
Január 30-án Tinódi Lantos Sebestyén halálának 467. évfordu-
lóján tartott megemlékezést Sárvár Város Önkormányzata, a 
Nádasdy Kulturális Központ, valamint a krónikás nevét viselő 
Sárvári Tinódi Gimnázium. A megemlékezés szónoka az idei 
évben a Tinódi gimnázium igazgatónője, Némethné Rádl 
Krisztina volt, aki beszéde elején elmondta, miért is fontos 
időszak január vége az intézmény számára. 

1956. január 29-én vette fel a 
gimnázium a Tinódi nevét, január 
30-án pedig a krónikás munkás-
ságára emlékeznek. Beszédében 
felidézte Tinódi életútját, mun-
kásságának fontos állomásait 
és gondolatait, valamint kitért 
Sárvárhoz és Nádasdy Tamáshoz 
fűződő kapcsolatára is. Kiemelte 
Tinódi elkötelezettségét, hogy 
hírt adjon azokról az események-
ről, amelyeket megélt, valamint 
kiemelte hazaszeretetét. 

Az emlékbeszédet követően ko-
szorút helyezett el a Tinódi-szobor-

nál Sárvár város nevében Kondora 
István polgármester és Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester, a Nádasdy 
Kulturális Központ nevében Takács 
Zoltán Bálint intézményvezető és 
helyettese Molnár Andrea, a Tinódi 
gimnázium nevében Némethné 
Rádl Krisztina és a diákönkor-
mányzat képviselői, valamint a 
díszsorfalat álló Nádasdy Ferenc 
Bandérium nevében Szibler Gábor 
és Császnek Levente.

Az ünnepség után Kondora 
István polgármester elmondta: 
2023-ban is aktuálisak Tinódi 

gondolatai, fontos az igazság 
előtérbe helyezése. Tinódi minden 
évben ugyanazt üzeni, de mindig 
másként. Kiemelte, hogy Tinódi 
minden esetben igaz híreket kö-
zölt, ez napjaink újságírói számára 
is kiemelt feladat. Fontosnak tartja, 
hogy minden évben megemlé-
kezzünk Tinódiról városunkban, és 
adjuk tovább gondolatait a gyere-
keknek. A mai fiatalokat is meg kell 
ismertetni Tinódi gondolataival, 
szellemiségével. Tinódi korának 
kimagasló értelmiségije volt, aki-
nek a tevékenységét kötelező egy 
sárvári embernek ismerni. 

A várparki megemlékezés lezá-
rása volt a gimnáziumban tartott 
Tinódi-emléknapnak. Tinódi szel-
lemisége azonban ne csak január 
végén jusson el hozzánk, hanem 
szője át mindennapjainkat is!  

(akibag)
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FEJLESZ-
TÉSEKRŐL 
EGYEZTETTEK
A KORMÁNY-
BIZTOSSAL
A tervezett sárvári fejleszté-
sekről folytatott egyeztetést a 
városvezetéssel Czunyiné dr. 
Bertalan Judit, az Északnyu-
gat-magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zóna komplex 
fejlesztéséért felelős kor-
mánybiztos, aki munkaláto-
gatáson járt városunkban.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a 
térségünk fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos Ágh Péter, Sárvár 
országgyűlési képviselőjének 
meghívására látogatott az Észak-
Vas vármegyei választókerület-
be. A kormánybiztos Kőszeg és 
Bük után érkezett Sárvárra, ahol 
Kondora István polgármester, Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester és 
dr. Kondora Bálint, a Vas Várme-
gyei Közgyűlés alelnöke fogadta. 

A Nádasdy-várban Takács 
Zoltán Bálint, a Nádasdy Kultu-
rális Központ igazgatója vezette 
körbe Czunyiné dr. Bertalan 
Juditot, aki elismerően szólt a 
bajor kincsekről.

Sárvár vezetői a turisztikai, az 
ipari, az infrastrukturális és a kul-
turális örökséggel kapcsolatos 
fejlesztési tervekről tájékoztatták 
a kormánybiztost.

Folytatás a 3. oldalon

ÚJ GYERMEK- ÉS HÁZIOVOSI RENDELŐK!
Két új gyermekorvosi rendelőt alakítanak ki a volt tüdőgondo-
zó épületében, a Rákóczi utcában. A beruházásra pályázati tá-
mogatást nyert a sárvári önkormányzat, így tudják majd az Ady 
utcából átköltöztetni a két gyermekorvosi rendelőt, ha elkészül 
a fejlesztés. A sárvári 2. számú felnőtt háziorvosi körzethez tar-
tozó ellátottak számára pedig már el is készült az új rendelő, így  
a háziorvosi rendelés február 20-tól a végleges helyére költözik, 
a Széchenyi utca 13. szám alá. 

Bővebb információ az 5. oldalon

ADOMÁNYGYŰJTÉS A FÖLDRENGÉS KÁROSULTJAINAK!  
A Sárvári Karitász adománygyűjtést szervez a földrengés károsult-
jainak megsegítésére. A tárgyi adományokat a Sárvár TDM irodá-
jában és a Szent Miklós valamint a Szent László plébániák irodái-
ban tudják fogadni. Pénzadományukat eljuttathatják a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálaton keresztül az 1350-es telefonszámra 
indított hívással vagy elküldött SMS-sel. Minden hívás, illetve SMS 
250 Ft-tal támogatja a segítségnyújtást. Online és átutalással is 
segíthetnek, további információ: www.adomanyozz.hu.

Részletes felhívás a 2. oldalon

TINÓDI LANTOS SEBESTYÉNRE
EMLÉKEZTEK A VÁRPARKBAN

A Nádasdy Bandérium tagjai között Molnár Andrea, Takács Zoltán Bálint, 
Némethné Rádl Krisztina, Dr. Máhr Tivadar és Kondora István (Fotó: TRG)



SÁRVÁRON KÉKTÚRÁZOTT 
NOVÁK KATALIN!

SÁRVÁRI TŰZOLTÓ A HUNOR 
MENTŐSZERVEZETBEN! 

Novák Katalin köztársasági elnök az Országos Kéktúra újabb 
szakaszát teljesítette, január 29-én Sárváron és környékén 
túrázott férjével. Téli túrájáról csodaszép fotókat osztott meg 
közösségi oldalán.

Novák Katalin 2022-ben célul 
tűzte ki, hogy elnöksége öt éve 
alatt bejárja a Kéktúra teljes út-
vonalát. Arra szeretné felhívni a 
figyelmet, mennyire szerethető 

hely Magyarország. Egyúttal arra 
bátorít mindenkit, hogy csatla-
kozzanak a kéktúrázók táborához.

Fotó: https://www.instagram.
com/katalin.novak/

Martos Levente Balázst 
trebai címzetes püspökké 
és az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegye se-
gédpüspökévé nevezte ki 
Ferenc pápa február 3-án. 

A gyermekéveit Sárváron töltő 
Martos Levente Balázs a Központi 
Papnevelő Intézet rektora, a Pápai 
Biblikus Bizottság tagja, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Hittudo-
mányi Karának tanszékvezetője.

Püspöki jelmondatát a Zsoltá-
rok könyvéből választotta: „Te az 
igazságot kedveled.” 

Martos Levente Balázs püs-
pökké szentelése március 4-én, 
szombaton lesz, 10 órakor kez-
dődik majd az ünnepi szentmise 
a budapesti Szent István-bazili-
kában. Erdő Péter bíboros lesz a 
főszentelő, Michael Wallace Ba-
nach apostoli nuncius és Székely 
János szombathelyi püspök pedig 
a társszentelők.

Martos Levente Balázs az új 
esztergom-budapesti segédpüspök

Veiczer Krisztián, a Sárvá-
ri Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság tűzoltósági 
tanácsosa is tagja a török-
országi földrengés áldoza-
tainak kimentésében segí-
tő Hunor Mentőcsapatnak, 
akik lapzártánkkor még 
a Törökország déli részén 
elhelyezkedő Hatay tarto-
mányban dolgoztak.

Veiczer Krisztián közel harminc 
éve dolgozik hivatásos tűzoltó-
ként, e mellett a Jákfai Önkéntes 
Tűzoltó-egyesület parancsnoka, 
valamint tagja az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság 

kutató-mentő egységének, a 
Hunornak is. A hivatásos men-
tőszervezet 50 fővel, 5 orvossal és 
2 személykereső kutyával utazott 
ki a földrengés sújtotta területre.

