
A „Mozdulj Sárvár!” programsorozat nyitóeseményeként 
megrendezésre került a X. Sárvári Teremtájfutó Bajnokság a 
Sárvár Arénában. A színvonalas rendezvényen a sárvári álta-
lános és középiskolás diákok versenyeztek öt korcsoportban. 
A legjobbakat jubileumi éremmel jutalmazta a Sárvári Kinizsi 
SE Tájfutó Szakosztálya. 

A hagyományokhoz híven 2023-
ban is teremtájfutással indult a Moz-
dulj Sárvár! egészséges életmódot 
népszerűsítő programsorozat. A X. 
Sárvári Teremtájfutó Bajnokságot a 
Sárvári Kinizsi SE Tájfutó Szakosztá-
lya szervezte a Káldi Természetjáró 
és Tájékozódási Futó Sportegyesü-
let közreműködésével, a versenynek 
a Sárvár Aréna adott helyet.

Az esemény megnyitóján Göm-
bös Gyula edző köszöntötte a 
résztvevőket. Elmondta, hogy 45 
éves a tájfutás Sárváron. 

A X. Sárvári Teremtájfutó Bajnok-
ságot és ezzel a „Mozdulj Sárvár!” 
programsorozat 2023-as idényét 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
nyitotta meg. A mozgalom öt-
letgazdája emlékeztetett, már tíz 
szezon telt el azóta, hogy életre 
hívták a programsorozatot.

– Érdemes végiggondolni, hogy 
mit sikerült elvégeznünk az elmúlt 
tíz szezonban. Azt látom, hogy 
akikkel, ahogyan elindultunk, az 
szépen tudott fejlődni. Szerencsé-
re nagyon kevesen morzsolódtak 

le a szervezők részéről. Remélem, 
hogy a mozgalom, és egyáltalán 
a sportesemények, egyre népsze-
rűbbek lesznek – hangsúlyozta az 
alpolgármester.

A bajnokságon a sárvári ál-
talános iskolák és középiskolák 
tanulói versenyeztek öt korcso-
portban. A diákoknak térképpel a 
kezükben kellett minél gyorsab-
ban és hiba nélkül teljesíteniük 
a pályát.

A legügyesebb, leggyorsabb 
térképolvasók elismerésben ré-
szesültek. Nemenként és kor-
csoportonként az első három 
helyezettet díjazták. A szervezők 
bíznak abban, hogy a teremtájfutó 
bajnokság kedvet csinált a fiata-
loknak az erdei versenyekhez is.

Folytatás a 15. oldalon
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Társadalmi
felelősségünk
a gyermekek
védelme
Sárváron jól működik az 
észlelő- és jelzőrendszer – 
mondta Barasics Katalin, a 
Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat szakmai vezetője azon 
az éves szakmai tanácskozá-
son, amit a Sárvári Gondozási 
és Gyermekjóléti Központ-
ban tartott a gyermekjóléti 
szolgálat a jelzőrend szeri 
tagok számára. 

A köznevelési intézmények, a 
védőnői szolgálat, a rendőrség, 
az ügyészség, a bíróság, az ön-
kormányzat, a gyámügy mun-
katársait várták a találkozóra. 
Az észlelő- és jelzőrendszer 
egy ágazatok, intézmények, 
szakemberek és magánszemé-
lyek közötti együttműködés, 
melynek célja a problémák, 
a veszélyeztető tényezők, a 
krízishelyzetek észlelése és jel-
zése a gyermekjóléti szolgálat 
felé. Sárvár annyira szerencsés 
helyzetben van, hogy nemcsak 
a gyermekek esetében, de a 
felnőttek, elsősorban az idő-
sebbek esetében is működik a 
rendszer. A szakmai tanácsko-
záson a sárvári önkormányzat 
képviseletében Szabó Zoltán 
alpolgármester vett részt. 

Folytatás a 12. oldalon

MÓDOSULT a szociális rendelet  
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
keretében a jogosultsági jövedelemhatárok jelentősen, 15%-kal 
emelkedtek. Kondora István polgármester ezzel kapcsolatban 
elmondta: a sárvári önkormányzat anyagi lehetőségei sokkal 
jobbak, mint az átlag magyar településeké, ez pedig lehetővé 
teszi, hogy a jövedelemhatárok szerint minden rászorulónak se-
gítséget nyújtson, a szociális ellátások sokszínűsége pedig orszá-
gosan is példa értékű. 

Részletes tájékoztató a szociális támogatásokról a 17. oldalon

SÁRVÁRI PROGRAMOK 2023  
Az idei év eleje is azzal indult, hogy a helyi sport- és kulturális élet 
vezetői, szereplői Dr. Máhr Tivadar alpolgármester kezdeménye-
zésére találkoztak, egyeztettek és megtervezték az idei progra-
mokat. Az energiaválság okozta gazdasági nehézségek ellenére 
is színes és változatos programsorozatot kínál idén is Sárvár a 
város polgárainak és az ide látogató turistáknak. A hagyomá-
nyos nagy fesztiválok mellett számos kisebb koncert, színház és 
sport esemény is megtalálható az idei programnaptárban.

Programnaptár a 10-11. oldalon

JUBILEUMI TEREMTÁJFUTÓ BAJNOKSÁGGAL
INDULT A „MOZDULJ SÁRVÁR!”

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester nyitotta meg a jubileumi 
teremtájfutó bajnokságot (Fotó: Czupor Szilvia)



Püspökké szentelték a sárvári 
származású Martos Levente 
Balázst, aki a Központi Pap-
nevelő Intézet rektora, a Pá-
pai Biblikus Bizottság tagja, 
a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Ka-
rának tanszékvezetője. 

– A szív igazságát tűzted ki 
célul új szolgálatodban, az igaz-
ság pedig, a teljes igazság maga 
Krisztus – mondta Erdő Péter 
bíboros, prímás, Martos Levente 
Balázshoz fordulva, akit március 
4-én, Boldog Meszlényi Zoltán 
emléknapján szentelt püspökké 
a Szent István-bazilikában. Az 
ünnepélyes szertartáson a társ-

szentelők Székely János szom-
bathelyi megyéspüspök, valamint 
hazánk apostoli nunciusa, Michael 
Wallace Banach voltak. A szentmi-

sén Sárvár város képviseletében 
Kondora István polgármester vett 
részt az új püspök családtagjaival 
együtt. 

Martos Levente Balázs püspök 
köszönetet mondott mindenki-
nek, aki a szentelésén megjelent, 
de – ahogy fogalmazott – szíve 
szerint elsorolná mindazokat, akik 
csak fontosak voltak életében. 
Különleges időszaknak nevezte 
az elmúlt másfél hónapot, ami a 
szentelésig vezetett. A segédpüs-
pök már meg is kezdte szolgálatát 
az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegyében.

Martos Levente Balázs március 
26-án, vasárnap 11.00 órakor tart 
ünnepi püspöki szentmisét a 
sárvári Szent László-templomban.

Forrás és fotó: 
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

PÜSPÖKKÉ SZENTELTÉK MARTOS LEVENTE BALÁZST!

A Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany 
fokozatával ismerték el március 1-jén a hiva-
tásos tűzoltókból álló HUNOR Mentőszervezet, 
az Országos Mentőszolgálat HUNOR-ral együtt 
dolgozó orvosainak, valamint a Terrorelhárítási 
Központ szakembereinek kimagasló helytállá-
sát, amelyet a Törökországban bekövetkezett 
földrengés okozta katasztrófát követően tanú-
sítottak. A kitüntetettek között volt a Hunor két 
vasi tagja, Ökrös Árpád László tűzoltó őrnagy, a 

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiemelt 
főelőadója, valamint Veiczer Krisztián tűzoltó 
főtörzsőrmester, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság gépjárművezetője is. „Az önöké a 
világ legjobb mentőcsapatai közé tartozik, a 
legek csapata: a legfelkészültebb, leggyorsabb, 
leghatékonyabb, az egyik legtöbb életet mentő 
csapat.” – mondta dr. Rétvári Bence belügymi-
niszter-helyettes az ünnepségen.

Belügyminiszteri kitüntetést kapott 
VEICZER KRISZTIÁN

Elindult Ágh Péter, Észak-
Vas vármegye ország gyű-
lési képviselőjének web-
oldala, az aghpeter.hu. 
Közben elkezdődött a Par-
lament tavaszi ülésszaka is.

