer 
választópolgár ajánlását kell 
összegyűjtenie. A választójoggal 
rendelkező választópolgár 2019. 
április 23-ig ajánlhat ajánlóíven 
listát. Lapzártánkig a Fidesz – 
KDNP, a Jobbik, a Momentum 
listáját vették nyilvántartásba, és 
a Mi hazánk Mozgalom adta le az 
ajánlóíveket.

Fogadóóra
Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. április 23-án 

(kedden) 15.00 órától 16.00 óráig a Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. 
emelet 205. sz.), 16.00 órától 17.00 óráig a Bocskai úti Óvodában  
fogadóórát tart.

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2019. május 7-én, kedden 

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Századik születésnapja al-
kalmából Sarang Istvánnét 
köszöntötte Kondora István 
polgármester, Máhr Tivadar 
alpolgármester és Varga Jenő 
önkormányzati képviselő. 

A családi körben szervezett 
ünnepségen a város első embere 
felolvasta Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntő levelét is. Az 
ünnepelt jó egészségnek örvend 
és örül, hogy megérte ezt a kort. 
Fiumében született, ahová csak 
nemrég térhetett vissza egy 
látogatás erejéig. Egy vasutas 
dinasztia tagja, ez volt egyetlen 
munkahelye, és ötven éve onnét 
ment nyugdíjba. Az olvasás és 

a keresztrejtvény tartja frissen 
gondolatait és emlékeit.

– Édesapám volt a legidősebb, 
aki nyolcvan évet ért meg, a 
többiek mind hamarabb távoz-
tak. Ennyi időt még senki sem 
ért meg a családból. Mindig 
olyan társaságban voltunk, hogy 
mindenki szépen viselkedett, 
és kellemesen teltek az évek. A 
rendszerek változtak, az emberek 
nem, alkalmazkodni kellett – fog-
lalta össze a huszadik századot 
röviden Sarang Istvánné, aki hoz-
zátette, nagyon jó látni Sárvárt, 
ahogy fejlődik. Mint mondta, 
ahogy egykor a földszintes házak-
ból emeletesek lettek, úgy a fürdő 
is mára szép és korszerű lett.

100 éves polgárát köszönthette Sárvár

Kondora István, Sarang Istvánné, Máhr Tivadar, Varga Jenő és az ünnepelt menye

Millennium Health and Leisure Travel Kft.
Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szállodába történő 

munkavégzésre az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

SZOBAASSZONY
teljes munkaidős foglalkoztatás.

Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, megbízhatóság, 
ápolt megjelenés.

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.

Közel 8 millióan kaptak értesítőt a választásra

Áprilisi ülés
A sárvári képviselő-testület április 25-én, csütörtökön 16 óra-
kor tartja következő rendes ülését a Városháza nagytermében.

Rendeletet alkotnak az önkormányzat 2018. évi költségvetési 
gazdálkodásáról. Felülvizsgálják Sárvár Város Önkormányzata 
közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Módosítják az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletet a vagyonelemekben bekövet-
kezett változások miatt. Beszámoló hangzik el a 2018. évi belső 
ellenőrzési tevékenységről. Több döntést hoznak a Zene Háza 
épületével kapcsolatosan, és több előterjesztés foglalkozik ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanokkal. Előterjesztést fogadnak 
el a Sárvári Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatásról, 
valamint a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala 
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosításáról. 
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Czeglédy Csaba szombathelyi 
ügyvéd, adócsalással vádolt 
volt szombathelyi önkormány-
zati képviselő a Demokratikus 
Koalíció meghívására tartott 
fórumot Sárváron. 

Másfél év előzetes letartóztatás 
után Czeglédy ellen február-
ban emelt vádat az ügyészség 
olyan bűnszervezet létrehozá-
sáért, amelynek célja a döntően 
diákmunkaerő-közvetítéssel 
foglalkozó általa vezetett rész-
vénytársaság adófizetési köte-

lezettségének csökkentése volt, 
és amellyel 6 milliárd forint 
kárt okozott. Az eljárást ellene 
indított politikai akciónak tartja 
a DK európai parlamenti képvi-
selőjelöltje, akit a szombathelyi 
ellenzéki összefogásból egyelőre 
kihagyott az MSZP – LMP – Job-
bik. Ő azonban szeretne indulni 
az önkormányzati választáson 
is, mert Czeglédy Csaba szá-
mára elégtételt jelentene, ha 
elvett egyéni önkormányzati 
mandátumát visszaszerezhetné 
a Derkovits lakótelepen.

Sárváron járt Czeglédy

Czeglédy Csaba a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjelöltje lett

Az EP-választás előtti kormány-
zati országjárás vendége Győrffy 
Balázs, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara elnöke volt. Aki 
bemutatta Sárváron a Szövet-
ségben a magyar gazdákért című 
tájékoztató kiadványt is, amely 
az elmúlt nyolc év agrárgazda-
sági eredményeit foglalta össze.