„Adjunk arcot a hőseinknek – 
Csapatkép az Alfákról és Bravokról” 
címmel tett közzé bejegyzést  feb-
ruár 10-én délután a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
a hivatalos közösségi oldalán. Mint 
leírták, két csapatban dolgoznak 
a magyar mentőszervezet tagjai, 
a csapatokat Alfa és Bravo név-
re keresztelték. Az egyik fotón 
Veiczer Krisztián sárvári tűzoltó 
is látható a hátsó sorban, sisak 
nélkül, középen.
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Folytatás az 1. oldalról
– Nagyon fontosnak tartom, 

hogy mindazok a döntéshozók, 
akik Budapesten vagy az ország 
bármely pontján a térségünkkel 
foglalkoznak, azok képben legye-
nek arra vonatkozólag, hogy a 
településeink milyen elképzelé-
seket tartanak fontosnak, milyen 
terveket akarnak megvalósítani. 
Tavaly Gyopáros Alpár, a modern 
települések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos, majd Lázár János 
építési és közlekedési miniszter 
kapott átfogó képet a terveinkről. 
A háború és az elhibázott brüsszeli 
szankciós politika most nagyon 
nehéz helyzet elé állította az 
ország költségvetését, de ha ez a 
helyzet elmúlik, akkor késznek kell 
lennünk arra, hogy tovább lépjünk 
– mondta Ágh Péter.

Czunyiné dr. Bertalan Judit sze-
rint nagyon szerencsés település 
Sárvár, mert a gyógyturizmus mel-
lett az elmúlt három évtizedben 
az ipar is meghatározó gazdasági 
ágazattá vált. – Más települések 

számára is példaértékű, hogy Sár-
várnak több lábon álló gazdasága 
van, és nem kiszolgáltatott a turiz-
musnak, hanem az ipar gazdasági 
hátteret, stabilitást ad a település-
nek, továbbá munkalehetőséget 
biztosít az itt élőknek – húzta alá 
a térségünk fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos, aki hozzátette: 
köszönet Ágh Péter képviselő úr-
nak a látogatás megszervezéséért. 

Kondora István polgármester 
összefoglalta a látogatás tapasz-
talatait: először egy álom kialakul, 
majd ezt tervekkel, rajzokkal 
rögzítjük, és következik a legne-
hezebb rész, hogy ezek megva-
lósításáért lobbizzunk. – Köszönet 
Ágh Péter képviselő úrnak, hogy 
Navracsics Tibor és Lázár János 
miniszterekkel, Czunyiné dr. Ber-
talan Judit kormánybiztossal is 
találkozhattunk, és a terveinket 
bemutathattuk – húzta alá a pol-
gármester. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter az elmúlt évek fejlesztéseivel 
kapcsolatban adott tájékoztatást. 

– Ha visszatekintünk a 2010-től 
induló időszakra, akkor láthatjuk, 
hogy kormányzati támogatás-
sal és önerőből megvalósuló 
fejlesztéseink egy „nagyon szép 
ívet rajzolnak”. A területi operatív 
programból közel 3 milliárd fo-
rintos pályázati összeg érkezett, 
és ugyanez látszik már az új TOP 
kiírásban, itt is jelentős számú 
pályázatot nyertünk már eddig is. 
Ha kitekintek a területi operatív 
programból, akkor a kisebb-na-

gyobb önerős beruházásokat és 
a kiemelt állami támogatásokat is 
beleértve – például a Sárvárfürdő 
hitelkiváltását, az aréna építésére 
kapott összeget – összesen több 
mint 20 milliárd forint áramlott a 
városba az elmúlt években, illetve 
használtunk fel saját önerőből is. 
Ezáltal nagyon sokszínűen sikerült 
fejleszteni Sárvárt, és jó irányba 
formálni a város jövőjét – mondta 
Dr. Máhr Tivadar.

-fr-

Takács Zoltán Bálint, dr. Kondora 
Bálint, Ágh Péter, Czunyiné dr. 
Bertalan Judit, Kondora István és 
Dr. Máhr Tivadar (Fotó: CSZ) 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ  
(9600 Sárvár, Nádasdy u. 26.) intézményvezetői  

(magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre,  
5 évre szól, várhatóan 2023. 05. 05. napjától 2028. 05. 04. napjáig. 

Betöltendő munkakör: családgondozó.

Részletes felhívás: www.sarvarvaros.hu

LAKOSSÁGI FÓRUM
Rábasömjén lakóinak az elmúlt év munkájának értékelése, 

valamint a 2023. évi feladatok, 
elképzelések bemutatása céljából lakossági fórumot tartunk.

A fórum időpontja: 2023. február 23. (csütörtök) 17.00 óra

Helyszín: Rábasömjén, Kultúrház

Házigazda: Varga Károly önkormányzati képviselő

Vendég: Kondora István polgármester, 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester

A fórumra tisztelettel meghívjuk és várjuk!

2023. MÁRCIUS 2-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 16–17 ÓRÁIG
LÁNKAPUSZTÁN, A VOLT ORVOSI RENDELŐBEN

FOGADÓÓRÁT TART.

Beszéljük meg együtt a városrész közös ügyeit!

VARGA JENŐ, 
A 8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 

KÉPVISELŐJE   

DR. MÁHR TIVADAR, 
SÁRVÁR 

ALPOLGÁRMESTERE
ÉS

FOGADÓÓRA
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Évnyitó megbeszélést tartottak a „Mozdulj Sárvár!” 
egészséges életmódot népszerűsítő program szer-
vezői a Városházán. A találkozót Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester hívta össze, aki az ötletgazdája és 
a koordinátora az idén tízéves jubileumát ünneplő 
„Mozdulj Sárvár!”-nak. A megbeszélésen körvo-
nalazódtak a tradicionális városi sportesemények 
időpontjai, emellett több új ötlet is felmerült.

Sportegyesületek vezetői , 
edzők, testnevelő tanárok gyűl-
tek össze a Széchenyi-teremben, 
hogy átbeszéljék a mozgalom ke-
retében megvalósítandó progra-
mokat. A résztvevőket Dr. Máhr Ti-
vadar alpolgármester, a  „Mozdulj 
Sárvár!” ötletgazdája köszöntötte. 

– Hogyha elkezdődik az év, 
akkor elkezdődik a „Mozdulj Sár-
vár!” mozgalom is. Most sincs ez 
másképpen. Tíz szezonnal ezelőtt 
azt gondoltuk, hogy érdemes 
lenne a helyi sporteseményeket, 
sportmozgalmakat egy ernyő alá 
vonni, és megteremteni annak 
lehetőségét, hogy a város polgárai 
ezekről mindig értesüljenek, és 
részt tudjanak venni a program-

sorozatban – fogal-
mazott az alpolgár-
mester. Hozzátette, a 
város vezetésének az 
is fontos, hogy felhívja a figyelmet 
az egészséges életmódra, továb-
bá arra, hogy jó, ha sportosak 
vagyunk, ha mozgunk.

Az egyeztetésen elhangzott, 
hogy a Mozdulj Sárvár! program-
sorozat idén is a Sárvár Arénában 
megrendezésre kerülő hagyo-
mányos teremtájfutással indul. 
Április 29-én lesz Sárvár Város 
Sportnapja, amelyen a tervek 
szerint a város testvértelepülései 
is részt vesznek. Csonka László, 
a Sárvári Kinizsi Sportegyesület 
elnöke arról adott tájékoztatást, 

hogy június 9-re tervezik a Nagy 
Sportágválasztót az arénában, 
június 17-én pedig a szezon-
nyitó Strandkézilabda Kupát a 
Sárvárfürdőn. Gömbös Gyula, a 
Kinizsi SE Tájékozódási Szakosz-
tályának vezetője arról számolt 
be, hogy kétszer is szeretnének 
félmaratont rendezni, de Szent 
Iván-éjszakájára éjszakai futást 
is terveznek. A Sárvár FC elnöke, 
Haraszti Zsolt felvetette, hogy jó 
lenne amatőr labdarúgó terem-
tornákat is szervezni az aréná-
ban. Karatekupa és kerékpáros 

rendezvények is színesítik majd 
az idei „Mozdulj Sárvár!”-t. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
örömének adott hangot, hogy 
konstruktív és hatékony volt az 
évindító megbeszélés, sok új 
sportesemény ötlete is felmerült. 
Bízik abban, hogy idén is sokan 
részt vesznek a „Mozdulj Sárvár!” 
programjain, ezáltal tesznek az 
egészségükért, és Sárvár, mint 
gyógyhely az egészséges életmód 
népszerűsítésével példát tud mu-
tatni más településen élőknek is.

sii

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  

45. § (1) bekezdése alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET

SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 2.
Ellátandó feladatok:
Beruházási és Városfejlesztési Iroda fel-
adatkörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítése, valamint a végrehajtásban való 
közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
igazgatási ügyintéző
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,

• főiskola, felsőoktatásban szerzett közszol-
gálati, gazdaságtudományi, természettu-
dományi, bölcsészettudományi, társada-
lomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szer-
zett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesí-
tés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-
mazások),
• közigazgatási gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. 
rendelet szerint,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány – Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti 
büntetőeljárás hatálya nem áll fenn.
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó 
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2023. február 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt dr. Bankits László aljegyző, 
irodavezető nyújt, a 06-95/523-114-es tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (9600 Sárvár, Várkerület utca 
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
SRV/370-33/2023, valamint a munkakör 
megnevezését: igazgatási ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 
március 6.
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:
• https://kozigallas.gov.hu/publicsearch.
aspx – 2023. február 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A közszolgálati jogviszony határozatlan idejű, 
6 hónap próbaidő kikötésével.