Az új digitális felületen Ágh 
Péter képviselő munkájáról, a 
választókerület településeiről 
olvashatnak, de a kapcsolatot is 
felvehetik a honatyával.

Közben a Parlament tavaszi 
ülésszaka is elkezdődött. „Továbbra 
is a fő cél az észak-vasiak szolgálata! 
Orbán Viktor napirend előtt arról be-
szélt, hogy ebben a veszélyes évben 
időszerű Alaptörvényünk parancso-
lata: „Legyen béke, szabadság és 
egyetértés!” – olvasható Ágh Péter 
közösségi oldalán, aki új műfajban is 
kipróbálhatta magát, hiszen állam-
titkárként egy törvény előterjesztői 
nyitóbeszédét mondhatta el. 
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Elindult ÁGH PÉTER WEBOLDALA

ZAJTERHELÉSRE KELL SZÁMÍTANI 
A VASÚT KÖRNYÉKÉN!

A MÁV FKG Kft. Zalaegerszegi Főépítésvezetősége 2023. április 
3-a és 6-a között nagygépes vágányszabályozást végez Sárvár 
város belterületén (Sárvár–Porpác közötti szakaszon), amely je-
lentős zajterheléssel jár éjszakánként. Kérik a lakosság türelmét 
és megértését!
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Az „Élhető Sárvár – Komplex településfejlesztés Sárváron” 
című korábban elnyert támogatás keretében 45 aszfaltos 
parkoló építése kezdődött el az Alkotmány utcában, a Sár-
vári Nádasdy Tamás Általános Iskola mellett. A munkálatok 
helyszínén tartott egyeztetést Kondora István polgármester,  
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Dr. Kulcsár László pályázati 
referens a kivitelező képviselőivel.

A sárvári önkormányzat bízik 
abban, hogy az új parkolók mind 
a lakók, mind az utcában található 
iskolába érkezők parkolási lehető-
ségein érdemben javítani fognak.

 – Nagyon régi ígéretem volt, 
hogy ezt a parkolót meg tudjuk 
csinálni. Az „Élhető Sárvár” pályá-

zati projekt keretében már a Dó-
zsa utcában elkészült 142 parkoló, 
és itt most újabb 45 parkolót épí-
tünk, amelyek reményeim szerint 
javítanak majd az Alkotmány utca 
forgalmi helyzetén. Az elmúlt 
több mint tíz évben majdnem 
800 parkolót építettünk, és még-

is mindig visszatérő probléma 
a parkolási helyzet, mivel nagy 
ütemben nő a gépkocsik száma 
Sárváron – mondta el Kondora 
István. 

A beruházás során 90 méter 
aszfaltos útpálya épül, 45 asz-
faltos parkoló létesül, amelyek 
mérete egyenként legalább 2,5-
ször 5 méteres, 65 méter beton 
csatornacsövet fektetnek le, és 5 
kandeláber felállításával megva-
lósul a parkoló közvilágításának 
kiépítése. A környezetet 12 elő-
nevelt fa teszi zöldebbé a leendő 
parkoló területén.

– Köszönettel tartozunk Ma-
gyarország Kormányának és Ágh 
Péter országgyűlési képviselőnk-
nek, hogy az idei évben már a 
sokadik helyszínen nyithattuk 
meg a munkát, és újabb beru-
házás indulhatott el pályázati 
támogatásból. A város már több 
mint 1,5 milliárd forintot tudott 
a TOP-Plusz pályázati forrásokból 

eddig lehívni. Készen állnak az 
újabb fejlesztési terveink is, ame-
lyekhez a kormány és képviselőnk 
további támogatása elengedhe-
tetlen – szólt Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester. 

A beruházás időtartama alatt, az 
aktuális kivitelezési tevékenység 
jellegétől függően az Alkotmány 
utca ezen szakaszán előfordul-
hatnak hosszabb, rövidebb idő-
tartamú ideiglenes forgalom-
korlátozások. A kivitelezéssel 
szükségszerűen együttjáró ké-
nyelmetlenségekkel kapcsolatban 
az önkormányzat és a kivitelező 
kéri a lakosság türelmét, megér-
tését és együttműködését.

A fejlesztés Magyarország 
Kormánya és az Európai Unió 
társfinanszírozásával valósul meg 
a Top-Plusz pályázati program 
keretében, közel 100%-os támo-
gatással. 

A beruházás várhatóan 2023 
április végéig befejeződik. -fr-

ELKEZDŐDÖTT A PARKOLÓÉPÍTÉS AZ ALKOTMÁNY UTCÁBAN!

Egyeztetés – Kondora István és Dr. Máhr Tivadar  
a kivitelező képviselőivel

45 parkoló épül az Alkotmány utcában

Kezdődnek az út- és járdafelújítások Sárváron!
Hamarosan kezdődnek a 2023. évi út- és járdafelújítások, 
valamint csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz szikkasztási 
munkálatok Sárváron. 

A beruházások teljes költsége mintegy 53 millió forint, amelyet 
a sárvári önkormányzat teljes egészében saját forrásból finanszíroz. 
Az építési munkálatok során a város területének számos pontján 
kerül sor munkavégzésre. A Hegytető utca Pohárszárogató utca 
felőli útcsatlakozásának burkolaterősítése, és a volt cukorgyári 
lakásokhoz vezető út egy szakaszának aszfaltozása is megvalósul. 
Felújítják az Uzsoki utca néhány rövidebb járdaszakaszát, és a Dévai 
Bíró Mátyás utcai játszótérre vezető rövid járdaszakaszt is. Kisebb 
csapadékvíz-elvezetést és -szikkasztást szolgáló beavatkozásokra 
kerül sor a Fekete-híd, az Uzsoki, a Balassi Bálint, a Hold, a Nádasdy 
Ferenc, a Temető és a Vágóhíd utcákban. A kivitelezés – a tervek 
szerint – szeptember elejéig befejeződik.

2023. MÁRCIUS 30-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 16–17 ÓRÁIG
a SZATMÁR UTCAI ÓVODÁBAN 

(Sárvár, Szatmár u. 20.)

FOGADÓÓRÁT TART.

Beszéljük meg együtt a városrész közös ügyeit!

VARGA JENŐ, 
A 8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 

KÉPVISELŐJE   

DR. MÁHR TIVADAR, 
SÁRVÁR 

ALPOLGÁRMESTERE
ÉS

FOGADÓÓRA

LAKOSSÁGI FÓRUM
Sári lakóinak az elmúlt év munkájának értékelése, 

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

A fórum időpontja: 2023. március 21. (kedd) 17.00 óra
Helyszín: volt Sári iskola (Sárvár, Sársziget u. 69.)

Házigazda: Varga Károly önkormányzati képviselő

Vendég: Kondora István polgármester, 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester

A fórumra tisztelettel meghívjuk és várjuk!
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MÓDOSULT A SZOCIÁLIS RENDELET 
Az Önkormányzat emelte a jogosultsági jövedelemhatárokat
A központi kormányzati döntéseknek köszönhetően a jövedelmek és nyugellátások 2022. és 2023. évi emelkedésével össz-

hangban a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása keretében a Képviselő-testület a 2023. február 15-i 
ülésén a szociális támogatások jogosultsági jövedelemhatárainak a növeléséről döntött. A jogosultsági jövedelemhatárok 
jelentősen, az alábbiak szerint 15%-kal emelkedtek. 

Egyedi fűtéstámogatás esetén:
– egy főre eső jövedelemhatár:

– három vagy több kiskorú gyermeket nevelő családban: 145.475 Ft,
– egyedülálló esetén: 180.895 Ft,
– nyugdíjas házaspárnál: 164.450 Ft,
– egyedül élő nyugdíjasnál, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 164.450 Ft,

– összege a fűtési szezonban: 50.000 Ft.

Távhős fűtéstámogatás esetén:
– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 145.475 Ft,
– egyedülálló esetén: 180.895 Ft,
– nyugdíjas házaspárnál: 145.475 Ft,
– egyedül élő nyugdíjasnál, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 164.450 Ft,

– összege a fűtési szezonban: 25.000 Ft.

