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Világkörüli zenés utazás a fúvósokkal
SÁRVÁR RÁDIÓ,
a városra hangolva!

A Sárvár Rádió 96,5MHz frekvencia hasznosítására kiírt pályázat nyerteseként a Sárvári Média
Nonprofit Kft. képviselője január
26-án aláírta a szerződést a Médiatanáccsal, így elkezdődhetett
a rádióstúdió és a rádióadó kiépítésének műszaki előkészítése.

Hagyomány, hogy az újévi koncertet kivetítőn is figyelemmel kísérheti a közönség

A sárvári újévi koncerten a város fúvószenekarának muzsikája 44. alkalommal csendült
fel, és immár sorozatban 13.
alkalommal vezényelte Szélesi
Attila karmester az együttest
január 7-én. Az idei zenei ös�szeállításban országok, népek
dallamai hangzottak fel, egyfajta zenés utazáson vehetett
részt a közönség.

A Sárvári Koncertfúvószenekar újévi koncertjére idén is
megtelt a gimnázium tornacsarnoka. Világhírű zeneszerzők
muzsikáival kalandozhatott
a közönség, így Julius Fucik,
Carl Wittrock, Arturo Marques,
Philip Sparke, Astor Piazzolla
és Toshio Mashima dallamai
csendültek fel a másfél órás
hangversenyen.

Mint azt Szélesi Attila karnagy
elmondta, amikor elkezdték a darabokat válogatni a céljuk az volt,
hogy minél jobb és eddig nem
játszott zeneműveket mutassanak
be a közönségnek. Aztán, amikor
összeállt a repertoár, rájöttek,
hogy egy igazi zenei utazás lehet
a koncert Mexikótól Franciaországig, Írországtól Argentínáig.
Folytatás a 6. oldalon

Sárváron egy helyben készülő
és az itt élőket szolgáló rádió
születik.
A rádió működtetője a Sárvári
Média Nonprofit Kft., amely közel két évtized alatt információs
termékkínálatával a város első
számú hírforrása lett. A város
polgárainak tárgyilagos tájékoztatását szolgálja, rendszeresen
és sokoldalúan informál. Ezzel
a vállalt küldetéssel szólal meg a
Sárvár Rádió is. A kereskedelmi
rádiók korosztályi célközönsége
mellett a város egészéhez kíván
szólni a Közönséget és Közösséget
is megszólítva.

Tartalomból:

Bővülő kormányablak ............
Lakossági fórumok .................
Fűtési támogatás .....................
Reformációi emlékév ..............

Egymilliárdos támogatás a katolikus iskolának

Nagyobb hangsúlyt kap az online marketing

Régi vágya teljesül a Szent László Katolikus Általános Iskola
diákjainak és tanárainak. Kormányzati támogatásnak köszönhetően új tornacsarnokkal és új tantermekkel is bővülhet a
közeljövőben az intézmény. Ma még az ebédlő épülete és a szaktantermeknek helyet adó épület áll a katolikus iskola udvarán.
Hamarosan azonban ezek elbontásra kerülnek, és megkezdődhet
a helyükön az új tornacsarnok építése. Értesülésünket Ördög
Tibor igazgató örömmel erősítette meg, és mutatta meg a kivitelezésre kerülő épületek terveit. 
Folytatás a 10. oldalon

A Sárvári Tourist & TDM Nonprofit Kft. évzáró taggyűlésén
az önkormányzat, a Danubius, a Park Inn, a Spirit szállodák és
a Sárvári Turisztikai Egyesület képviselői vettek részt. A hat éve
működő Sárvári TDM célja az, hogy minél több helyi szereplő
bevonásával kerüljenek piacra a város értékei. Ezt az információs
szerepet tölti be a Sárvári Tourinform Iroda. Az év végi taggyűlésen bemutatásra került a tulajdonosok és a tagok részére a Kft.
2016. évi tevékenysége. Elmondható, hogy az elmúlt évben is
eredményesen működött a szervezet.  Folytatás az 5. oldalon
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Még több ügy intézhető a sárvári kormányablakban
Idén januártól közel kétszáz
új hatósági jogkör ügyeinek
intézése került közelebb a
polgárokhoz azzal, hogy a járási hivatalokhoz tartozik első
fokon. Többek közt, a fogyasztóvédelem és az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos lakossági
ügyek ezentúl a kormányablakban intézhetők.