IDÉN IS EGYÜTT MOZDULHAT A VÁROS!
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
helyi sportvezetőkkel találkozott a 
Városházán (Fotó: CSZ)
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A volt tüdőgondozó épületének utcafronti részében alakítanak 
ki a 2. és a 3. számú – jelenleg az Ady utcán található – gyermek-
orvosi körzetek számára két új rendelőt pályázati forrásból. Az 
újabb beruházást Ágh Péter, Sárvár országgyűlési képviselője, 
Kondora István polgármester, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán 
alpolgármesterek, valamint dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei 
Közgyűlés alelnöke jelentette be.

– Korszerű, mind a szakmai 
előírásoknak, mind a betegek 
igényeinek megfelelő rendelők 
létesülnek a Top-Plusz pályázati 
program támogatásával a volt 
tüdőgondozóban. Ez az épület a 
város központjában, a főút mellett 
található, esztétikai megújítása 
egyúttal a városkép szebbé tételét 

is jelenti – mondta el Ágh Péter, 
Sárvár országgyűlési képviselője. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
is üdvözölte az újabb egészségügyi 
alapszolgáltatási infrastruktú ra- 
fejlesztést. – Az Ady utcai épület 
nem optimális a gyermekorvosi 
rendelők számára, és a parkolás 
is gondot okoz. Remélem, hogy 

az új gyermekorvosi rendelők 
megoldják a problémáinkat. Az 
elmúlt években a Várkerületen és 
a Széchenyi utcában lévő belvárosi 
orvosi rendelők már megújultak. 
Bízom abban, hogy ezzel a beru-
házással a helyi alaporvosi ellátás 
hibátlan lesz Sárváron – szólt Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester. 

A Rákóczi utca 21. szám alatti 
épület mintegy 158 négyzetmé-

teres utcafronti részében lesz a 
két gyermekorvosi rendelő. Az 
udvarban fedett babakocsi- és 
kerékpártároló, valamint akadály-
mentes parkoló kerül kialakításra. 
A gépkocsival érkezők a Dévai Bíró 
Mátyás utca felőli oldalon tudják 
majd az épületet megközelíteni 
és ott tudnak majd parkolni is, 
illetve az Újsziget utcai parkoló is 
rendelkezésre áll. -fr-

A volt tüdőgondozó épülete előtt Szabó Zoltán, Dr. Máhr 
Tivadar, Ágh Péter, Kondora István és dr. Kondora Bálint

KÉT ÚJ GYERMEKORVOSI RENDELŐT alakítanak ki a Rákóczi utcában

A sárváriak számára is 
ELÉRHETŐ A GONDOSÓRA!
Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy a csalá-
dokat megerősítse azzal is, hogy az otthonukban élő idős 
hozzátartozóik biztonságérzetét növelje. A magyar idősek 
elsősorban saját otthonukban szeretnének élni, ezt segíti a 
kormány 2022-ben indított Gondosóra programja, amely a 
digitális idősgondozás mérföldköve.

Egyetlen európai országban sincs 
a Gondosórához hasonló, alanyi 
jogon járó, minden 65 éven felüli 
állampolgárt megillető, ingyenes 
jelzőeszköz, amelyhez az országban 
mindenhonnan 0–24 óráig elérhe-
tő diszpécserszolgálat tartozik.

A Gondosóra programot négy 
év alatt fokozatosan építik fel, 
és minden 65 év feletti magyar 
állampolgár, aki regisztrál a www.
gondosora.hu oldalon, kaphat 
egy ingyenes, nyakban vagy ka-
ron hordható jelzőkészüléket. A 
program mintegy 1,5 millió idős 
embert érinthet.

A program az emberi élet mi-
nőségét, védelmét és biztonságát 
hivatott szolgálni a kontaktszemé-

lyek (családtag, szomszéd, vagy 
barát, vagy akár opcionálisan 
szociális gondozó) bevonásá-
val. Része a korszerű segélyhívó 
eszköz, amelyhez egy országos 
lefedettségű távfelügyeleti és 
diszpécser szolgáltatás kapcso-
lódik. Az így kialakuló bizalmi kör 
egy új típusú, jóléti szolgáltatási 
rendszert hoz létre.

A program részeként megvaló-
suló szolgáltatás és a jelzőeszköz 
ingyenes, és Magyarország min-
den településén hozzáférhető a 
hét minden napján és órájában, 
így Sárváron is.

A programról bővebb tájékoz-
tatás elérhető a www.gondosora.
hu weboldalon.

FELHÍVÁS
VÁLTOZIK A RENDELÉS HELYE A 2. SZÁMÚ FELNŐTT 

HÁZIORVOSI KÖRZETBEN 2023. FEBRUÁR 20. NAPJÁTÓL

Örömmel értesítjük a sárvári 2. számú felnőtt háziorvosi  
körzethez (Dr. Vörös Gábor egykori körzete)  

tartozó ellátottakat, hogy elkészült a körzet új rendelője, 
így a háziorvosi rendelés a végleges helyére költözik  

2023. február 20. napjától.

A rendelés helye 
SÁRVÁR, SZÉCHENYI UTCA 13. szám alatti orvosi rendelő 

(Központi Háziorvosi Ügyeleti rendelő mögött)

A helyettesítő orvos továbbra is Gergelyné Dr. Bokor Ildikó 
háziorvostan szakorvos. 

A betegellátás rendje:

Rendelési idő: kedd: 11.00–13.00, szerda: 15.00–18.30, 
csütörtök: 11.00–13.00

A betegek ellátása kizárólag előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban történik. Időpont kérése a 0630/157 0564 telefon-
számon lehetséges, rendelési időben.

Receptíratás

A receptek felíratása iránti igényt a 0630/157 0564 telefonszámon 
kell jelezni az alábbi időpontokban:

hétfő 15.00–17.00, csütörtök 8.00–9.00 
Kizárólag rendelési és recepíratási időn kívül, rendelkezésre állási 
időben sürgős esetben (súlyos rosszullét, haláleset) hívható tele-
fonszám: 0630/157 0530

Központi Háziorvosi Ügyelet                       95/323-323

Hétfőtől csütörtökig 16.30 órától másnap reggel 7.30-ig, pénteken 
13.00 órától hétfőn 7.30-ig. Cím: Sárvár, Széchenyi u. 11. 

A folyamatos és zökkenőmentes betegellátás érdekében  
továbbra is kérjük:

• a megadott telefonszámokat csak a felhívásban megjelölt 
időszakban hívják;
• minden esetben csak az előzetesen egyeztetett időpontban 
keressék fel személyesen a rendelőt, hogy a várakozás elke-
rülhető legyen;
• a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása iránti igényü-
ket elegendő telefonon jelezni, emiatt nem kell személyesen 
felkeresni a rendelőt.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!
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Tinódi Lantos Sebestyénre emlékezett a Sárvári Tinódi Gimná-
zium diáksága és tantestülete január 30-án, a históriás énekes 
halálának 467. évfordulója alkalmából. A középiskolában 
előadással és koszorúzással emlékeztek meg a 16. századi 
névadóról. Az ünnepségen a Tinódi–Szeibert pályázat ered-
ményeit is kihirdették.

A Tinódi-emléknap programjai 
a díszteremben kezdődtek, ahol a 
10. A osztályos tanulók műsort ad-
tak iskolatársaiknak. A színpadon 
a 16. századi krónikás életének 
legfontosabb állomásait elevení-
tették fel, így például a Nádasdy 
Tamás országbíróval való talál-
kozását, vagy a pillanatot, amikor 
nemesi rangot kapott.

A diákok felkészítő tanára, Dr. 
Hajdu Tamás latin és történelem 
szakos pedagógus elmondta, 
szerettek volna Tinódi életéből 
néhány mozzanatot bemutatni, 

hogy az új diákok is lássák, ki a 
névadója az iskolának.