A 2023–2024-es fűtési szezonra vonatkozó kérelmek 2023. szeptember 1-jétől nyújthatók be. Mint ismert 2022. szeptembe-
rétől, annak érdekében, hogy a leginkább rászorulókat az önkormányzat a lehetőségeihez képest minél nagyobb mértékben 
támogathassa, az egyedi fűtési támogatásra jogosultak körét a Képviselő-testület a nagycsaládosok és a nyugdíjasok mellett 
kibővítette a gyermeküket egyedül nevelő szülőkkel. A jogosultak kiadásainak részbeni további kompenzálása érdekében 
pedig az egyedi fűtéssel rendelkező lakások után igényelhető fűtéstámogatás havi összegének kétszeres mértékű emeléséről 
is döntött tavaly a Képviselő-testület havi 5.000 forintról 10.000 forintra.

Lakásfenntartási támogatás esetén:
– egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatár:
– háztartásban: 126.500 Ft,
– nyugdíjas házaspár és egyedül élő nyugdíjas, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 145.475 Ft.
A havi összeg nem lehet 3.500 Ft-nál kisebb.

Rendkívüli települési támogatás (ideértve a temetési segélyt is) esetén:
– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 82.093 Ft, 
– egyedülálló esetén: 91.213 Ft,
– nyugdíjas házaspárnál: 106.720 Ft,
– egyedül élő nyugdíjasnál, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 118.577 Ft.

Tanévkezdési támogatás esetén:
– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 118.973 Ft, 
– gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: 171.321 Ft,

– összege: 12.000 Ft.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a tanévkezdési támogatást május 1-je és július 31-e között lehet igényelni!

Természetbeni segély esetén:
– egy főre eső jövedelemhatár:

– családban: 64.895 Ft, 
– gyermekét egyedül nevelő: 86.526 Ft,
– egyedülálló esetén: 72.105 Ft,
– nyugdíjas házaspárnál: 77.873 Ft,
– egyedül élő nyugdíjasnál: 86.526 Ft.

Kérjük, hogy az egyes támogatásokkal kapcsolatos további kérdéseikkel szíveskedjenek a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2., földszint 7. ajtó) munkatársaihoz fordulni, ahol a támogatások igény-
bevételének feltételeiről további részletes felvilágosítást kaphatnak. 

Munkatársaink telefonszáma: 06/95 523-106, 06/95 523-129, 06/95 523-130

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
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Az Országos Polgárőr Szö-
vetség 1848–49 forrada-
lom és szabadságharc 175. 
évfordulója alkalmából 
tartott díszünnepségén ad-
ták át az elmúlt év legjobb-
jainak járó elismeréseket is.

Az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöksége példamutató polgárőr 
tevékenységükért, eredményes, 

áldozatkész munkájuk elismeré-
séül az „Év Polgárőr Egyesülete” 
kitüntetésben részesítette a Sárvár 
Város Polgárőr Egyesületet, az el-
ismerést Varga Miklós elnök vette 
át dr. Rétvári Bence miniszterhe-
lyettestől és dr. Túrós Andrástól, 
az OPSZ elnökétől.

Az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöksége a Polgárőrséggel vég-
zett kiemelkedő együttműködése 

elismeréseként az „Év Polgárőr 
Pedagógusa” kitüntetésben része-
sítette Némethné Cseh Margitot, 
a Sárvár Városi Polgárőr Egyesület 
tagját.

„Szeretném megköszönni egye-
sületünk valamennyi polgárőré-
nek, ifjú polgárőrének az elmúlt 
időszakban elvégzett munkáját! 
Szeretném szintén megköszönni 
a polgárőr családtagok, a kiemelt 

és anonim támogatók segítségét! 
És nem utolsósorban köszönöm a 
Vas Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetség elnökségének jelölését, 
a sárvári járási polgárőr egyesü-
letek és a közösségi szolgálatos 
diákok aktív közös munkáját!” 
– olvasható az egyesület közös-
ségi oldalán Varga Miklós elnök 
bejegyzése. 

Forrás és fotó: OPSZ

Újabb korszerű rendelővel gazdagodott az egészségügyi alap-
ellátás Sárváron. Elkészült a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 
új rendelője, így a háziorvosi rendelés a végleges helyére, a 
Széchenyi utca 13. szám alá költözött. Dr. Vörös Gábor egykori 
körzetében a helyettesítő orvos továbbra is Gergelyné Dr. Bokor 
Ildikó háziorvostan szakorvos maradt.

– Első osztályú rendelő alakult 
ki a Széchenyi utca 13. szám 
alatt, amely a kötelező hatósági 

igényeken túl reményeink szerint 
minden lakossági igényt is ki fog 
elégíteni – hangoztatta Kondora 

István polgármester az új rende-
lő bejárásán. A 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzet új rendelője a 
Központi Háziorvosi Ügyeleti ren-
delő mögött található, a parkolás 
biztosított az udvarban.

A polgármester kiemelte, meg-
valósult az önkormányzat azon 
célja, hogy egy orvosi centrum 
jöjjön létre a Széchenyi utcában.

– Három-négy évvel ezelőtt, 
amikor nekiálltunk a háziorvosi 
rendelők átalakításának, akkor 
merült fel, hogy itt egy minicent-
rum lesz, két orvosi rendelővel, 
meg egy orvosi ügyelettel. A Vár-

kerület u. 17. szám alatt is sikerült 
két felnőtt és egy gyermekorvosi 
rendelőt kialakítani, úgyhogy 
végre minden gyermekorvosnak 
és felnőtt háziorvosnak olyan ren-
delője van, ami az önkormányzat 
tulajdonában áll – fogalmazott a 
polgármester.

Megjegyezte, hogy az egész-
ségügyi alapellátás fejlesztése itt 
még nem áll meg, néhány héten 
belül elkezdődik a volt tüdőgon-
dozó épületének felújítása, amely-
ben két gyermekorvosi rendelő 
kap majd helyet.

sii

Varga Miklós elnök vette át az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetést

Némethné Cseh Margit az „Év Polgárőr 
Pedagógusa” kitüntetésben részesült

Kondora István és Gergelyné Dr. Bokor Ildikó az új rendelőben (Fotó: CSZ)

A SÁRVÁRI LETT AZ ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE!

ÚJ RENDELŐBEN működik a 2-es számú háziorvosi körzet

A 2. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET 
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.
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A rábasömjéni egyesületek 
férfi tagjai összefogtak, és 
egy meglepetés nőnapi 
partit szerveztek a város-
részi egyesületek hölgy 
tagjainak március 4-én a 
kultúrházban. 

Varga Károly önkormányzati 
képviselő vezetésével finom 
ételekkel, italokkal készültek és 
virágot is ajándékoztak a höl-
gyeknek. A programon részt vett 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
is. – Igyekeztünk igazi nőnapi 

hangulatot varázsolni, és még 
az ételeket is mi, férfiak szolgál-
tuk fel. A hölgyek süteménnyel 
járultak hozzá a jó hangulathoz, 
Kovács Lajos Luji pedig a talp-
alávalóról gondoskodott, így 
nem csoda, hogy a jó hangulat 
késő estig k itartott. Minden 
férfitársamat arra biztatok, hogy 
ne feledkezzen el a nőnapról, 

persze az a legjobb, ha a hölgyek 
azt érezhetik, hogy az év miden 
napja nőnap – mondta Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester. 

Szintén március 4-én tartották 
a Nagy Nőnapi Retro partyt a 
Sárvár Arénában, ahol telt ház 
előtt lépett fel többek között a 
V-Tech, Josh és Betti, Kerozin és 
DJ Shepperd.

Összeállította egész éves munkatervét a Sárvár Városi Mazsorett 
Együttes. A nívódíjas művészeti csoport a hagyományos nyári 
és őszi fellépései mellett egy teljesen új formátumú műsorral 
is készül közönségének, tavasszal két alkalommal is színpadra 
lép a ZeneHázában. Az első előadás március 25-én lesz.

A sárvári mazsorett együttes 
szeretne még több fellépési, 
bemutatkozási lehetőséget biz-
tosítani tagjainak, ezért új ötlettel 
rukkolt elő az idei évre. Bővül 
a repertoárjuk, egy számukra 
új helyszínen, a ZeneHázában 
adnak tematikus műsorokat a 
tavaszi időszakban.

– Március 25-én 17 órakor a 
ZeneHázában adunk műsort  
„Tánc és Mazsorett” címmel, amire 
sok szeretettel hívunk mindenkit. 
Olyan koreográfiákat hozunk, 
amikkel meg tudjuk mutatni, 
hogy a tánc és a mazsorett mi-
lyen jól kapcsolódik egymáshoz 
– fogalmazott Csikós Györgyné, 
az együttes nívódíjas művészeti 
vezetője, aki azt is elárulta, hogy a 
második előadás április 22-én lesz.