– Teljességgel elfogadhatatlan, 
hogy az Európai Unióban az 
agrártámogatások csökkentésé-
vel akarnak forrást teremteni a 
migráció költségeinek fedezé-
sére – hangsúlyozta Ágh Péter 
országgyűlési képviselő a sárvári 
várban rendezett agrárfórum 
házigazdája.

– Büszkék lehetünk a mögöt-
tünk lévő időszakra, hisz óriási 
eredményeket értünk el, amivel 
az agrárágazat is hozzá tudott 
járulni a nemzetgazdaság fejlő-
déséhez. Európai parlamenti vá-
lasztás előtt állunk, és ilyenkor ér-
demes vissza és előre is tekinteni, 
hogy felelős döntést hozhassunk 
– emlékeztetett Győrffy Balázs, a 

NAK elnöke. Megemlítve, hogy 
hazánkban több mint ötszázezer 
család él az agrárgazdaságból, 
ők kiemelt, fontos társadalmi 
csoportot képviselnek.

2010 óta a mezőgazdaság tel-
jesítménye folyamatosan emel-
kedett, 2010–2018 között folyó 
áron 1800 milliárd forintról 
2700 milliárd forintra növeke-
dett az agrárium kibocsátása.  
Az agrárexport ezen időszak alatt 
a másfélszeresére emelkedett.  

Az elmúlt időszak agrárpolitikája 
igazolta, hogy a kormányzat 
felelősen gondolkodik a magyar 
vidékről – foglalta össze az agrár-
kamara vezetője.

A magyar mezőgazdaságnak a 
legnagyobb kihívással az Európai 
Uniónál kell szembenéznie, közös 
agrárpolitikájának jövőbeli tervei 
már ismertek és aggodalomra ad-
hatnak okot. – A brüsszeli bürok-
raták egész döbbenetes számokat 
hoztak nyilvánosságra. 2020 után 

15-20 százalékkal csökkentené az 
agrár- és vidékfejlesztési támoga-
tásokat, hogy az elvont forrásokat, 
a gazdák pénzét a migrációra 
költse – szólt az agrárszektorra 
leselkedő veszélyről Győrffy Ba-
lázs. Hozzátéve, hogy ez vissza-
vetné a magyar mezőgazdaság 
további fejlődését, csökkentené az 
élelmiszer-előállítás biztonságát 
és az ágazat munkaerőmegtartó 
képességét.

Ezeket megakadályozandó, a 
Magyarországnak jutó források 
megőrzésének társadalmi támo-
gatottságát az Európai Bizottság 
felé demonstrálva, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara és a 
Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége online 
és papíralapú petíciót hirdetett. 
A kezdeményezést már több mint 
150 ezren támogatták – számolt 
be Győrffy Balázs. Az EP-válasz-
táson, május 26-án pedig arról is 
dönthetünk, hogy megvédjük-e 
az agrártámogatásokat és a ma-
gyar gazdákat – hangzott el a 
sárvári gazdafórumon.

Meg kell őrizni a hazánknak jutó agrárforrásokat

Ágh Péter volt a házigazdája Győrffy Balázs, NAK elnök agrárfórumának

STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft.

9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., 
postacím: 9401 Sopron, Pf. 101 
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, 
e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofi t Kft. munkatársakat keres 
sárvári telephelyére az alábbi munkakörökbe, 
teljes munkaidős, egyműszakos munkarenddel:

TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ
(Sárvár és a környező falvak)

Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:
• 8 általános iskolai végzettség
• C kat. jogosítvány
• GKI igazolvány
• PÁV III.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• nehézgépkezelő OKJ-s bizonyítvány
• tehergépkocsi-vezető gyakorlat

RAKODÓ
(Sárvár és a környező falvak)

Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:
• jó fi zikai állapot
• megbízhatóság

Jelentkezni lehet munkanapokon 6:00-14:00 óra között a 
20/423-6064-es telefonszámon.



SÁRVÁRI         HÍRLAP 5facebook.com/sarvari.televizio

Az önkormányzati cégek üz-
leti terveit a márciusi képvise-
lő-testületi ülésen tárgyalták. 
Ezekkel kapcsolatban mondták 
el véleményüket a Fidesz ön-
kormányzati képviselői és bi-
zottsági tagja sajtótájékoztató 
keretében.

Savanyú Gábor, a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság tagja értékelésében 
kiemelte, hogy több mint 200 
gyógy- és wellnessfürdő üzemel 
Magyarországon, és bármilyen 
adatot is nézünk, városunk für-
dője a TOP 10 első helyein sze-
repel. – Fontos, hogy 2019-ben is 
megőrizze jó pozícióit a fürdő, és 
stabil legyen a működése. A Sár-
vári Gyógyfürdő Kft. üzleti terve 
740 ezer fő látogatóval számol az 
idén, árbevételük jó év esetén a 
2,5 milliárd forintot is elérheti. 
A munkatársaik hosszú távú 
megbecsülését szolgálja a 2019-
re tervezett 17%-os bértömeg 
növekedés – mondta Savanyú 
Gábor, aki a fejlesztések közül 
a T-medence és a KB-gyógy-
medence árnyékolását, az őszre 
tervezett régi szárny felújítását 
említette.