Az emléknapon került sor a 
Tinódi–Szeibert pályázat ered-
ményhirdetésére. Némethné Rádl 
Krisztina igazgató elmondta, a 
2022/2023-as tanévben történel-
mi és képzőművészeti pályázatot 
is hirdetett az iskola. Esszépályá-
zatokat „A forradalmár Petőfi és 
a törvényes forradalom” címmel 
fogadtak, képzőművészet kategó-
riában plakátot kellett tervezniük 
a diákoknak a gimnázium nép-
szerűsítéséhez. Idén hat diákot 

díjaztak, valamennyien plakáttal 
neveztek. A pályázóknak Kondora 
István polgármester nyújtotta át 
az elismeréseket.

Plakáttervet készítettek: Sajtos 
Adél 11.A, Farkas Hanna, Ko-
ronczai Adél, Magó Magdolna 
és Palatinus Anna 11.B, valamint 
Grodvalt Zsuzsanna 12.B osztá-
lyos tanulók. Felkészítő tanáruk 
Grodvaltné Martos Veronika volt.

Az iskolában a Tinódi-szobor 
megkoszorúzásával zárult az ün-
nepség. A hagyományok szerint 
a 9. évfolyamos tanulók felso-

rakoztak a névadó szobra előtt, 
majd a Tinódi-indulót énekelve 
a diákönkormányzattal együtt 
megkoszorúzták Németh Mihály 
szobrászművész alkotását. Az ese-

ményen Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester is részt vett, aki tinódis 
öregdiákként mindig szívesen tér 
vissza iskolájába.

– Idén pont harmincadik éve, 
hogy érettségiztem. Akkor is fon-
tos volt Tinódi emlékének ápolása, 
mint ahogy most is az. Tinódi az 
országot járva vitte a híreket, az 
igaz híreket. Közösséget épített 
és figyelmeztetett – hangoztatta 
az alpolgármester.

A koszorúzás az emlékezésen 
túl szimbolikus jelentéssel is bír a 
gimnáziumban. Régi hagyomány 

szerint ezzel a ceremóniával igazi 
tinódissá váltak a kilencedikesek, 
végérvényesen is befogadta őket 
az iskola közössége.

sii

NÉVADÓJÁRA EMLÉKEZETT a Tinódi gimnázium
Dr. Máhr Tivadar és Némethné Rádl Krisztina 
a Tinódi-szobor megkoszorúzásával zárult 
ünnepségen a kilencedikesekkel (Fotó: CSZ)

GYEREKEKNEK A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRÓL 
A Koncz János Alapfokú 
Művészeti  Iskola Kép-
zőművészeti Tanszakának 
diákjai számára tartott 
előadást Lovász Adrienn, 
a Meggyeserdei Menedék 
Alapítvány önkéntese  „Ku-
tyakötelesség” – A felelős 
állattartás szabályai cím-
mel Vackor nevű szálkás 
szőrű tacskójával. 

Adrienn bevezette a diákokat 
a kutyatartás szabályaiba és a 
menhelyi kutyák életébe, hogyan 
kerülnek be a kutyák és más négy-
lábúak a menhelyekre, mi kell ah-
hoz, hogy egy állat újra gazdihoz 
kerülhessen. A diákok közül sokan 

rendelkeznek kutyával, így nem 
volt idegen tőlük, hogy mit sza-
bad tenni és mit nem a kutyákkal.

Lovász Adrienn abból a célból 
érkezett a képzőművészeti tanszak 
diákjaihoz, hogy felkérje őket, 

készítsenek olyan alkotásokat, 
amelyeket az alapítvány fel tud 
használni szórólapjain, plakátja-
in. Azt kérte a diákoktól, hogy a 
rajzokon engedjék szabadon a 
fantáziájukat, ne csak kutyát raj-
zoljanak, hiszen az alapítvány min-
den állatfajtát befogad, amit tud. 
Üzenjenek ezekkel a rajzokkal a 
jövőbeli örökbefogadóknak, olyan 
alkotásokat készítsenek a gyerekek, 
amelyek szerintük segítenek, hogy 
minél több állat gazdát találjon. 

A diákok Horváth Valéria ta-
nárnő segítségével készítik el 
alkotásaikat, amelyeket a június 
végi kiállításukon állítanak majd 
ki a Nádasdy-várban.

(gabika)

Vackort, a szálkás 
szőrű tacskót is leraj-
zolhatják a gyerekek 
(Fotó: TRG)

Grodvaltné Martos Veronika, Némethné Rádl Krisztina és 
Kondora István a pályázat díjazottjaival (Fotó: CSZ)

6 2023. február 17. SÁRVÁRI    HÍRLAP



A város kulturális életének szervezésében kulcssze-
repet játszó Nádasdy Kulturális Központ egy olyan év 
elé néz, mely több kihívással terhelt. Az intézmény 
arra kényszerül, hogy február végéig zárva tartson, 
csupán meghatározott napokon látogatható a 
könyvtár, a múzeum pedig hétvégi programokkal 
várja vendégeit. Márciustól a hagyományos nyitva-
tartási rendben várják a sárváriakat, illetve a városba 
érkezőket. 

Március 15-én nemcsak a városi 
megemlékezés helyszíneként 
szolgál a vár, hanem a többéves 
hagyományoknak megfelelve kü-
lönféle programokkal, a megszo-
kott Pilvax hangulattal, múzeumi 
foglalkozásokkal várják az ünnep-
lőket. Petőfi Sándor születésének 
200. évében természetesen a 
legismertebb magyar költő áll a 
középpontban. 

Áprilistól a nagyteremben, 
nyáron a szabad ég alatt olyan 
magyar zenekarok adnak koncer-
teket, melyek széles közönséget 
szólítanak meg. Többek közt az 
első félévben Sárvárra látogat 
Rudán Joe, Ferenczi Gyuri és az 
1-ső Pesti Rackák, a Dirty Slippers, 
a Long Story Short. 

A kortárs művészeti kiállítóhely, 
a Galeria Arcis áprilisban Rákos 
József portrékarikatúráival jelent-
kezik, majd nyártól együttműköd-
ve 20. századi alkotók munkáit 
mutatja be. Először Szántó Piroska 
életművéből ad válogatást.

A múzeum új kiállítási helyszín-
nel jelentkezik. Májusban nyitják 
a vár északnyugati bástyájában a 
400. éve született Nádasdy Ferenc 
országbíró életét és korát bemu-
tató tárlatot. A vár dísztermének 

mennyezeti képeit 
1653-ban rendelte 
meg Nádasdy Ferenc. A félig kerek 
évforduló alkalmat ad, hogy könyv 
készüljön Európa egyik legszebb 
terméről.  A múzeum az idei évtől 
a sárváriakkal közösen előkészített 
kiállításokat rendez, de nem a mú-
zeumban, hanem Sárvár külön-
böző pontjain, egy utcában, egy 

kerítésen, egy házfalon. A téma 
az adott tér, egység története az 
ott élőkkel és a korábbi generáci-
ókkal együtt. A megvalósításban 
a múzeum komoly szerepet szán 
a sárváriaknak, akiket megkérnek 
arra, hogy osszák meg emlékeiket, 

történeteiket. A több éven át 
tartó projekt kapcsolódik a több 
mint egy évtizedre visszatekintő, 
jól ismert Sárvár Anno digitális 
gyűjteményhez.

Hámori Sándor Betűvető kiállí-
tása augusztus végéig tekinthető 
meg a múzeum időszaki kiállítási 

terében. Az ezt követő új tárlat 
Sárvár múltjának másfél évtizedét 
dolgozza fel a múzeum gyűjtemé-
nyében található akvarellek segít-
ségével. Festőjük Pongrácz Zoltán 
az ötvenes és hatvanas évekbeli 
időszakot örökítette meg művein, 

ami lehetőséget ad arra, hogy egy 
új nézőpontból tekintsünk vissza 
városunk történetére. 

A könyvtár folyamatosan bővíti 
állományát az olvasók igényeinek 
figyelembevételével. Programjai 
pedig széles körben népszerűsítik 
az olvasást, mely nélkül modern 
életünk elképzelhetetlen. 2023-
ban újra meghirdetik a Momó és a 
Detektívsarok játékot az iskolások 
számára. Munkahelyi közösségek-
nek, civil szervezeteknek ajánlják 
a könyvtárbejárást, mely egy jó 
játékkal összekötve közösségösz-
szetartó találkozó lehet. 