– Márciusban az idősebb cso-
portok lépnek színpadra, április-
ban pedig a közkedvelt óvodások 

is megjelennek „Miből lesz a 
cserebogár, avagy a mazsorett” 
címmel. Ez egy új próbálkozás, 
remélem, hogy sikeres lesz. Ha 
beválik, akkor többször is meg-
szerveznénk – tette hozzá.

Az előadásokra 1500 forin-
tos támogatói jeggyel lehet 
belépni, melyből az együttes a 
működését, illetve a terembér-
leti díjait tudná finanszírozni. Az 
energiaválság miatt ugyanis új 
próbatermet kellett keresniük a 
mazsisoknak a téli hónapokra. 
A Sárvár Aréna fogadta be őket 
terembérlet fejében. 

A márciusi műsorra jegyeket a 
Sárvár Aréna recepcióján, hétköz-
napokon 14–19 óra között vagy a 
rendezvény kezdetét megelőző-
en, a helyszínen lehet vásárolni.

Csikós Györgyné elöljáróban a 
nyári és őszi tervekről is beszélt. 
Elmondta, hogy a hagyományos 

programjaik – mint az országos 
mazsorett fesztivál, és a Posta 
téri mazsorett show – 2023-ban 
is megrendezésre kerülnek.

– Nagy öröm számunkra, hogy 
június 3-án mi is meg tudjuk 
rendezni az országos mazso-
rett fesztiválunkat. Eddig húsz 
csoport jelentkezett be a saját 
csoportjainkkal együtt. Már meg-
beszéltük a Kanona Banddel és a 
Sárvári Koncertfúvószenekarral, 

hogy hagyományosan együtt 
dolgozunk, úgyhogy ez ismét 
egy nyárindító lenne – mondta 
a művészeti vezető. 

A sárvári mazsorettek a kapu-
vári és a kiskőrösi fesztiválokra 
is készülnek, és egy nagyobb 
utazást is terveznek. A nívódíjas 
együttes meghívást kapott Olasz-
országba, egy nagy összművé-
szeti fesztiválra. 

sii

Március 25-én 17 órakor a ZeneHázában 
adnak műsort a mazsorettek

A hölgyek megtöltötték a rábasömjéni kultúrházat (Fotó: ÓV)

NŐNAPI KÖSZÖNTÉST szerveztek Rábasömjénben

TÁNC ÉS MAZSORETT 
Új formátumú műsorral készülnek a mazsorettek

Kovács Lajos Luji, Dr. Máhr Tivadar és Varga Károly 
a nőnapi rendezvényen (Fotó: Ódor Viktória)
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A hagyományokhoz hűen 
2023-ban is megválasz-
tották Sárvár város borát, 
a kitüntető címet az idei 
évben a szentantalfai Do-
bosi Pincészet 2021-es Ni-
vegy-völgyi Olaszrizlingje 
nyerte el. 

A Dobosi Pincészetet őseik 
1721-ben alapozták meg. Borai-
kat bioorganikus gazdálkodással, 
vegyszermentesen készítik, ötvöz-
ve a hagyományos módszereket a 
jelenkor vívmányaival. A város bo-
rának választott tétel a Pincészet 
egyik prémium bora. A pincészet 

részéről Dobosi Győző borász, 
tulajdonos a polgármesteri évér-
tékelőt követően mutatta be az 
idei év borát a megjelenteknek. 
Elmondta, hogy a kiválasztott 
tétel a Nivegy-völgyből származik, 
mely terület a Balaton-felvidéken 
található öt kis falu által alkotott 
területet foglal magába Zánkától 
északra. A Nivegy-völgy kivá-
lóan alkalmas a bortermelésre, 
kirándulásra, pihenésre. A völgy 
településeinek fő célja, hogy ne 
csak közvetlen a Balaton-partot 
ismerjék meg az emberek, hanem 
merjenek kilépni a komfortzóná-
jukból.  (gabika)

Sárvár város bora a Nivegy-völgyből származik

TÖBB KUTYAMÉRGEZÉSES ESETRŐL IS TUDNAK A KERTVÁROSBAN

Dobosi Győző borász fele-
ségével Sárvár város borát 
mutatja (Fotó:TRG) 

Az elmúlt hetekben a megyei napilapban és a közösségi 
médiában is olvashattunk a sárvári kutyamérgezésekről, 
amelyek a város lakosságát megdöbbentették. Összefogás 
eredményeként már sejtik, hogy ki áll a mérgezések hátte-
rében, de bizonyíték nélkül nem akar senki sem vádaskodni.

A kertvárosi kutyamérgezések-
kel érintett gazdik közül négyen 
– Földes-Németh Zsófia, Novak 
Jennifer, Szemes Alexandra és 
Herkovits Lajos – osztották meg a 
Sárvári Médiával házi kedvenceik 
szomorú történetét. 

– Az én beagle fajtájú 
kutyusom két nap alatt 
pusztult el január végén 
belsővérzés következté-
ben, amelyet a boncolás 
szerint patkányméreg 
okozott. Szerencsés mó-
don a másik kutyám, 
Mázli megúszta a mér-
gezést, de olyan ked-
vetlen volt, hogy örökbe 
fogadtuk mellé Picurt, 
aki néhány hét alatt igazi 
családtag lett. Sétálni 
nem voltunk, vegyszert  
nem tartunk itthon, csak 
a mérgezés jöhet szó-
ba – mondta el Földes-Németh 
Zsófia, aki hozzátette: évekkel 
ezelőtti esetekről is van tudo-
másuk, az elmúlt két hónapban 
pedig 10-12 esetről tudnak itt a 
Kertvárosban.  

A kutyák többsége a mérgezés 
következtében elpusztult. Zsófia 
arról is szólt, hogy már gyanítják, 
ki áll a mérgezések hátterében, de 

bizonyítékuk még nincs. Egy férfit 
többször láttak a Kertvárosban 
ólálkodni, nappal a terepet mérte 
fel, és éjszaka visszatért.

Novak Jennifernek két kutyája 
is érintett volt a mérgezésben, 

epilepsziás rohammal kezdőd-
tek a szokatlan tünetek az egyik 
kutyájuknál, de aztán a másik eb 
is rosszul lett. Az állatkórházban 
kiderült, hogy mérgezés okozta 
az állatok tüneteit. Gyógyszereket, 
infúziót kaptak, gyomorszondával 
táplálták őket, és szerencsére a 
gondos ápolásnak, és talán an-
nak köszönhetően, hogy kisebb 

mennyiségben kaptak mérget, 
túlélték.

Szemes Alexandra és családja 
kilencéves spánieljét veszítette 
el. – Rosszul volt, kolbászt hányt 
a kutyánk, pedig tőlünk ilyet nem 
kapott. Borzalmas volt a szenve-
dését látni, hiszen közel tíz évig 
élt velünk, és azt is el kell mondani, 
hogy a kezelésnek jelentős anyagi 
vonzata is volt – hangsúlyozta 
Alexandra. 

Herkovits Lajos így idézte fel a 
történteket: január 24-én három 
alaszkai malamutja közül a két 
idősebb nem nyúlt az ételhez, le-
vertek voltak. Az orvos megnézte 
őket, injekciót kaptak, másnapra 
aztán még rosszabbul lettek, az 
egyik kutya már nem is élte meg 
a következő reggelt. – Őszinte 
leszek, nem is gondoltam először 

mérgezésre. A másik kutyám is 
három hét szenvedés után, nagy 
fájdalmak közepette, itt hagyott 
bennünket, az egyikük 10, a másik 
13 éves volt – mondta Lajos.

Földes-Németh Zsófia min-
denkinek arra szeretné felhívni a 
figyelmét, hogy amikor nem szok-
ványos tüneteket produkál a házi 
kedvencük, forduljanak azonnal 
orvoshoz. Ők a boncolási jegyző-
könyvek birtokában feljelentést 

tesznek majd.
Sárvár Város Polgárőr 

Egyesületének elnöke, 
Varga Miklós is tud a 
kutyamérgezésekről. Ar-
ról adott tájékoztatást, 
hogy járőrözéseik során 
koncentrált figyelmet 
fordítanak a Kertvárosra. 

Az állatkínzás bűncse-
lekmény, és minősített 
esetben akár egytől öt 
évig terjedő szabadság-
vesztéssel is bűntehe-
tő – ezt már dr. Szijártó 
Valériától, Sárvár címze-
tes főjegyzőjétől tudtuk 
meg, aki kiemelte, hogy 

amennyiben valaki kutyamér-
gezéses esetről tud, az tegyen 
feljelentést a rendőrségen, ha van 
bizonyítéka, akkor azt juttassa el a 
hatósághoz.