Varga Károly, az 1-es számú 
választókerület önkormányzati 
képviselője a Sárvári Város-
gondnokság Nonprofit Kft. idei 
működéséről szólva kiemelte, 
hogy tevékenységi körük a ta-

valyi évben bővült ki, hiszen a 
távhőszolgáltatás mellett, hoz-
zájuk kerültek az önkormányzati 
lakásokkal kapcsolatos lakás-
gazdálkodási feladatok, a köz-
temetők fenntartása, valamint 
a játszóterek karbantartásai is. 
– A kormány rezsicsökkentési 
programjának köszönhetően a 

lakossági távhő felhasználóknak 
nem kell emelésre számítani-
uk 2019-ben sem. Idén 16 fő 
közfoglalkoztatását tervezik, 
amely nagyban segíti a felada-
taik teljesítését – mondta Varga 

Károly, aki elismeréssel szólt a 
Városgondnokságnak a temetők 
és a játszóterek rendben tartása 
során végzett munkájáról, az 
illegális szemetelőkkel való fo-
lyamatos küzdelméről.  

Szabó Zoltán, a 2-es számú 
egyéni választókerület önkor-
mányzati képviselője a Sárvári 

Sportfólió és Kulturális Kft. két 
nagyberuházásáról szólt. Öröm-
mel mondta el, hogy Sárvár kul-
turális életében nagyon fontos év 
lesz 2019, hiszen két intézmény 
is átadásra kerül. 

– A Zene Háza kivitelezése 
lezárult, hamarosan sor kerül az 
ünnepélyes átadására, és nyáron 
elkezd működni. Ehhez a beru-
házáshoz 189 millió forint kor-
mányzati támogatást kaptunk, 
míg a Sárvári Sport és Kulturális 
Központ építését 2 milliárd 
60 millió forinttal támogatta a 
kormány. Ez a beruházás már 
közel 60%-os készültségen áll, és 
december elejére várható a meg-
nyitása. Rengeteg kulturális- és 
sportlehetőséget biztosít majd a 
városlakóknak és a turistáknak, 
de számomra nagyon fontos, 
hogy a Kertvárosban élőknek is. 
Január 1-jétől a piac is visszake-
rül a jól megszokott helyére, és 
sokkal kulturáltabb körülmé-
nyek között fog majd működni. 
A kulturális lehetőségek közül 
kiemelném a 3D-s mozit, ahol 
évi ezer előadást terveznek az 
üzemeltetők – sorolta Szabó 
Zoltán.  

-fr-

A Fidesz Vas megyében is 
megkezdte országos aláírás-
gyűjtő akcióját, amelyben arra 
kérik a magyar embereket, 
hogy aláírásukkal támogassák 
Orbán Viktor miniszterelnök 
hétpontos programját a beván-
dorlás megállítására – jelentet-
te ki Ágh Péter országgyűlési 
képviselő Sárváron, a városi 
piacon, hivatalosan is elindítva 
a térségben a párt európai par-
lamenti választási kampányát.

– Kőszegen, Celldömölkön, 
most pedig Sárváron jómagam 
is részt vettem a gyűjtésben és 
azt tapasztaltam, hogy sokan 
felismerték azt, hogy a május 
26-i európai parlamenti válasz-
tás sorsdöntő lesz Európa jövője 
szempontjából – értékelte az 
első tapasztalatokat a képviselő. 
– A választás tétje az, hogy sike-

rül-e megváltoztatni a jelenlegi 
bevándorláspárti brüsszeli po-
litikát és megvédeni az európai 
embereket – tette hozzá.

– Mi itt Vas megyében, ahogy 
az ország más részein élő ma-

gyar emberek is azt szeretnék, 
ha továbbra is biztonságban 
tudnánk élni. Mi meg akarjuk 
őrizni Magyarországot magyar 
országnak. Látjuk, hogy a 
brüsszeli bürokraták felelőtlen 

politikája az illegális bevándor-
lás ösztönzése kapcsán milyen 
veszélyes helyzetet teremtett. 
Ezért is kérünk mindenkit, 
hogy aláírásával támogassa 
Orbán Viktor programját a 
bevándorlás megállítására – 
mondta el Ágh Péter.

– Szinte korlátlan az em-
berek között a népszerűsége 
annak, hogy a Fidesz a nem-
zetek Európáját képviseli, és 
számunkra fontos a keresztény 
értékek védelme, a magyar em-
berek biztonsága és a nemzeti 
függetlenség – összegezte a 
sárvári aláírásgyűjtést Kon-
dora István polgármester, 
amelyen rövid idő alatt közel 
félezer támogatást regiszt-
rálhattak. A tervek szerint a 
következő hetekben minden 
sárvári háztartásba eljutnak 
az aktivisták.