Tavasszal a Sárvár és Vidéke Mé-
hész Egyesülettel közösen írnak 
ki irodalmi pályázatot, melynek 
eredményhirdetésére szeptem-
berben, a Méhésznapon kerül 
sor. Ugyanakkor megemlékeznek 
a száz évvel ezelőtt Sárváron 
született Kabos Lászlóról, aki jó 
hírét vitte városunknak. Tovább 
folytatják munkájukat a könyvtár 
klubjai is. Sor kerül idén az olvasók 
igényeinek és elképzeléseinek 
felmérésére, melyre alapozva új 
könyvtári stratégiát dolgoz ki az 
intézmény.  (gabika)

BÁLOZTAK A NÁDASDYSOK

ITT ÉS MOST. A Nádasdy-vár új éve

Könyv készül Európa egyik legszebb terméről

A városi könyvtár idén is sok-sok programmal várja az olvasókat

Január 28-án, az iskola tör-
ténetében első alkalommal 
rendeztük meg a Sárvári 
Nádasdy Tamás Általános 
Iskola Szülői Közösségének 
Bálját. 

Az iskola 8.a osztályos tanulói-
nak keringője nyitotta az estet a 
Park Inn Hotel by Radisson nagy-
termében. A gyerekek mosolya, 
vidámsága, majd egy cha-cha-
cha tánca fokozta jó hangula-
tunkat.

A finom vacsora után az AForce 1 
Egyesület és Dynamic gyermekcso-
portja mutatkozott be, majd táncra 
perdítette a vendégseregünket. 

Az est csúcspontja Varga Diána 
énekes fellépése volt. Az egy-
kori nádasdys diák tehetségét, 
csodálatos hangját vastapssal 
köszöntük meg. 

Szeretnénk köszönetünket kife-
jezni mindenkinek, aki támogatást 
nyújtott a bálon való részvéte-
lével, a tombolaajándékokkal és 
felajánlásokkal, illetve azok be-

szerzésével. A tombolából befolyt 
összegből a gyermekek iskolai 
életéhez szükséges dolgokat kí-
vánjuk majd bővíteni.

A Sárvári Nádasdy Tamás Álta-
lános Iskola Szülői Munkaközös-
ségének nevében: Szalai–Varga 
Erzsébet és Szakos Krisztina.

Az iskola 8.a osztályos tanulóinak keringője nyitotta az estet
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Szent László

● Február 19-én, vasárnap a 
Hegyi kálvária kápolnában is lesz 
szentmise 9.30 órakor.

● Február 21-én, húshagyó 
kedden véget ér a farsangi év-
közi idő.

● Február 22-én, hamvazó-
szerdán elkezdődik a nagyböjti 
szent idő. A Szent László-temp-
lomban 8 és 18 órakor, a Sári 
templomban 17.30 órakor, Rá-
basömjénben 17 órakor lesznek 
hamvazkodó szentmisék.

● Február 26-án, vasárnap 
országos templomi gyűjtés lesz 
a katolikus iskolák és oktatási 
intézmények javára.

● Nagyböjti szerdákon a Szent 
László-templomban 17.30 órakor 
fájdalmas szentolvasót imád-
kozunk.

● Nagyböjt péntekjein a nagy-
templomban 17.30 órakor, a 

Sári  templomban 17 órakor 
keresztutat tartunk. Első alkalom 
február 24. 

● Nagyböjti vasárnapokon 
15.00 órakor a hegyi kálvária 
kápolnánál keresztutat imád-
kozunk. Első alkalom február 
26-án lesz. Akik tehetik, buzgón 
jöjjenek el, hozzuk meg áldoza-
tunkat.

● Március 3-án, a hónap első 
péntekén minél többen végez-
zenek szentgyónást, és töreked-
jenek a gyakori szentáldozásra, 
így is készülve a legnagyobb 
ünnepre húsvétra.

● Tisztelettel hívjuk fel a jó szü-
lők figyelmét arra, hogy gyerme-
keiket szeretettel várja a sárvári 
Szent László Katolikus Általános 
Iskola és a Szent Piroska Katolikus 
Óvoda. 

● Tisztelettel kérjük a jó Híve-
ket, hogy ebben az esztendőben 
is, akik tehetik, az egyházközségi 
hozzájárulást az első negyedév-
ben március 15-ig rendezzék.

● A sárváriak szerető figyel-
mébe ajánljuk a plébániák hon-
lapját: www.ladislas.hu és www.
sarvarsari.hu

● A Mária Rádió értéket köz-
vetítő műsorait az FM.95.2 frek-
vencián hallgathatják. 

● Tavaly Magyarországon a 
nyilatkozattevő adózók kéthar-
mad része katolikusnak vallotta 
magát a NAV felé. Kérjük az adó-
bevallást készítő híveinket, hogy 
az idén is tegyék meg hitvalló 
1%-os nyilatkozatukat munka-
helyükön vagy közvetlenül. Ezzel 
az országos egyházi kiadásokat 
támogatják. A 2x1%-ról rendel-
kező nyilatkozat száma: Magyar 
Katolikus Egyház: 0011; Szent 
László Katolikus Általános Iskola 
alapítványa: 18885785-1-18. 
Szent Piroska Katolikus Óvoda 
alapítványa: 19244679-1-18.

● Február 17-én, pénteken 
15 órától rendezzük meg a 31. 
Országos Evangélikus Hittanver-
seny gyülekezeti fordulóját. A 
továbbjutó csapatok képviselik 
egyházközségünket a megyei 
versenyen. 

● Február 19-én, a 9.30-kor kez-
dődő sárvári istentiszteletünkön 
énekkarunk szolgál. 

● Február 24-én, pénteken 18 
órakor Teológiai Műhelyre hívjuk 
az érdeklődőket. 

● Február 28-án, kedden 18 óra-
kor Férfikörünk tartja havi alkalmát.

● Egyházközségünk főbb hí-
reiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

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

● Személyi jövedelemadónk 
1%-át a Sárvári Református Gyü-
lekezetért Alapítványnak ajánl-
hatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18. A Magyarországi 
Református Egyház technikai 
száma: 0066.

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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A Sárvári Református Egyházközség már 27. alkalommal 
szervezte meg bálját. A vendégeket Szentgyörgyi László 
református lelkész köszöntötte a Park Inn Hotelben, majd a 
hagyományokhoz hűen a Sárvári Néptánckör adott folklór-
műsort, sellyei néptánccsokrot mutattak be a bálozóknak. 

Ezt követően került sor a bál 
hivatalos megnyitására, ahol Kon-
dora István polgármester elmond-
ta, hogy a bálok jó alkalmat bizto-
sítanak arra, hogy a hívek ne csak 
az istentiszteleteken találkozzanak 

egymással, hanem a farsangi idő-
szakban az egyházközség bálján 
is együtt lehessenek.  Véleménye 
szerint a báli időszak különösen 
fontos az egyházközségek és civil 
szervezetek életében.

Szentgyörgyi László refor-
mátus lelkész örömének adott 
hangot, hogy újra a szokott 
időben tarthatják meg immár 
27. alkalommal a báljukat, ahol 
az egyházközség tagjai mellett 
baráti társaságokat is szívesen 
látnak. A bál célja a közös él-
ményszerzés, ez az alkalom is 
a közösség építését szolgálja, 
ahol megoszthatjuk egymással 
örömeinket, kötetlenül tudunk 
egymással szórakozni.

A köszöntők és a vacsora után az 
idei évben debütált a református 
bálban – a Sárvári Városi bálból 
jól ismert – Galaxy Tánczenekar, 
a bál minden korosztályát meg-
mozgatva hajnalig biztosították 
a talpalávalót. Éjfélkor a bál tom-
bolasorsolással folytatódott, mely-
nek bevétele az egyházközség 
rendezvényeit, kirándulásait segíti. 

A bál szervezői jövőre is várnak 
mindenkit szeretettel a 28. refor-
mátus bálba.  (akibag)

Huszonötödik alkalommal rendezte meg a Luther-Rózsa 
Alapítvány a Sárvári Evangélikus Farsangi Bált. Január 28-án 
a Nádasdy Vendéglőben gyűltek össze az evangélikus egy-
házközség tagjai, hogy két év kihagyás után újra felélesszék a 
hagyományt, egy tartalmas és vidám estét töltsenek el együtt 
a jótékonyság jegyében.

A bál vendégeit Horváth Zsolt 
gyülekezeti felügyelő köszöntötte, 
aki már több mint két évtizede 
tagja a szervezőbizottságnak. A ju-
bileum kapcsán kiemelte Gyarmati 
István lelkész szerepét, aki sokáig 

volt motorja a rendezvénynek. 
Horváth Zsolt elmondta, az evan-
gélikus bálba mindig jó visszatérni, 
együtt örülni és együtt ünnepelni.

A bál díszvendége Szabó Fe-
renc tábori lelkész volt, aki a 

szomszédunkban dúló háborús 
konfliktus okán a békesség fon-
tosságára hívta fel a figyelmet 
megnyitóbeszédében.