Az érintett gazdik bíznak abban, 
hogy az elkövető megkapja méltó 
büntetését, és nem lesznek többé 
veszélyben a város házi kedvencei.

-fr-

Herkovits Lajos, Szemes Ale-
xandra, Földes-Németh Zsófia 
és Novak Jennifer, továbbá a két 
kutyus, Mázli és Picur
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Szent László

● Március 19-én, vasárnap a 
9.00 órakor kezdődő szentmisén 
a nagytemplomban, Szent József 
közbenjárásával az édesapákért 
imádkozunk.

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

● A városi közös nagyböjti lelki-
gyakorlatunkat a Szent László-temp-
lomban tarjuk március 24–25–26-án. 
A lelkigyakorlat programja a követ-
kező: március 24-én, pénteken 17.00 
órától gyóntatás – 17.30 órakor ke-
resztút – 18.00 órakor szentmise és 
lelkigyakorlatos szentbeszéd. Már-
cius 25-én, szombaton 17.00 órától 
gyóntatás – 18.00 órakor szentmise 
és lelkigyakorlatos szentbeszéd. 
Március 26-án, vasárnap 11.00 
órakor ünnepi püspöki szentmise, 
amit Dr. Martos Balázs püspök atya 
fog imádkozni a Budapesti Központi 
Papnevelő Intézet kispapjainak rész-
vételével. A szentmisén hallgathat-
juk meg a harmadik lelkigyakorlatos 

szentbeszédet. A lelkigyakorlatos 
elmélkedéseket és a gyóntatás szol-
gálatát mindhárom napon Fekete 
Szabolcs püspök atya fogja végezni. 

● Március 26-án, vasárnap estétől 
a nyári óraállás szerint 19.00 órakor 
kezdődnek az esti szentmisék a 
nagytemplomban. A Sári templom-
ban 18.30 órakor kezdődnek a nyári 
óraállás idején az esti szentmisék.

● Március 26-án, Feketevasárna-
pon a Szentföldön nyomorgatott 
körülmények között élő keresztény 
Testvéreink megsegítésére gyűjtjük 
és küldjük a perselyadományokat. 
Legyünk szolidárisak, nagylelkűek. 

● Böjti szerda estéken 17.30-kor 
fájdalmas szentolvasóra, pénteken 
keresztúti elmélkedésre hívunk a 
nagytemplomba. A hegyi kálvárián, 
minden böjti vasárnapon 15 órakor 
imádkozzuk a keresztutat. 

● A Sári templomban nagyböjt 
péntekjein 17.00 órakor imádkozzuk 
a keresztutat.

● Felnőtt katekézis alkalmai a Sári 
plébánia közösségi termében van-
nak, minden szerdán 18.15 órakor. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

● Szeretettel várjuk katolikus 
iskolánkba és katolikus óvodánkba 
a kisgyermekek jelentkezését. Előre 
is megköszönjük a Szülők bizalmát.

● Mindkét sárvári templomban 
minden szentmise alatt van gyónási 

lehetőség. Húsvétra készülve éljünk 
a lehetőséggel.

● Rábasömjénben a húsvéti 
nagy gyóntatás március 26-án, va-
sárnap 16.00 órakor kezdődik. Ezen 
a vasárnapon itt 17.00 órakor lesz a 
szentmise és a közös szentáldozás.

● Kérjük adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék 
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat 
munkahelyükön vagy közvetlenül. A 
2x1%-ról rendelkező nyilatkozat szá-
ma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; 
Szent László Katolikus Általános 
Iskola Alapítványa és Szent Piroska 
Katolikus Óvoda Alapítványa.

● Március 17-én, pénteken 17.30-
tól ifjúsági csoportunkba várjuk a 
fiatalokat. 

● Március 19-én, vasárnap a 
9.30-kor kezdődő sárvári istentiszte-
letünkön a Kortárs Keresztény Kórus 
szolgálatát hallgathatjuk meg. 

● Március 20-án, valamint 27-én, 
hétfőn 17.30-kor böjti bibliaórát 
tartunk, amely alkalmakon magyar 
költők verseivel hangolódunk a hús-
véti üzenetre.

● Március 21-én, kedden 18 órakor 
Házaspáros Körünk tartja havi alkalmát.

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

● Március 28-án, kedden 18 óra-
kor Férfikörünk havi találkozójára 
kerül sor.

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

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

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

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári Református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek 
adószáma: 18890552-1-18. A Magyar-
országi 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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ÚJRA NYIT A VÁR 
Áprilistól indulnak a programok is
A Nádasdy-vár nyilvános te-
rei március 21-étől, keddtől 
újra várják a sárváriakat és 
vendégeiket. A múzeum és 
a könyvtár mellett izgalmas 
kiállítással nyit a vár kortárs 
kiállítótere, a Galeria Arcis. 

A könyvtár a nyitás első hetén 
keddtől péntekig 10 órától 17 
óráig tart nyitva, a következő 
héttől azonban már a munka-
társak hétfői napon is az olvasók 
rendelkezésére állnak. 

A múzeum keddtől vasárnapig 
várja vendégeit napi hét órában, 
10 órától 17 óráig. Az eddigi gya-
korlatnak megfelelően hétfőn a 
kiállítások nem tekinthetők meg. 
A névre szóló Sárvár Kártyával a 
belépőjegyet 20 százalék ked-
vezménnyel vásárolhatják meg  
a város polgárai. A kedvezmény  
a nyugdíjas jegy 50 százalékos 
árát a kártya tovább csökkenti.  
A sárvári iskolák diákjai órai lá-

togatás keretében díjmentesen 
tekinthetik meg a múzeumot. 

Szeptemberig tekinthető meg 
Hámori Sándor Betűvető című 
kiállítása, mely a Kárpát-medence 
népviseleti hagyatékába enged 
bepillantást. A múzeum új állandó 
kiállítása, Az örökség a bajor királyi 
dinasztia kincseit és hétköznapjait 
mutatja be új, hangulatos környe-
zetben. 

A Galeria Arcisban április 2-án, 
vasárnap 11 órakor nyílik Rákos 
József grafikus Sárvári Hollywood 
című kiállítása. A tárlatot megnyit-
ja Szemadám György festőmű-
vész, író. Közreműködik Waszlavik 
László kelet-európai rocksámán.

Húsvétkor, április 8-án, szom-
baton és másnap családi progra-
mokkal készülnek az intézmény 
munkatársai. A múzeumban kéz-
műves foglalkozások, az udvaron 
egyik nap állatsimogató, másik 
nap mesejáték és locsolkodás 
várja az ünneplőket.  (trg)
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SÁRVÁRI 
PROG RAMOK 
2023

Március 18. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

Április 2. Sárvári Vadkert Major Terepfutó Verseny
Április 8-9.  Húsvéti gyermekfoglalkozások, játékok délelőttönként / Nádasdy-vár
Április 11.  Költészet napja / Nádasdy-vár
Április 14. Varga Livius és a Neva könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Április 15. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Április 21.  Pedagógus Női Kar koncertje / ZeneHáza
Április 23. Sárvárfürdő Félmaraton
Április 25. Éneklő ifjúság / Nádasdy-vár
Április 29-30. Évadnyitó majális a Nádasdy-várban. Délután a sárvári együttesek, közösségek, 
 klubok koncertjei (Mátyás Attila Band, Rudán Joe akusztik)
Április 29-30. Sárvári Sportnap 

Május 1. Májusfaállítás / Várpark
Május 2.  Mozart: Figaro házassága. Kamaraelőadás iskolásoknak / Nádasdy-vár
Május 5.  Balsai Mónika – Shirley Valentine / ZeneHáza
Május 7.  Kézműves műhelyek anyák napjára készülve. Kosárfonás, korongozás, babakészítés. 
 Szövés-fonás. 14–18 óra között a Nádasdy-vár klubtermeiben
Május 12. Ferenczi Gyuri és az 1. Pesti Rackák könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Május 13.  Komolyzenei koncert a díszteremben / Nádasdy-vár
Május 13. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Május 13. Szabadidős Lovasverseny / Vadkert Major
Május 20. Sárvári Vonósok tavaszi koncertje / ZeneHáza
Május 26. Turbo könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár 
Május 28. Családi Zöldhajtás
Május 28-29. Pünkösdi Várnapok / Nádasdy-vár