Sárváron is gyűjtik a támogató aláírásokat

Ágh Péter országgyűlési képviselő és Kondora István polgármester a sárvári 
aláírásgyűjtésen

Jól működő cégekkel sikeres a város

Savanyú Gábor, Varga Károly és Szabó Zoltán a sajtótájékoztatón
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MULTIFOKÁLIS LENCSE
amplitude Tr. 1.5 SHV

 szemüvegkeret 
 látásvizsgálat
 szemüvegtok

 mikroszálas törlőkendő 

  

MULTIFOKÁLIS LENCSE
balansis 1.5 SHV

 szemüvegkeret 
 látásvizsgálat
 szemüvegtok

 mikroszálas törlőkendő 

STaNdard CSOMag prEMIUM CSOMag
KOMpLETT MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEg aJÁNLaTUNK

75 000 Ft 100 000 Ft
az ajánlatunk egy 100 db-os kollekcióra szól  
minőségi szemüvegkeretekre és HOYA  tükröződésmentesített 
szemüveglencsékre, 2 éves réteggaranciával! 

SZEMÜVEgKéSZíTéS
COMpUTErES SZEMVIZSgÁLaT

KONTaKTLENCSE ILLESZTéS

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

gyorvarioptika@varsat.net

Folytatás az 1. oldalról
– A szív parancsa hozott 

ide minket: a segítés gondo-
lata, amely mindenkiben ott 
van és felébred. Érezni, hogy 
ilyen alkalmakkor jó együtt 
lenni. Ha másokon segíthe-
tünk, akkor magunknak is jót 
teszünk. Továbbá a mai futás 
az egészség szempontjából is 
kedvező a szívünknek – szólt 
Kondora István polgármester 
köszöntőjében. – Egyetlen ér-
telme van e földi életnek, hogy 

megtanuljunk szeretni. Akkor 
lehetünk boldogok, ha elaján-
dékozhatjuk a lelkünket – szólt 
az egybegyűltekhez Wimmer 
Roland városi plébános.

A kijelölt távok leküzdése 
előtt közös zenés bemelegítést 
tartottak. Az indulók névre 
szóló oklevelet kaptak és a 
közös futás alatt a támogatók 
által felajánlott frissítők és fa-
latok is korlátlanul álltak a jól 
sikerült jótékonysági esemény 
résztvevőinek a rendelkezésére.       

Egyházmegyei idegen nyelvi 
versenyt rendezett a Szent 
László Katolikus Általános Is-
kola. Öt iskolából, Vas és Zala 
megyéből is érkeztek diákok a 
sárvári versenyre. 

A Városháza nagytermében 
az egyházmegye katolikus 
általános iskoláinak felső ta-
gozatosai mérték össze angol 
és német nyelvtudásukat. A 
tanulókra játékos feladatok, 

nyelvtani és szövegértési tesz-
tek is vártak. 

A verseny után ünnepélyes 
keretek közt került sor az ered-
ményhirdetésre. A díjakat Szé-
kely János megyéspüspök és 
Wimmer Roland városi plé-
bános adta át a legjobbaknak.  
A zsűri nyelvenként és évfolya-
monként az 1-3. helyezettet ré-
szesítette elismerésben. A diákok 
nagyszerűen helytálltak, magas 
pontszámokat értek el.  sii

A szív parancsára futottak Nyelvi verseny Sárváron

Stieber Józsefné óvodavezető, Wimmer Roland plébános és Kondora István 
polgármester a jótékonysági futás megnyitóján

Székely János megyéspüspök és Wimmer Roland plébános az első helyezett 
diákokkal 
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9600 Sárvár, NádaSdy u. 47.

A városi galéria kiállításmeg-
nyitóján kitüntetéssel ismerték 
el Cebula Anna, a Szombat-
helyi Képtár igazgatójának 
negyedszázados munkáját, 
amellyel a sárvári textiltárlatok 
megvalósítását segítette.

Málik Irén Ferenczy Noé-
mi-díjas textilművész kiállítása 
nyílt meg a Galeria Arcisban, 
a művésznő a városunknak 
adományozta Oltár című mun-

káját. A tárlatot Cebula Anna 
művészettörténész nyitotta 
meg. 

– A textil mindig közel állt 
hozzám, ezért választottam ezt 
a területet. A szövést különösen 
izgalmasnak találtam, mert új 

szerkezetet, új konstrukciót 
hoz létre, ipari textilesként a 
jacquard technikát szerettem 
legjobban – mondta el munkái-
ról Málik Irén.

Kondor János galériavezető 
ezt követően a város polgármes-
terét kérte fel, hogy ismertesse 
a sárvári képviselő-testület ha-
tározatát. A Sárvár Városért 
Érdemérmet adományozták Ce-
bula Annának, a Szombathelyi 
Képtár igazgatójának a közte és 
a Galeria Arcis között immár 25 
éve fennálló magas színvonalú 
szakmai együttműködés és a 
sárvári művészetbarátok iránti 
elkötelezettsége miatt. Az elis-

merést Kondora István polgár-
mester adta át a kitüntetettnek. 