A város nevében Szabó Zoltán 
alpolgármester köszöntötte a 
bálozókat. Örömtelinek nevezte, 
hogy a járvánnyal sújtott évek 
után a sárvári közösségek ismét 
megtarthatják a báli mulatsá-
gokat.

A bálon Pethő Attila evangéli-
kus lelkész tartott ünnepi áhítatot. 
Ismertette a vendégekkel az év 
igéjét, amely így szól:  „Te vagy a 

látás Istene.” (1Móz 16,13). A lel-
kész köszönetet mondott a támo-
gatóknak a rengeteg felajánlásért.  
A jótékonysági bál idei bevételét 
a gyermekek és az ifjúság körében 
végzett munkára, valamint okta-
tásfejlesztésre fordítják.

A köszöntők után a Kortárs 
Keresztény Kórus adott vidám 
farsangi műsort. Majd kezdetét 
vette a vacsora, a tánc, a hajnalig 
tartó mulatozás. A zenét a répce-
laki Spontán Együttes szolgáltatta. 
Éjfélkor értékes tombolanyeremé-
nyeket sorsoltak ki. sii

NEGYEDSZÁZADOS AZ EVANGÉLIKUS BÁL

Kondora István polgármester és Szabó Zoltán alpolgármester 
is részt vett a református bálban (Fotó: TRG)

A hagyományokhoz hűen sok gyermek 
is bálozott szüleivel együtt (Fotó: TRG)

Horváth Zsolt, Szabó Ferenc, Szabó Zoltán, Pethő Attila és 
Pethő – Udvardi Andrea a megnyitón (Fotó: CSZ)

A köszöntők után a Kortárs 
Keresztény Kórus adott vidám 
farsangi műsort (Fotó: CSZ)

JÓ HANGULATBAN TELT a református bál
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Tíz évvel ezelőtt tartottak először bált a Sárvár és Vidéke 
Méhész Egyesület tagjai, akkor még más civil szervezetekkel 
együtt. De az elmúlt évtizedben akkora lett az érdeklődés a 
bál iránt, hogy most már évek óta önállóan rendezik meg.  
A február 4-i rendezvényen 114-en báloztak együtt a Nádasdy 
Vendéglőben.

A bált Kelemen Balázs, a méhész 
egyesület alelnöke nyitotta meg, 
aki felhívta a figyelmet arra, hogy 
hármas jubileumot ünnepelnek: 
egyrészt idén a bál tízéves évfor-
dulóját és a méhész egyesület 

fennállásának 30 éves évfordu-
lóját. Másrészt 2024-ben az előd 
egyesületük megalakulásának 
centenáriumára emlékeznek majd.

A bálozókat Dr. Máhr Tivadar, 
alpolgármester köszöntötte a 

sárvári önkormányzat képvisele-
tében. Méltatta a civil szervezet 
jelentőségét és a város életében 
betöltött szerepét. – A civil szer-
vezetek támogatása fontos a 
városnak, hiszen az egyesületek 
jelenléte a település élhetősé-
gét, vonzerejét növeli – szólt az 
alpolgármester. A jubileumokra 
tekintettel ígéretet tett arra, hogy 
az idei évben megduplázzák a 
méhész egyesületnek járó önkor-
mányzati támogatást.

A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Csapó Noémi, a 2022-
es Mézkirálynő második udvar-
hölgye, aki itt is a mézfogyasztást 
népszerűsítette.

Horváth Enikő Sára, a Soproni 
Petőfi Színház előadóművésze 
operettműsorral szórakoztatta a 
bálozókat, a hajnalig tartó zenét 
Sipőcz Miklós szolgáltatta, közben 
tombolasorsolás tette feledhetet-
lenné a 10. jubileumi méhész bált.

-fr-

JUBILÁLT a sárvári MÉHÉSZEK BÁLJA!

Kelemen Balázs, Csapó Noémi és 
Dr. Máhr Tivadar a bál megnyitóján

A következő e-mail címre várjuk a jelentkezéseket: sarvar@awf.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 95/620-935
Cím: 9600 Sárvár, Ikervári út 42. • Facebook:  AWF Kft. Sárvár

• kiemelt műszakpótlék 70% (18:00-06:00)
• inspiráló szakmai kihívások és csapatmunka
• barátságos munkakörnyezet
• fejlődési lehetőség.

Amit kínálunk:
• versenyképes � zetés
• hosszú távú stabil 
 munkalehetőség
• 13. havi jutalom

sárvári telephelyére azonnali kezdéssel 
az alábbi pozíciókra keresi munkavállalóit:

• Műszakvezető
• Présgépkezelő

Megtöltötték a bálozók a Nádasdy Vendéglő emeleti termét
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A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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A Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 2023-ban 
ünnepli fennállásának 100 
éves évfordulóját.

A Gárdonyi iskola névadója, a le-
endő nagy író Ziegler Géza, 1884. 
január 1-től 1894. szeptember 24-
ig volt a Sárvári Római Katolikus 
Iskola segédtanítója.  Ziegler Géza 
Kőberl János plébános meghívá-
sára érkezett településünkre.

Az 1900-as évek elején a köz-
ségben magas volt a születések 
száma, ezért az iskolákat gyors 

ütemben kellett fejleszteni. Ez 
nem kis összegbe került. Felmerült 
a gondolat, hogy állami jellegű 8 
tantermes népiskolát építsenek, 
de pénz hiányában ez jó ideig csak 
elképzelés maradt. A gyermek-
létszám növekedését az egyházi 
iskolák nem tudták megoldani, 
ezért iskola nélkül ugyan, de 
létrehozták az Állami Elemi Iskolai 
Gondnokságot Kováts József igaz-
gató tanító vezetésével. A bérelt 
termek, pedagógushiány az iskola 
megépítését halaszthatatlanná 
tették. 1912-ben megtörtént az 

iskola helyének kijelö-
lése, 1914-ben pedig a 
tervrajz elfogadása. Az I. 
világháború hátráltatta 
a felépülés ügyét. Az 
iskolát 1923. szeptember 
29-én adták át ünnepé-

lyesen. 9 tanterem, igazgatói iroda 
állt rendelkezésre az oktató-neve-
lő munkához.  1923. október 9-én 
indult meg a tanítás az iskolában.

1930-ra már 307 tanulója volt 
az iskolának. A fiúk-lányok külön 
osztályteremben tanultak. A II. 
világháború megpecsételte a sár-
vári iskola sorsát is, az iskolai élet 
szinte megbénult. Az 1944/45-ös 
tanévben az iskolában nem folyt 
tanítás, mert járványkórházzá ala-
kították, a tanulókat más iskolába 
helyezték át. Az iskola 1945/46-
ban állami népiskolaként műkö-
dött.  Az 5. osztálytól iskolánkban 
csak leánytanulók jártak, ezért az 
állami népiskola táblája helyett 
felkerült a Sárvári Állami Általános 
Leányiskola.

Ebben az időben 21 tanulócso-
port tanult iskolánkban. Nem volt 
elég az osztályterem, így kényte-
lenek voltak délelőtt és délután is 
tanítani a pedagógusok. 1962-re 
az iskola bővítése befejeződött, 
iskolánk újra koedukált lett, a le-
ányiskola elnevezés időszerűtlenné 
vált. 1962-ben került fel az iskola 
új neve a homlokzatra „Gárdonyi 
Géza Állami Általános Iskola”.

Az 1980/81-es tanévet az iskola 
8 helyen kezdte, a megindult 
épületbővítési munkák miatt.  
Az intézmény felújítása 1980. 

szeptemberétől 1982. augusz-
tusáig tartott. A felújítás, bővítés 
során korszerű fűtés, világítás lett 
felszerelve, kialakításra került a 
szaktantermi rendszer.

Az 1990-es évek elején a pad-
lástér teljes beépítésével, majd 
további 3 tantermet nyertünk és 
birtokba vettük a korszerű és ered-
ményes nyelvoktatást szolgáló 
nyelvi labort. A Gárdonyi  Géza és 
a Sylvester János Általános Iskola 
jogutódjaként 1999. augusztus 
1-én létrejött – Sárvár város önkor-
mányzata képviselő-testületének 
határozata értelmében – a Sárvári 
Gárdonyi Géza Általános Iskola. 

Az 1999/2000-es tanévet 802 
tanuló kezdte meg 36 tanulócso-
portban 3 épületben. 2005-ben 
került átadásra az új épületszárny, 
melyet Sárvár város önkormányza-
ta finanszírozott. Az iskola alapte-
rülete kb. 600 m2-rel bővült. Kiala-
kításra került az épületben 12x24 
m2-es tornaterem, öltözők, orvosi 
szoba, kis informatika, tanári szoba. 