Június 3. XIII. Sárvári Országos Mazsorett Fesztivál / Nádasdy-vár
Június 3. Veterán Piknik / Várpark
Június 3. Sportágválasztó / Sárvár Aréna
Június 4. Gyerekjuniális / Nádasdy-vár
Június 4. Városi ünnepség a nemzeti összetartozás napján
Június 9. Dirty Slippers könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Június 9. Long Story Short könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Június 10. Kanona Band jubileumi koncertje / ZeneHáza
Június 11. Néptáncgála / Nádasdy-vár
Június 16. Színházi esték a várban / Nádasdy-vár
Június 17.  Szezonnyitó strandkézilabda vízi ügyességi pályával / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 
Június 17. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Június 24. Múzeumok éjszakája és Szentiván éj / Nádasdy-vár
Június 24. Szentiván éji Futóverseny
Június 30-július. 2. 
 Sárvári Sörexpressz és Fúvószenei Várfesztivál / Nádasdy-vár 
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SÁRVÁRI 
PROG RAMOK 
2023

Július 4-7. Zenekompót – Zenehét / Nádasdy-vár
Július 8. Várkapu Vendéglő jubileumi rendezvénye / Nádasdy-vár
Július 11. Színházi esték a várban / Nádasdy-vár 
Július 13-16. Nemzetközi Kutyakiállítás / Vadkert Major
Július 14-16. Nádasdy Fesztivál / Várpark
Július 21. Mudfield könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Július 29. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

Augusztus 5. Sárvár–Vasvár Kerékpártúra
Augusztus 3-6. XXII. Vármeeting Motoros és Rockfesztivál / Nádasdy-vár
Augusztus 10.  Színházi esték a várban / Nádasdy-vár
Augusztus 11.  Leander Kills könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Augusztus 16-20.  Nemzetközi Folklórfesztivál és államalapítás ünnepe / Nádasdy-vár
Augusztus 19. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Augusztus 21-27. Ma’Mint’Ti Színjátszó Csoport előadása / Nádasdy-vár
Augusztus 26-27. XXXV. Sitkei Rockfesztivál 

Szeptember 11-12. Sárvári Szüret / Nádasdy-vár
Szeptember 16. Méhész nap / Nádasdy-vár
Szeptember 22. Grabovszki könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Szeptember 22. Elefánt könnyűzenei koncertje /Nádasdy-vár
Szeptember 29. Idősek napja – kabaréest, operett sanzonok / Nádasdy-vár

Október 1.  Zene világnapján komolyzenei koncert / Nádasdy-vár
Október 6.  Városi megemlékezés az aradi vértanúk napján
Október 18. Randomjazz / Nádasdy-vár
Október 21. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Október 23. Városi megemlékezés az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
Október 27. Junkies könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
Október 27-28.  Simon–Júdás Országos Kirakodóvásár
Október 29.  Félmaraton

November 17.  Down for whatever könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
November 18.  Nagyúr könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
November 18. Éjszakai fürdőzés/ Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

December 2-től Sárvári Advent 
December 1. The Trousers könnyűzenei koncertje / Nádasdy-vár
December 2.  XXVIII. Mazsorett Gála / Sárvár Aréna
December 31. Éjszakai fürdőzés / Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

112023. március 17.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Folytatás az 1. oldalról
Az éves szakmai tanácskozá-

son Barasics Katalin, a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
vezetője köszöntötte a sárvári 
észlelő- és jelzőrendszer tagjait a 
gondozási központban.

– A család és gyermekjóléti szol-
gálatnak az egyik elsődleges fela-
data az észlelő- és jelzőrend szer 
működtetése. Ezeken a szakmai 
tanácskozásokon értékeljük az 
elmúlt év tevékenységét, meg-
nézzük, hogy milyen problé-
mák voltak az adott településen, 
mik azok, amik javításra várnak, 
mennyire tudott jól működni a 
jelzőrendszer, mennyire tudott ha-
tékonyan reagálni a gyermekjóléti 
szolgálat. Ez egy visszacsatolást 
jelent a szakma, a fenntartó és a 
lakosság felé is – mondta el Bara-
sics Katalin szakmai vezető.

Sárvár annyira szerencsés hely-
zetben van, hogy nemcsak a gyer-
mekek esetében, de a felnőttek, 
elsősorban az idősek esetében is 
működik a jelzőrendszer.

– Tavaly gyermekekkel kapcso-
latos írásbeli jelzés 37 esetben 
érkezett, felnőttekkel kapcsolatban 
pedig 38 jelzés volt. Gyermekek 
esetében elsősorban a köznevelési 
intézményektől kaptunk jelzéseket, 

a magatartási, viselkedési problé-
mák azok, amelyek már az általános 
iskolában jellemzőek, továbbá szü-
lői elhanyagolás, szülői – nevelési 
hiányosságok miatt jeleztek ne-
künk. A felnőtt lakosságot tekintve 
pedig rendszeres kapcsolatban 

állunk a sárvári kórházzal. Egy 
kollégánk kijár az intézménybe, 
és kórházi szociális munkát végez.  
A betegeknek és a hozzátarto-
zóknak nyújt segítséget akár egy 
ellátás felé irányításban, akár rok-
kantosítási ügyek intézésében 
vagy a hozzátartozók felkutatásá-
ban – sorolta Barasics Katalin.

A szakmai vezető tájékoztatója 
végén értékelte is a jelzőrendszer 
működését.  

– Rendszeres kapcsolat van a 
jelzőrendszeri tagokkal, havonta 
találkozunk, a velünk kapcsolat-
ban lévő gyermekek ügyét folya-
matosan megbeszéljük, mindig 
van mit fejleszteni, közös társa-
dalmi felelősségünk mindannyi-
unknak a gyermekekre való odafi-
gyelés. Mindenkit arra biztatok, ha 
veszélyt észlelünk, akkor merjünk 
jelezni a központ felé, mi azon 
vagyunk, hogy a problémákat 
kezeljük és orvosoljuk – zárta gon-
dolatait a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai vezetője.

A szakmai tanácskozáson a 
sárvári önkormányzat képvise-
letében Szabó Zoltán alpolgár-
mester vett részt. – Sárvár város 
önkormányzata számára nagyon 
fontosak a gyermekek és az idősek 
is, ezért nagyon fontos, hogy a 
velük foglalkozó szervezetek jól 
működjenek. Azt szeretném, ha 
ez a jelzőrendszer minél ritkábban 
jelezne be, de ha szükség van rá, 
akkor az illetékes szervek gyorsan 
tudjanak reagálni, és tudják meg-

védeni a gyermekeket is és az idős 
embereket is – húzta alá Szabó 
Zoltán alpolgármester.

A Sárvári Gondozási és Gyermek-
jóléti Központ Család és Gyermek-
jóléti Központja a krízishelyzetbe 
kerülők, a segítségre szorulók 
számára készenléti szolgálatot 
is működtet, amely a 06 30  196 
99 26-os telefonszámon hívható 
hétköznapokon 16:30-tól másnap 
7:30-ig, illetve hétvégén és ünnep-
napokon egész nap.  -fr-

SÁRVÁRI SIKER A SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁLON!

Közös társadalmi felelősségünk a gyermekek védelme

Pécz Patrik, a Barabás György Műszaki Szakképző Iskola 
13.AB osztályos automatikai technikus tanulója a Szakma 
Sztár Fesztivál országos döntőjébe jutott, a legjobb három 
közé. 

A dobogós helyezésekért a 
Szakma Sztár Fesztivál április 
végén sorra kerülő országos dön-
tőjében küzdenek meg a fiatal 
szakemberek.

Patrik a korábban megtartott Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Verseny 
írásbeli fordulóján elért eredmé-
nye alapján jutott be az országos 
válogatóba, a legjobb nyolc közé.  

A március 7-én rendezett országos 
válogató versenyen gyakorlati 
és szóbeli vizsgafeladatok vártak 
rá, ahol teljesítményével kivívta a 
Szakma Sztár Fesztivál döntőjében 
való szereplés lehetőségét. 

A Barabás iskola tanárai mellett 
Patrik felkészítésében az intézmény 
duális partnere, a Schaeffler Savaria 
Kft. oktatói vettek részt.