A Czebula Anna által veze-
tett gyűjtemény az évek során 
jelentősen gazdagodott, sze-
mélyes közbenjárására több 
vezető textilművész életműve 
került a Szombathelyi Képtár 
tulajdonába. Közel 90 kiállí-
tást és ugyanennyi publikációt 
mondhat szellemi termékének, 
ebből több mint húsz kiállítás 
Sárváron került megrendezésre. 

Sárvárért végzett munkáját ismerték el

A Sárvár Városért Érdeméremmel kitüntetett Cebula Anna művészettörténész 
és Málik Irén textilművész

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu



SÁRVÁRI         HÍRLAP8 www.sarvarvaros.hu

Szent Miklós Plébá

 
● Április 18-án, nagycsütörtökön 

lesz az elsőáldozók és szüleik számára 
a befejező jelentkezés az elsőáldo-
zásra. A Szent László-templomban 
19 órakor, a Sári templomban 17.30 
órakor. Nagycsütörtökön az utolsó 
vacsora szentmiséje után virrasz-
tást tartunk mindkét templomban, 
amelynek ideje alatt lesz gyónási 
lehetőség.

● Április 19-én, nagypénteken a 
nagytemplomban 8.30 órakor közös 
zsolozsmát imádkozunk, ez alatt 
lesz gyónási lehetőség 9.30 óráig. 
Délután 15 órakor a hegyi kálvárián 
keresztutat imádkozunk. Urunk 
szenvedésének ünneplése a kereszt 
előtti hódolat szertartásával a Szent 
László-templomban 19 órakor, a Sári 
templomban 17.30 órakor kezdődik. 
A bérmálkozó 8. osztályosok, szüleik 
és bérmaszüleik befejező jelentkezése 
a bérmálásra ennek a szép szertar-
tásnak a keretében lesz. Katolikus 
családok a nagypénteki szertartásra 
Jézus iránti hálás lelkülettel jöjjenek! 

● Április 20-án, nagyszombaton a 
nagytemplomban 8.30 órakor közös 
zsolozsmát imádkozunk, ez alatt 
lesz gyónási lehetőség 9.30 óráig.  
A Húsvéti  Vigí l ia  szertartása a 
feltámadási körmenettel a Szent 
László-templomban 19 órakor, a Sári 
templomban 16 órakor kezdődik, 
melynek befejeztével ételszentelés lesz.  
A városban a régi útvonalon tartjuk 
a körmenetet. Fő utca – körforgalom 
- Széchenyi utcán vissza. Szentsír 
látogatási lehetőség nagyszombaton 
egész nap.

● Húsvétvasárnap és húsvéthét-
főn a Szent László-templomban 7 
órakor, 9 és 11 órakor és 19 órakor 
lesznek ünnepi szentmisék. A Sári 
templomban 8 és 10 órakor és 18.30 
órakor. Húsvétvasárnap 7 órakor a 
nagytemplomban, 8 órakor a Sári 
templomban lesz ételszentelés.

● Szeretettel  kérünk minden 
sárvári katolikust, gyermekeket és 
felnőtteket, hogy a nagyheti szer-
tartásokon és a húsvéti ünnepekben 
Jézus iránti nagy hálával és szeretet-
tel jöjjenek templomba! A templom 
a hit és az ebből fakadó lelki béke és 
boldogság kapuja.

● A plébániák internetes honlap-
ján az ünnepek részletes programjai, 
valamint a szertartásokról készült 
fotógalériák megtekinthetők. www.
ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

Evangélikus Hí

● A húsvéti, ünnepi istentiszteleti 
rendünk a következőképpen alakul: 

Április 18-án, nagycsütörtökön 18 
órakor tartunk úrvacsorás istentiszte-
letet templomunkban. Április 19-én, 
nagypénteken a 9.30-kor kezdődő, 
úrvacsorával záruló istentiszteletün-
kön passióolvasást tartunk fiatalok be-
vonásával, valamint zenei szolgálattal. 
Április 21-én, húsvétvasárnap hajnali 
istentiszteletre várjuk a Testvéreket 
5.30-tól, melyet szeretetvendégség kö-
vet, majd 9.30-kor tartunk úrvacsorás 
istentiszteletet a hittanos gyermekek 
verses és zenei szolgálatával. Április 22-
én, húsvéthétfőn a 9.30-kor kezdődő 
istentiszteleten énekkarunk a Kortárs 
Keresztény Kórus szolgál, a gyerme-
keket pedig az alkalommal párhuza-
mosan kézműves foglalkozásra várjuk. 

● Április 23-án, kedden 18 órától 
a Férfikör tartja havi alkalmát, melyre 
szeretettel várják a gyülekezet tagjait, 
illetve a Férfikör iránt érdeklődőket. 

● Április 25-én, csütörtökön 18 
órától a Vasi Evangélikus Egyházmegye 
közgyűlést tart Szombathelyen.