A 60-as évektől kezdődően 
iskolánk tanulói tanulmányi, kul-
turális, sport, tűzoltó versenyeken, 
díszítő szakkörön elért kimagasló 
eredményekkel öregbítették isko-
lánk hírnevét. 

Németh Ernő
igazgató

A SÁRVÁRI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE

Régi felvétel az iskola épületéről

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9. 
(Szolgáltató ház alatt)

KÖZLEMÉNY Szelektív hulladékgyűjtési időpontokkal kapcsolatos változás

Tisztelt Sárvári Lakosok!
2023. február hónaptól Sárvár településen az alábbi utcákban megváltozik  

a szelektív hulladék elszállításának rendje.

Érintett utcák a 
– Hegyközségben: Almáskerti utca, Celli út, Felső-Sótonyi utca, Herpenyő utca, Hóvirág utca, 

Iskola utca, Kilátó utca, Kopácsi dűlő, Kútszerhelyi út, Liliom utca, Mályva köz, Ostffyasszonyfai 
utca, Otello utca, Pipitér köz, Pohárszárogató utca, Sótonyi utca, Szilvafa köz, Tölgyfa utca, 
Újhegy utca, Vöröskavicsos utca

– városban: Temető utca

– kertvárosban: Arad utca, Dorottya utca, Esze Tamás utca, Eőry Vilmos utca, Kanizsai utca, 
Orsolya utca
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*A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis megegyezik a kamatmegállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, ami 2022. évre vonatkozóan 14,5%. A Prémium Magyar Állampapír ezen kamatbázis 
felett biztosít sorozatonként eltérő, a 2027-ben lejáró 2027/K sorozatú kötvényre 0,75%, a 2030-ban lejáró 2030/I sorozatú kötvényre 1,5% kamatprémiumot. 
Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű 
tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Prémium Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen az infláció 
változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek kell felmérnie. A Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának 
és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján  
(www.allampapir.hu és a www.akk.hu), valamint az MNB által üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).

A KINCSTÁR, A POSTA, VALAMINT EGYES 
BANKOK FIÓKHÁLÓZATÁBAN ÉS ONLINE

PRÉMIUM  
MAGYAR 
ÁLLAMPAPÍR

Biztonságos,
INFLÁCIÓ
FELETTI kamat

allampapir.hu

AKK_PMAP_sajto_188x270.indd   1AKK_PMAP_sajto_188x270.indd   1 2023. 01. 25.   17:13:492023. 01. 25.   17:13:49

132023. február 17.SÁRVÁRI    HÍRLAP



AZ ELSŐ NYOLC KÖZÉ JUTÁS A CÉL

MÁRCIUSBAN FOLYTATJÁK 
NB I-es tekézőink

Hirdetésfeladás: 06 30 905 4868

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 23-án és március 2-án,
csütörtökön 17 órakor

Bár az NB I-es tekebajnokság-
ban jelenleg téli szünet van, 
a sárvári tekések háza táján 
zajlik az élet. Az utánpótlás 
korúak, illetve felnőttek is 
edzésekkel és felkészülési 
mérkőzésekkel készülnek a 
tavaszi folytatásra. 

Farkas Imre szakosztályvezető, 
játékos-edző az NB I-es gárda őszi 
szezonban nyújtott teljesítményét 
elfogadhatónak ítélte meg.

– A bajnokság őszi idénye nagy-
jából a várakozásunk szerint ala-
kult. Közel ötven százalékos volt 
a teljesítményünk, öt győzelem 
mellett hat alkalommal szenved-
tünk vereséget, amivel jelenleg a 
tabella nyolcadik helyén állunk. 
A mezőny azonban nagyon sűrű, 
tavasszal még bármi lehet, hi-
szen mindössze három ponttal 
vagyunk lemaradva a dobogós 
helyezéstől – szólt Farkas Imre.

Külön öröm a helyi tekések 
számára, hogy utánpótlásuk is 

jól szerepelt, két főből álló ifjú-
sági csapatuk ősszel tizenegy 
meccséből kilencet megnyerve, 
jelenleg a tabella első helyén áll. 
Farkas Imre hozzátette, hogy már 
évek óta nem telik el úgy magyar 
bajnoki korosztályos döntő, hogy 
játékosaik ne legyenek ott. 2021-
ben Banai Bence megnyerte az 
országos döntőt, tavaly pedig 
Balázs Ádám ezüstérmes lett.

 Az NB I-es csapat háza táján 
történt változásokról szólva el-
mondta, hogy tavasztól ismét a 
Kinizsi csapatát erősíti a Répcelak 
szuperligás gárdájából vissza-
igazolt Rozmán Szabolcs. Ezért 
aztán a tavaszra szóló elvárások is 
megnőttek: a játékoskeret erejét, 
és a téli felkészülési mérkőzéseket 
nézve, az ötödik-hatodik hely 
elérése elérhető cél lehet.

A Sárvári Kinizsi NB I-es teke-
csapata a téli szünetet követően, 
március 4-én, hazai pályán, a Sár-
vár Arénában kezdi meg tavaszi 
bajnoki szereplését. CSL

A Sárvár FC Vas megyei I. 
osztályú csapata a tabella 
11. helyén állva várja a 
tavaszi folytatást. Ebben a 
helyzetben az SFC korábbi 
játékosát, utánpótlásedző-
jét, Nagy Dánielt bízták 
meg a felnőtt gárda irányí-
tásával, vele értékeltük az 
őszi szezont.

 A Sárvár FC a 2021/22-es sze-
zonban, zsinórban másodszor is, 
fölényesen nyerte a Vas megyei 
első osztályú labdarúgó-bajnoksá-
got. Miután az NB III-as szereplést 
nem vállalták a sárvári zöld-fehérek, 
a nyári szünetben komoly változá-
sok történtek a csapat háza táján. 
Távozott a korábbi edző, Haraszti 
Zsolt, illetve a játékosok közül is 
sokan más egyesülethez igazoltak.  

– Nagyon nehéz és egyben fur-
csa helyzetben kerültem a Sárvár 
FC felnőtt csapatának élére a nyár 
folyamán, hiszen sokáig úgy volt, 
hogy a szomszédvár Rábapaty 
edzője leszek. Aztán a vezetőség 

kérésére vállaltam a feladatot, 
annak ellenére, hogy szinte a sem-
miből kellett csapatot építenünk, 
mert mindössze négy-öt játékos 
maradt a tavaly bajnokságot nyert 
gárdából. A keretet fiatalokkal 
töltöttük fel, de  rövid idő maradt 
a nyári felkészülésre, ami sajnos 
az első bajnoki meccsek eredmé-
nyén meg is látszott. A támadó 
játékunkkal meg vagyok eléged-
ve, hiszen az ötödik legtöbb gólt 
szereztük, ám a védelmünkkel 
bizony akadtak gondok – mondta 
el Nagy Dániel edző.

A Sárvár FC ősszel lejátszott 
tizenöt mérkőzéséből négyet nyert 
meg, kétszer játszott döntetlent, 
és kilenc alkalommal kapott ki. 
Harminc lőtt góllal szemben negy-
venötöt kapott, így jelenleg a tizen-
egyedik helyen áll. Ahogy az edző is 
utalt rá, a szezon nagyon nehezen, 
öt vereséggel indult, köztük a je-
lenlegi listavezető, Haladás-Zanat 
elleni, kiütéses, 0–11-gyel. Voltak 
azonban ősszel kimondottan jól 
sikerült mérkőzései is a Sárvár FC-

nek, hiszen a Söptét 7–3-ra, a Büköt 
pedig 8–0-ra sikerült legyőzniük. 
Az utolsó fordulóban egy igazán 
furcsa mérkőzésen viszont a szom-
szédvár Rábapaty, Nagy Dániel 
korábbi csapata otthonában 5–0-s 
vereséget szenvedtek.

 A Sárvár FC játékoskeretében 
a téli szünetben is történtek vál-
tozások: Taródi Dávid Ausztriába 
távozott, Czirók Dávid pedig mun-
kahelyi elfoglaltság miatt nem tud 
edzésre járni. Ketten viszont visz-
szatértek Sárvárra. Vass Benjámin 
Répcelakról, Vajda Mátyás pedig 
Ausztriából igazolt vissza. 

A téli szünetben a Sárvár FC 
jónéhány felkészülési mérkőzést 
játszott.

– Az edzőmérkőzésekkel kap-
csolatban az volt az alapelv, hogy 
lehetőleg nálunk erősebb csapa-
tokkal játsszunk szerda, szombat 
ritmusban. Az összkép hullámzó, 
mert voltak nagyon jó mérkőzése-
ink, mint a Szentpéterfa, Pápa és 
a ZTE U19 elleni, ezeken a jó tel-
jesítmény mellé eredményesség 

is párosult. A harmadik-negyedik 
héten megyei élcsapatokkal talál-
koztunk, akkor volt a csúcsterhe-
lésünk, ez a mutatott játékon és 
a számszerű végeredményen is 
látszott, de legalább visszajelzést 
kaptunk arról, hogy mire kell több 
hangsúlyt fektetni a felkészülés 
során – számolt be az edzőmecs-
cseken történtekről az edző.