FURULYÁS SIKER a regionális 
versenyen és a Sistrumon

Február elején Veszprémben rendeztek regionális versenyt a 
zeneiskolákban tanuló furulyás növendékek számára. A Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola növendékei kiválóan szerepeltek. 
A zsűri értékelése alapján Fliegler Janka kiemelt arany, Németh 
Bence arany minősítést ért el a megmérettetésen. A szombathelyi 
Sistrum Regionális Furulyaversenyen Fliegler Janka arany fokozat-
ban részesült. Felkészítő tanáruk Németh Kornél volt, csembalón 
közreműködött Prehoffer Gábor.

Barasics Katalin szakmai vezető mellett Szabó 
Zoltán alpolgármester a tanácskozáson
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Levélben hívta fel az általános és középiskolák igazgatóinak 
figyelmét a „Millió lépés az iskoládért” programhoz való csat-
lakozásra Dr. Máhr Tivadar alpolgármester. A programban 
március 27. és június 11. között lehet részt venni, a csatlakozó 
iskolák pedig akár egymillió forintos sportszervásárlási támo-
gatást is nyerhetnek.

Az Aktív Magyarország Program 
támogatásával idén a  „Millió lépés 
az iskoládért” kihívással szeretnék 
a tanulókat, a szülőket – és min-
denkit, aki szívesen segítené régi 
iskoláját – 77 napon keresztül 
mozgásra ösztönözni. A támoga-
tásnak köszönhetően az iskolák 1 
millió forintos sportszervásárlási 
támogatásban részesülhetnek.

A kihívásban a „Millió lépés” 
mobilapplikáció letöltésével lehet 
részt venni, amelyben a lépések 
mellett további 60-féle mozgás-
forma alakítható át lépésszámmá. 
A kihívás 11 hete alatt minden 
héten más-más kihívó – ismert 
közéleti személy, sportoló vagy 
szervátültetett – inspirál a moz-
gásra.

A kihívás résztvevői virtuálisan 
végigjárják és megismerik az Or-
szágos Kékkör túraútvonalait és 
legszebb látnivalóit, a napi rend-
szerességgel küldött „Tudtad-e?” 
üzenetekből pedig egyre több és 
több ismeretre tesznek szert az 
egészséges életmód és a mozgás 
fontosságáról.

A verseny célja, hogy minél 
több résztvevő bevonásával, 
rendszeres mozgással lépéseket 
gyűjtsenek az iskoláknak, és minél 
többször végigjárják a Kékkört.

A kihívásban 100 iskola nyerhet 
sporteszközök vásárlására 1-1 mil-
lió forintot az Aktív Magyarország 
Program felajánlásaként, összesen 
100 millió forint értékben. Minden 
iskola, amelyik legalább egyszer 
körbeért a Kékkörön, részt vesz 
a sorsolásban. (Ha ezt többször 
is megteszi, többszörösére emel-
kedik az esélye, de minden iskola 
csak egyszer nyerhet.)

A verseny célcsoportja az ál-
talános és középiskolás diákok, a 
szülők, a tanárok, a véndiákok, a 
polgármesterek, a képviselők, és 
bárki, aki aktív mozgással szeretné 
segíteni az általa választott iskolát.

– Sárvár Város Önkormányzata 
számára fontos az aktív életmód 
és a jövő generáció egészségének 
megőrzése, ezért támogatóként 
is csatlakozott a programhoz, így 
Sárváron a legjobb eredményt 
elért iskola számára 300 ezer forint 

értékű sportszertámogatást 
biztosít. Mivel közös felelős-
ségünk a gyermekek egész-
séges életmódra nevelése, 
bízom abban, hogy a fenti 
lehetőség felkeltette az igaz-
gatók érdeklődését, és minél 
több sárvári iskola élni fog a 
lehetőséggel és vesz részt 
a programban – mondta el 
a kezdeményezéssel kap-
csolatban Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, a „Mozdulj 
Sárvár!” egészséges életmó-
dot népszerűsítő program 
fővédnöke.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester minden korosztályt mozgásra biztat 

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 23-án és 30-án, 
csütörtökön 17 órakor

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)

MOZGÁSRA ÖSZTÖNZI a diákokat az önkormányzat

Hirdetésfeladás: 
06 30 905 4868
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A Foci Futball Club U9-es csapata 6 mérkőzésen 6 
győzelemmel jutott be a Vas Vármegyei U9-es Futsal 
Bajnokság felsőházi rájátszásába, ahol szintén két-
fordulós rendszerben pontveszteség nélkül megye-
bajnokok lettek. 

Farkas Benedek 21 góllal 
gólkirály lett a megyebaj-
nokságon. Körmenden a Kék 
Sünik által kiírt 9 csapatos 
utánpótlástornán szintén 
első helyezést ért el a Foci 
FC, 3 győzelemmel és 1 
döntetlennel lettek torna-
győztesek.

Csapattagok: Bíró Zsom-
bor, Farkas Benedek, Pupp 
Elza, Horváth Áron, Zsuppán 
Zétény, Joó Lujza, Pitzinger 
László, Szabó Sára, Molnár 
Márkó, Dancs Márkó, Balázs 
Denisz, Király Elina. Edzőjük 
Pupp Richárd. (Fiúk mező-
nyében lányok is játszhatnak!)

FOCI FC U9-ES CSAPATA MEGYEBAJNOK LETT!

A Sárvár Shotokan Karate 
Egyesület tagjai Németh 
Róbert edző vezetésével 
Gyöngyösön jártak, ahol 
részt vettek a Palóc Karate 
Edzőtáborban.
 

Az edzéseket két neves japán 
instruktor, Sawada Kazuhiro és 
Ohta Yoshinobu mesterek vezet-
ték. A foglalkozásokon közel 200 
karatés gyakorolt, hazai és külföldi 

résztvevők is voltak a táborban. – 
A hétvége jó hangulatban telt, sok 
tanulással és a csapatszellemet 
erősítő közös időtöltéssel. A közös 
edzéseken barátságok is születtek, 
melyek nem ismernek határokat, 
hiszen „egy az út” – mondta el 
Németh Róbert.

Lapzártánk után tartották a XXI. 
Sárvár Kupa Ippon Shobu Karate 
Országos Bajnokságot, amelyről kö-
vetkező lapszámunkban adunk hírt.

Az atlétikai világbajnokságot augusztus 19-e és 27-e között 
szervezik meg Budapesten. Ajándék belépőjegyekkel és 
további kedvezményekkel jutalmazza a budapesti atlétikai 
világbajnokság szervezőbizottsága azokat a diákokat, akik 
a minden magyarországi iskolában meghirdetett Sulihős 
program keretében részt vesznek az atlétikai eseményeken. 
A programra Dr. Máhr Tivadar alpolgármester levélben hívta 
fel az intézményvezetők figyelmét. 

A tervek szerint Magyarország 
összes iskolájában április 3. és má-

jus 21. között rendezik a Sulihős 
programot, amelyben az atlétika 

kap főszerepet a tornaórákon, a 
testnevelő tanárok szervezésé-
ben pedig iskolai versenyeket 
tartanak, ezzel több százezer 
gyermekhez eljuttatva az atlétikát. 
Amennyiben egy iskola részt vesz 
a programban, úgy a világbajnok-
ság szervezői 23 ingyenjegyet 
biztosítanak számára az augusztus 
19-i nyitónapra, ezt jeleznie kell a 
világbajnokság szervezőinek leg-
később március 17-ig a sulihos@
wabudapest23.hu e-mail címen.

Ezen túl amennyiben egy iskola 
előzetes érdeklődést mutat a 
világbajnokság iránt, és megszer-
vezi, hogy a diákok csoportosan 
kilátogassanak annak bármely 
napján a délelőtti vagy az esti 
programokra, a szervezők 50 szá-
zalékos kedvezményt biztosítanak 
a jegyek árából az esti események-
re, míg a délelőtti programra egy-
ségesen 2023 forintos áron teszik 
elérhetővé a belépőket. Ha egy 
iskola ezt a lehetőséget választja, 

úgy a hello@wabudapest23.hu 
e-mail címen kell jeleznie szán-
dékát a szervezőknek.

– Bízom abban, hogy a fenti 
lehetőségek felkeltették az érdek-
lődést, és a testnevelő tanárokkal 
együttműködve minél több is-
kola fog élni ezekkel. Az atlétikai 
világbajnokság augusztus 19-től 
27-ig tart, várhatóan több mint 
200 ország 2000 atlétája vesz 
részt Magyarország történetének 
legnagyobb sporteseményén, 
melyet több mint egymilliárdan 
követnek majd a közvetítéseken 
keresztül és több százezren a 
helyszínen – mondta el Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester.