● Gyülekezetünk énekkara, a 
Kortárs Keresztény Kórus csütörtök 
esténként 18 órától tartja próbáit a gyü-

lekezeti teremben, melyre szeretettel 
várjuk az énekelni vágyó testvéreket.

● Személyi jövedelemadójuk 1%-
ával a Magyarországi Evangélikus 
Egyház javára a 0035-ös technikai 
számon rendelkezhetnek. Kérjük, hogy 
a másik felajánlható 1%-kal támogas-
sák egyházközségünk Luther-rózsa 
Alapítványát, melynek adószáma: 
18890246-1-18

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk.

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

● Csütörtökönként 18 órai kez-
dettel tartja összejöveteleit a fiatal 
felnőttek bibliaköre.

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

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

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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ÜNNEPI NYITVATARTÁS:

Április 19. (péntek):  8.00-20.00
Április 20. (szombat): 6.00-22.00

Április 21. (vasárnap): zárva
Április 22. (hétfő): 8.00-20.00

Kertvárosi Trafi k
 Sárvár, Nádasdy u. 55.

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

vasárnap: 6.00-21.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. április 27. 18.00 
A Tinódi Gimnázium Medvegy Antal Dísztermében 

 

Az est fellépői: 

Pedagógus Női Kar 

Tinódi Gimnázium Kórusa 

Sárvári Vonósok 

 

A rendezvényt köszönti Szélesi Attila, a Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 

Műsorvezetőnk: Vörös Krisztina 
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Húsvétoljunk 2019-ben is 
együtt a Nádasdy-várban!
Április 19. (péntek) 18:00 Bekötött szemmel 
Rózsabors együttes húsvéti koncertje

Április 20. (szombat) 13:00 – 17:00 Boulet Journal workshop
Tervezz saját határidőnaplót!

Április 20. (szombat) 15:00 Bandérium tábor
Vendéglátók a Nádasdy Hagyományőrző Egyesület tagjai

Április 20. (szombat) 15:00 -20:00 Mesterségek ünnepe
Tojáspatkoló, kosárfonó, kovács, papírmerítő és rézműves várja az 
inasokat.

Április 21. (vasárnap) – Április 22. (hétfő) 9:00 – 17:00 Kenderkóc 
Népi játszóház
Gólyalábazás, horgászat, mocsárjárás, hordólovaglás, babakonyha, 
csutkavár - építés. 

Április 21. (vasárnap) – Április 22. (hétfő) 9:00 – 17:00 Kézműves 
foglalkozás
A húsvéti kézműves foglalkozások a múzeumban zajlanak.

Évadnyitó eló́majális! 
Itt lesz Tátrai Tibor is!

Nádasdy-vár, 2019. április 30. (kedd)
18:30 Prokofjev zenekar 
 

21:00 Tátrai és a Jazztelen 
23:00 vagy kicsit később – Exxtra Blues Band 
A street-foodos kocsik már készülnek a nagy napra. A Mangalica Chef, UAZ 
Rétes, Borista Kóstolóműhely, Borkas, Feeling Cater House vonul fel kínálatával!
A belépés díjtalan!

Májusfát állítunk 2019-ben is!
Nádasdy-vár, 2019. május 01. (szerda) 10:00
 

Ha május elseje, akkor májusfaállítás! Idén sem lesz másképp. A sárvári vár 
előtt, a híd nyugati oldalán a több éves hagyománynak megfelelően májusfa 
liget épül, mely egy hónapig hirdeti a közösségi összefogást.
Az ünnep része a virsli és a sörkínálat, de megkóstolhatják 2019. év városborát 
is. A faültetést idén is Kondora István polgármester irányítja.
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KRISZTINA LAKÓPARK

ÉRTÉKESÍTÉS ELÉRHETŐSÉGE:

+36 30/9471 803
+36 30/3204 128

MEGKEZDJÜK SÁRVÁRON,   A TÓPARTI 
ZÖLDÖVEZETBEN ÖSSZKÖZMŰVES 

KISVÁROSI ÉS KERTVÁROSI 
BESOROLÁSÚ ÉPÍTÉSI 

TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉT!
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BŐVÜL
AZ OTTHONTEREMTÉSI

PROGRAM
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RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
Készült a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megbízásából

ADÓBEVALLÁSÁT.  MI INTÉZZÜK ÖN HELYETT.

AKÁR ITT IS ELFOGADHATJA

Ajánlja fel

adója 1+1%-át!

NAV_eSZjA_2019-SAJTO-188x270.indd   2 2019. 03. 19.   14:18
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Mozdulj 
Sárvár! 

Mozdulj 
Sárvár! 

Mozdulj 
Sárvár! 