Nagy Dániel végül hozzátette, 
hogy szeretnének a bajnokság 
végére a tabella első nyolc csapata 
közé kerülni. A Sárvár FC február 
26-án kezdi meg tavaszi szereplé-
sét, mégpedig idegenben, a Vép 
otthonában. -CSL-

Nagy Dániel edző szerint 
a Sárvár FC védekezésén 
javítani kell
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A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női kézilabdacsa-
pata Pupp Adél edző vezetésével, gőzerővel ké-
szül a február közepén kezdődő tavaszi szezonra. 
A program egyik fontos állomása volt, a február 
4-én megrendezett, immár hagyományosnak 
mondható, Sárvárfürdő Kupa a Sárvár Arénában.

A kézilabdatornán a rendező 
Sárvárfürdő Kinizsi mellett, to-
vábbi három NB II-es gárda, a 
Csepel DSE, a Hévízi SK és az Ajka 
KK vett részt. 

– A korábbi évekhez hason-
lóan, idén is igyekeztünk jó já-
tékerőt képviselő csapatokat 
meghívni, így fogadta el a meghí-
vásunkat például, a tavaly még az 
NB I/B-ben szerepelt Csepel, aki 
most is kimagaslott a mezőnyből. 
Mindhárom mérkőzését simán 
nyerte, így övé lett a győzelem. 
A hazaiak nagy küzdelemben 
verték az Ajkát, így a képzelet-
beli dobogó második fokára a 
Sárvárfürdő Kinizsi állhatott. Az 
Ajka egy győzelmével a harmadik 
lett, negyedik helyen a Hévíz vég-
zett. Sajnos, a program egy kicsit 

módosult a dél-
után folyamán, 
ugyanis a Hévízi 
SK játékosai kö-
zül ketten balsze-
rencsés módon, 
súlyos sérülést 
szenvedtek, így 
ők idő előtt haza-
utaztak, nem vállalták a harmadik 
mérkőzést. A sérülteknek ezúton 
is gyors felépülést kívánunk – 
értékelte a tornát Csonka László 
szakosztályvezető.

Pupp Adél edző szerint szak-
mailag hasznos volt a kupa. – A 
felkészülés első szakaszában vi-
szonylag keveset találkoztak a lab-
dával a lányok, úgyhogy nagyon 
fontos volt a mai három mérkőzés. 
Külön köszönet a Csepelnek, akik 

a Hévíz idő előtti távozása miatt 
bevállalták, hogy lejátszanak még 
egy negyedik meccset is, máskü-
lönben mi csak kétszer tudtunk 
volna pályára lépni. Így legalább 
volt lehetőségünk a gyakorlás-
ra, és a keret minden játékosa 
lehetőséget kapott. Külön öröm 
számunkra, hogy a vállsérüléséből 
felépült Soós Réka, és a tavaly 
szeptemberi autóbalesetben 
megsérült Burghardt Lukrécia is 

teljes értékű munkát végez, és 
mindketten pályára is léptek a ku-
pán. Reméljük, hogy a december 
elején, gerincműtéten átesett Kiss 
Virág is hamarosan edzésbe állhat, 
és a tavaszi szezon második felé-
ben már ő is segítségünkre lehet! 
– összegzett Pupp Adél.

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női 
csapata február 18-án, szombaton 
18 órától a Győri VKLSE csapatát 
fogadja a Sárvár Arénában.

VÉGÉHEZ KÖZELÍT kézilabdázóink felkészülése 

SÁRVÁRI KOSARASOK  
a hatodik helyen állnak

Második helyezett lett a kézilabdakupán a Sárvárfürdő Kinizsi (Fotó: CSL)

2023-BAN IS VÁRJUK ÖNÖKET ÜZLETEINKBEN!

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

www.pontittuzletek.hu • www.facebook.com/pontittuzletek

ÜZLETEK

Soproni sör 0,5l 

Arany fácán sör 0,5l 

Steffl  sör 0,5l 

Heineken sör 0,5l 

Heineken sör 0,33l 

Gösser prémium sör 0,5l 

Strongbow 0,33l több ízben 

Soproni óvatos duhaj 0,5l 

(IPA, APA, Búza, Démon) 

Borsodi sör 0,5l 

Becks sör 0,5l 

Staropramen sör 0,5l 

Löwenbrau sör 0,5l 

Dreher gold sör 0,5l 

Dreher Pale ALE, BAK, 

Hidegkomlós, IPA és Áfonya 

Kőbányai sör 0,5l 

Arany Ászok sör 0,5l 

Hb sör 0,5l 

Kőbányai 2l 

Peroni 0,33l 

Asahi 0,33l 

Hell 0,25l több ízben 

Xixo teák 1,5l több ízben 

Hell 0,5l 

Szentkirályi vizek 1,5l 

A SAKK, a Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja eddig lejátszott tíz 
mérkőzéséből ötöt megnyert, míg öt alkalommal vesztesként 
hagyta el a pályát. Ezzel jelenleg a kilencfős tabella hatodik 
helyén állnak. A csapat motorja, Pál Balázs egyesületi elnök 
ezt a teljesítményt elfogadhatónak értékelte.

– A jelenleg zajló bajnokságban 
eddig elég hullámzó teljesítményt 
nyújtottunk. Próbálunk a győztes 
mérkőzések játékából építkezni, 
ilyen volt például nemrég a BC 
Olad elleni összecsapás. Őket 
ugyanis idegenben sikerült le-
győznünk, pedig pillanatnyilag 
előttünk állnak a tabellán.  A 
csapatunk összetétele az elmúlt 
évekhez képest nem nagyon vál-
tozott, egy fiatal FALCO–nevelésű, 
szombathelyi játékos csatlakozott, 
Gosztom Dániel személyében 
– értékelte a mögöttük hagyott 
időszakot Pál Balázs. 

A csapatvezető elmondta, hogy 
a megyei bajnokság mezőnyében 
jelenleg két kiemelkedő csapat 
van, a Szombathelyi Egyetemi 
Sport Egyesület és a 9700.hu 

Ingatlan. A többiek párharcaiban 
általában a pillanatnyi forma dönt. 
A bajnokság legutóbbi fordulójá-
ban, január 26-án a Sakk gárdája 
magabiztosan, 67-41 arányban 
verte a Sárvár Arénában a Celldö-
mölki VSE együttesét. A hazaiak 
legtöbb pontot szerzett játékosa 
Adorján Tamás volt, a maga 17 
pontjával. 

Pál Balázs a tavaszi tervekről 
is beszélt. – Most két győzelmet 
arattunk zsinórban, aminek a 
lélektani hatását, motiváló erejét 
szeretnénk kihasználni a követke-
zőkben. A mezőnyben több, hoz-
zánk hasonló képességű csapat 
van, a tavasz folyamán szeretnénk 
őket legyőzni – fogalmazott Pál 
Balázs.

Senior
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BŐVÜLT VÁLASZTÉKUNK:

AJÁNDÉK
Memory Ergo 

párna

 9 fedőmatracok 28.000 Ft-tól

 9 rugós matracok 68.000 Ft-tól

 9 gyapjú matracok 72.000 Ft-tól

 95/326-510  Sárvár, Batthyány u. 40. (a Rossmannál)
Nyitva: hé–sze–pé: 9:30–17 • kedd–csüt.: 9–17 • szombat: 9–12

Most mindenMost minden
matracvásárlás mellématracvásárlás mellé

február 28-ig!február 28-ig!

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

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «

» Olajcsere «
» Autómosás «

» Fék- és futóműjavítás «
» UNIX-autókártyára 10% kedvezmény! «

» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «

» Biztosítási ügyintézés «
 diagnosztikai rendszerek!

A megszokott nyitvatartással várjuk! 
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ! 

SUZUKI 
Castrum

Szombathely, 
Körmendi út 98.  
Tel.: 94/506-891, 

30/945-2944 
info@suzukicastrum.hu  

7. éve piacvezető: A DATAHOUSE Kft. 
hivatalos, 12 havi, új személygépjármű 

forgalomba helyezési adatai alapján. 
A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes 

körű, a változtatás jogát fenntartjuk. 
További részletekért, valamint azonnal 

elérhető elérhető készletes modellekért 
érdeklődjön a kereskedésünkben, vagy a 

suzukicastrum.hu weboldalon.
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