A jegyek a jegy.atletikaivilag-
bajnoksag.hu oldalon vásárol-
hatók meg, a szervezők pedig 
kedvezményes belépőket bizto-
sítanak a szurkolói klub tagjai-
nak, melyről minden információ 
megtalálható a hetkoznapihos.
hu weboldalon.

Az új atlétikai stadion impozáns épülete (Fotó: atletika.hu)

A Foci FC csapata edzőjükkel, Pupp Richárddal

A sárvári csapat a tábort vezető mesterekkel

EDZŐTÁBOROZTAK a sárvári karatékák

SULIHŐSÖK INGYEN JEGGYEL MEHETNEK AZ ATLÉTIKAI VB-RE
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Tavaly év végén indult el 
Vas Vármegyei U13-as Futsal 
Bajnoksága, amelyben 16 
csapat mérte össze tudását 
4x4-es csoportbontásban. 
A bajnokságot a Sárvár FC 
U9-es csapata nyerte.

A Sárvár FC labdarúgói si-
kerrel vették az akadályokat és 
bejutottak a rájátszás legjobb 4 
csapata közé (Haladás VSE, Lur-
kó UFC, Celldömölki VSE, Sárvár 
FC), ahol két forduló keretein 
belül mérkőztek meg a csapatok 
egymással.

– Büszke vagyok a srácokra, 
mert összességében, a hibák 
ellenére, a jó játék mellé, küzdeni 

akarásból „jelesre vizsgáztak”, és 
a virtuális tabella élén zártak, 
első helyezettek lettek – mondta 

Klauzer Ádám edző, aki hoz-
zátette: a legfontosabb, hogy 
kiváló színvonalú mérkőzéseket 
játszottunk, ami a fejlődésünket 
szolgálja és a gyerekek egy 
újabb élménnyel tértek haza! 
Köszönjük a szurkolóknak, szü-
lőknek, hogy mindvégig buzdí-
tották csapatunk!

A csapat tagjai: Jákói Zsolt, 
Horváth Hunor, Kámán Noel, Tóth 
Máté, Schimmer Máté, Kóbor 
Dominik, Szemes Lucas Matthias, 
Kardos Nimród, Papp Olivér, Né-
meth Ádám, Toldi Marcell, Lékai 
Zalán, Buzás Bende, Varga Erik.

Jubileumi teremtájfutó bajnoksággal indult 
a „Mozdulj Sárvár!” 

SPORTHÍREK

A megyebajnok csapata egy része edzőjükkel, Klauzer Ádámmal

MEGYEBAJNOK A SÁRVÁR FC U13-AS FUTSAL CSAPATA!

LABDARÚGÁS
A Vas vármegyei első osztályú 

labdarúgó-bajnokság tavaszi 
szezonját a 16. fordulóval, február 
26-án Vépen kezdte a Sárvár FC, 
ahol 1–0-s győzelmet arattak.  
A bajnokság következő, 17. for-
dulójában, a Sárvár FC 3–0-ra 
kikapott a vendég Szombathelyi 
Haladás VSE-től. A találkozót a ven-
dégek kezdték jobban, korán, már 
a 3. percben vezetést szereztek.  
A Sárvár kontrákra rendezkedett 
be, ezekből próbált veszélyeztet-
ni. A második félidőben bátrabb 
játékot mutatott a házigazda, 
mezőnyfölénybe került, de a 
helyzeteket nem sikerült gólra 
váltani. A 18. fordulóban a Rép-
celaki SE otthonában játszott a 
Sárvár FC, és 2–1-re kapott ki a 
sárvári csapat. Vajda Tamás rúgta 
a sárváriak szépítő gólját. Három 

mérkőzés után a tabella 11. helyén 
áll a Sárvár FC.

*    *    *

KÉZILABDA
A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es 

női kézilabdacsapata a VKLSE Győr 
együttesét fogadta február 18-án a 
Sárvár Arénában, ezzel elkezdődött 
a tavaszi szezon. Időnként szemre is 
tetszetősen játszva, magabiztosan 
győzött a Sárvárfürdő, Az első tíz 
percben fej fej mellett haladt a két 
csapat: hol a Sárvár, hol a VKLSE ve-
zetett egy góllal. A második játék-
részben aztán már nem engedte 
ki a kezéből a kezdeményezést a 
hazai gárda, és magabiztosan győ-
zött a Sárvárfürdő 31–25 arányban. 
– Nagyon fontos volt számunkra, 
hogy a tavaszt győzelemmel kezd-
jük! Végre viszontláthattunk valamit 
abból, amit edzésen elterveztünk 

és gyakoroltunk – nyilatkozta Pupp 
Adél edző. 

A sikerszéria folytatódott, a 
Répcelaki SE ellen idegenben is 
magabiztos győzelmet értek el 
a sárvári lányok, 33–22-re nyert a 
Sárvárfürdő Kinizsi. Fontos győze-
lem született idegenben március 

11-én is, az Ajka KK–Sárvárfürdő 
Kinizsi mérkőzés végeredmé-
nye 26–28 lett, a félidőben még 
egyenlőre állt a két együttes. A 
Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es kézi-
labdázói március 18-án 18 órától 
a Győri Audi ETO KC U22-es csa-
patát fogadják a Sárvár Arénában. 
Minden szurkolót várnak!

Folytatás az 1. oldalról
A X. Sárvári Teremtájfutó Baj-

nokság megnyitóján a Sárvári 
Kinizsi SE Tájfutó Szakosztálya 
köszönetet mondott azoknak 
a személyeknek, akik az elmúlt 
évtizedekben meghonosították 
Sárváron a sportágat. Cseszka 
László szakosztályvezető virág-
csokorral köszöntötte Eredicsné 
Mayer Éva tanárnőt, a sárvári 
tájfutó-versenyek háziasszonyát. 

Közelgő 80. születésnapja alkal-
mából felköszöntötték Tóth János 
tanár urat, a tájfutók örökös szak-
osztályvezetőjét.

Cseszka László elmondta, a 
tavasz beköszöntével a tájfutók 
megkezdik a gyakorlást, március-
ban elindul a 2023-as versenysze-
zon. A Kinizsi versenyzői országos 
és nyugat-dunántúli versenyeken 
is részt vesznek.

sii

Tóth János tanár urat és Eredicsné Mayer Éva tanárnőt 
is köszöntötték a rendezvényen (Fotó: CSZ)

A SÁRVÁR FC MÉRKŐZÉSEI   
Sárvár FC–Haladás VSE
Magyar Kupa – Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa
Mérkőzés időpont: 2023. 03. 14. (kedd) 15.30
Helyszín: Sárvár FC Sporttelep
Sárvár FC–Szarvaskend
Mérkőzés időpont: 2023. 03. 18. (szombat) 15.00
Helyszín: Sárvár FC Sporttelep
Király SE–Sárvár FC
Mérkőzés időpont: 2023. 03. 25. (szombat) 16.00
Helyszín: Szombathely Király Sportcentrum
MINDEN SZURKOLÓT VÁRNAK A MÉRKŐZÉSEKRE! HAJRÁ, SÁRVÁR FC!
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SZŐNYEG CENTRUM  95/326-510 
Sárvár Batthyány út 40. (a körforgalomnál)

Nyitva: hé–pé: 9–12, 13–17 • szo: 9–12

LAMINÁLT- 
PADLÓ-AKCIÓ!

8 mm-es, 32-es  
kopásállóságú padló 

4990 Ft/m2 helyett

3990 Ft/m2 
AZONNAL 
VIHETŐ!

Az akció január 9-től február 28-ig,  
illetve a készlet erejéig tart.

Az akció január 9-től március 31-ig,  
illetve a készlet erejéig tart.

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! 

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 

Csa-La
papucs

Sárvár, Sársziget u. 33/a • www.csa-la.hu
Nyitvatartás: hétfő-péntek 6:30-14:00

...hogy minden lépés élmény legyen

Kényelmi papucsok és 
szandálok, mindennapi használatra.

A talpbetétek kivehetők egyedi méretre 
gyártott talpbetétre, vagy 
az általunk forgalmazott 

anatómiai talpbetétre 
cserélhetők.

Minőség és kedvező ár, 
velünk biztos jól jár!

Vásároljon közvetlenül 
a gyártótól.
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