L E N D Ü L E T B E N

P ROGR AMOK A HILD PARKBAN
2019.  Á P R I L I S  27.  S ZO M B AT

8.30 órától  Napindító jóga

9.20 órától  Zenés bemelegítés

9.50 órakor  Kondora István polgármester köszönti 
 a résztvevőket

10 és 15 óra  között sárvári dzsúdósok és vívók bemutatkozása,
 Cross Training és Deep Work edzés, zumba, 
 gördülő sportágak bemutatója, energetizáló jóga

15.00 órától  „A kézilabda szeretete”- 
 beszélgetés Farkas Ágota olimpikonnal,
 közben tombolasorsolás

16.00 órától  Harisnyás Pipik - Föld körüli táncos 
 kalandozások a gyermekekkel

17.00 órától  táncgála a Tánc Világnapja alkalmából

18.30 órától  Gyere és táncolj velünk! - salsa és bachata ritmusokra - 
 Joaquin Serrano és Arjona Jorge Alberto

2019.  Á P R I L I S  28.  VA S Á R N A P

9.00 órától  PETANQUE - Várpark

9.00 órától NORDIC WALKING gyülekező Nádasdy-várban

14.00 órától  KERÉKPÁRTÚRA 
 Sárvár - Mesteri - Sárvár útvonalon, gyülekező Városháza előtt

SPORT VERSENYEK HELYSZÍNEI
2019.  Á P R I L I S  27.  S ZO M B AT

8.00 órától  ASZTALITENISZ - Barabás Iskola tornacsarnoka

8.00 órától  TEKE - Fülöp Tekéző

8:30 órától  ÚSZÁS - Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő uszoda

9:00 órától  TÁJFUTÁS - Várpark, volt zenepavilonnál

9.00 órától  ÍJÁSZAT - Várpark 

9.00 órától  KOSÁRLABDA - Tinódi Gimnázium tornacsarnoka

9:30 órától  LABDARÚGÁS - SFC füves pálya

10.00 órától  6/12/24 ÓRÁS FUTÓVERSENY - Várpark körül

SÁRVÁR I  S PORTNA PO K  2 0 1 9 .  ÁPRIL IS  2 7 -28.

A programokról további részletes információ 
Sárvár Város honlapján olvasható www.sarvarvaros.hu
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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

 április 25-én és május 2-án, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2019. április 15. 

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

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
 2019. április 19. és május 4. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Április 20., 27. és május 4. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Április 19. (péntek) 19.00: Húsvéti magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Április 26. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Testületi ülés
Április 25. (csütörtök) 16.00/élő

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! 

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves vásárlónknak!

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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1. H

2. K Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén területén
3. Sze

4. Cs Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. P

6. Szo Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. V Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési nyesedék
8. H

9. K Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
10. Sze Üveg I.körzet:
11. Cs

12. P Üveg II.körzet:
13. Szo
14. V

15. H

16. K

17. Sze

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

23. K Metszési nyesedék: maximum 5 cm átmérőig és 1 m hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki
24. Sze
25. Cs

26. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép) Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 

Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.
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8. H

9. K Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
10. Sze Üveg I.körzet:
11. Cs

12. P Üveg II.körzet:
13. Szo
14. V

15. H

16. K

17. Sze

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

23. K Metszési nyesedék: maximum 5 cm átmérőig és 1 m hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki
24. Sze
25. Cs

26. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép) Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 

Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

ÁPRILIS

1. H 1. Sze

2. K 2. Cs Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén területén
3. Sze 3. P

4. Cs 4. Szo Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. P 5. V

6. Szo 6. H Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. V 7. K

8. H 8. Sze Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
9. K 9. Cs

10. Sze 10. P Üveg I.körzet:
11. Cs 11. Szo

12. P 12. V Üveg II.körzet:
13. Szo 13. H
14. V 14. K

15. H 15. Sze

16. K 16. Cs

17. Sze 17. P

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

22. H 22. Sze  Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
23. K 23. Cs 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
24. Sze 24. P 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
25. Cs 25. Szo 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
26. P 26. V 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
27. Szo 27. H 5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!
28. V 28. K

29. H 29. Sze
30. K 30. Cs

31. P

Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu

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

ÁPRILIS MÁJUS

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép) Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 

Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.
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Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

HÚSVÉTI GASZTROTÚRA
2019. ápr. 19-től
HÚSVÉTI kóstoló
Sok-sok fi nomság 
sonkával és tojással. 
Kalandozz velünk!!
Libamáj, medvehagyma – csupa ínyencség!
Élőzene – péntek, szombat, vasárnap

Továbbra is háromféle NAPI MENÜVEL 
várjuk kedves vendégeinket: 
normál/zsírzárlat/hét sztárja!

Menüajánlatainkat keresse weblapunkon!

ÁPRILISI AKCIÓ! KEDDI PIZZA HAPPY HOUR! 
Minden helyben fogyasztott pizza árából

30% ENGEDMÉNYT ADUNK!
Érvényes: 2019. április 16., 23., 30. 15-22 óráig

Lezajlott Sárváron a 18. Sárvár 
Kupa Országos Karate Verseny. 
A rangos eseményt a Sárvári 
Shotokan Karate Egyesület 
rendezte a Magyar JKA Karate 
Szövetség megbízásából 20 
csapat, 130 versenyző részvé-
telével.

– Az idei év első versenye 
nagyon hasznos volt a felké-
szültség ellenőrzésére és a hibák 
feltárására. Az újonnan debü-

táló 3 utánpótlás versenyző, 
Solti Barnabás, Sipos Jázmin és 
Nagy Ákos, kiválóan szerepelt a 
természetes kezdeti izgalmak el-
lenére, és dobogós helyezéseket 
szereztek. Helytállt a versenyen 
Csapó Bence, Czöndör Dániel 
és Gulyás Ferenc is. A mutatott 
teljesítmények biztatóak a jövőre 
nézve, és reményeink szerint 
majd további érmekkel gazda-
godunk – mondta el Németh 
Róbert edző.

Karatékák versengtek

Az első két tavaszi hónap mér-
lege eddig a Sárvár FC-nél két 
döntetlen, egy győzelem és 
négy vereség. A legutóbbi for-
dulóban, idegenben a Puskás 
Akadémia FC II-től szenvedett 
el 3:2-es vereséget a Sárvár.

Kétgólos előnyt adott le a 
Sárvár FC március 10-én a 
Ménfőcsanak ellen hazai pályán, 
ahol győzelmi esélyt szalasztott 
el Bojan Lazic együttese a 2–2-es 
 döntetlennel. A Sárvár FC ide-
genben lépet pályára március 
17-én az NB III-as bajnokság 
nyugati csoportjában a III. Ke-
rületi TVE ellen. A gól nélküli 
első félidő után végül egy nullra 
kikapott a sárvári focicsapat.

Négy hónap után nyert ismét a 
sárvári focicsapat március 23-án. 
Bojan Lazic együttese a labdarú-
gó NB III nyugati csoportjában 
2–1-re verte hazai pályán a 
Dunaharasztit. Az NB III-as 

labdarúgó bajnokság 21. fordu-
lóban a listavezető otthonában, 
Ajkán lépett pályára a Sárvár. 
Az Ajka–Sárvár FC mérkőzésen 
0–0-ás félidő után végül 4–0-ás 
papírforma vereséget szenvedett 
a sárvári csapat.

Potyagóllal kapott ki a sárvári 
focicsapat április 7-én, amikor az 
NB III soron következő forduló-
jában a sereghajtó Pénzügyőrt 
fogadta az SFC. A fővárosiak 
1–0-s győzelmüknek köszönhe-
tően elvitték a három pontot vá-
rosunkból. Április 14-én 3–2-es 
vereséget szenvedett a Sárvár FC 
a Puskás Akadémia FC második 
számú csapatától.

Április 21-én, vasárnap 16 óra 
30-tól a Pápai Perutz FC csapatát 
fogadja hazai pályán a Sárvár 
FC. A Pápa jelenleg a tabella 7. 
helyén áll, míg a Sárvár FC  10. 
az NB II nyugati csoportjában. 
Minden szurkolót várnak a 
mérkőzésre!

A Pápa jön Sárvárra
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MEGNYITOTTUNK!
Nem egy a sok közül!

Páratlan hangulatú, egyszerű és mégis igényes, ez a Brick!
Nappal a nyugalom szigete, este a parázsló Sárvár helye!
BRICK, AHOL A VENDÉG A FONTOS!

Sárvár, 
Sylvester J. u. 9. 

(Posta tér)

Születésnap, névnap, 
ballagás, családi és 

baráti összejövetelek 
tökéletes helyszíne. 

Finom, változatos 
Bisztrófogások 

egy ismert 
Séf  összeállításában! 

Az italok 
széles választékában 

mindenki talál 
kedvére valót.

Szeretettel várunk 
mindenkit!

Tel.: 
+36 30 937 6242

facebook.com/
brickbistrosarvar/

 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Batthyány u. 34/3. 

 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •      ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Elérkezett a nagy nap?
Ballag a gyermeked?

Lepd meg egy idó́tálló, szép arany vagy 
ezüst ékszerrel, márkás karórával!
Így mindig emlékezni fog arra, hogy 

milyen büszke vagy RÁ!

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

      
AJÁNDÉK: Egyedi DÍSZCSOMAGOLÁS 20 ezer Ft 

feletti vásárlásnál.
Ré
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le

te
k
 a

z 
ü
zl
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be

n
.

10-30% 

Figyelem, pizzáinkra 10 % kedvezmény!!
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról. 

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

36. éve az Önök szolgálatában

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234

Újdonság!
Pécsi sörválasztékunk kibővült 
a Prémium Lager  gluténmentes 
változattal is!

Április végétől pedig indulnak 
a  SPÁRGA hetek!

Most, hogy véget ért a 
húsvét és a medvehagyma 
szezon, egy SNITZLI étlappal 
hódolunk mindenki kedvence, 
a BÉCSI SZELET előtt.

Bemutatjuk variációit, 
elkészítjük hagyományos 
és modern módozatokban, 
ráadásul töltjük is, 
így lesznek a CORDON 
BLEU specialitások.