Tovább folytatódik a kormány
közigazgatási rezsicsökkentési
folyamata. Több igazgatási eljárás ingyenessé tétele után, most
a polgárok lakóhelyéhez hozta
közelebb a közigazgatási hatósági jogköröket, így azok helyben a
kormányablaknál is intézhetőek.
– A 2012-ben megkezdett
teljes közigazgatási reform még
évekig eltart majd, hisz az elmúlt
száz évben nem voltak akkora
változások, mint amilyenek
most zajlanak. A rendszerváltás
óta sem mert ennek eddig egyik

kormány sem nekirugaszkodni.
Jó irányba haladunk, tavaly megtörtént az országos hatáskörű
szervek leépítése, ennek nyomán

a járásokat erősítették meg –
sorolja a változások lépéseit Dr.
Galántai György, a Sárvári Járási
Hivatal vezetője.

170 új hatáskör került a járási hivatalokhoz

alacsonyabb szintre kerültek a
hatáskörök, és sok esetben megszűnt a másodfok is. Így az ügyek
kilencven százaléka helyben
elintéződik, ehhez a munkához

Ruhaválogatás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai
2017. január 30-án és 31-én (hétfő, kedd) 8 órától ingyenes
ruhaválogatást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Nádasdy u. 26.
Érdeklődni: 95/326-011, 95/320-148. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Ennek ellenére a 170 új hatáskör átvétele és alkalmazása nem
egyszerű feladat a járási hivatal
munkatársai számára. Az új
hatáskörök közül a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, állat-egészségügyi feladatok
kiszélesedtek. Ugyanakkor a
járásokhoz sok új tennivaló is
jutott, így fogyasztóvédelmi,
igazságügyi, agrár, vagy közlekedés-igazgatási hatáskörökkel
is ismerkednek – a lakosságot

talán leginkább érintő – nyugdíjbiztosítási és családtámogatási
ügyintézés mellett.
Összegezve, számos ügyet,
amit eddig csak a megyeszékhelyen lehetett elintézni, ezentúl
a sárvári kormányablakban is
lehetőség lesz lebonyolítani. – Az
ehhez kapcsolódó informatikai
fejlesztések folytamban vannak.
A kérvényeket azonban már
most be lehet adni, leegyszerűsítve az ügyintézést – mondta Dr.
Galántai György.
A kormányablakok mellett
az állampolgárok egyre több
ügyet intézhetnek otthonról,
interneten keresztül. Az ezt segítő fejlesztések is folyamatban
vannak. Az egész országra vonatkozóan hamarosan kezdődik
a minden települést érintő széles
sávú internetelérés kiépítésének
a programja. Az országos lefedettségben Vas megye előkelő
helyen lesz.
Az új típusú személyi igazolványok és az egyre korszerűsödő ügyintézési szolgáltatások
igénybevételéhez azért nem árt
tájékozódni az informatika világában is egy kicsit. A kormányablakokban ehhez is kaphatnak
segítséget a polgárok.

• vegyes fólia
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
• KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG- HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁAz építési-bontási hulladékot
HURTOS DOBOZT, MŰ- RAD OZÁSUKAT NAGYON
(törmeléket) a lakossági ingatANYAG TOJÁSTARTÓT NE KÖSZÖNJÜK.
lanhasználó 2017. évben minden
HELYEZZENEK A SZELEKElérhetőség:
Nyitvatartás: KEDD: 7.00-19.00,
hónap utolsó péntekén, JANUÁR
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non- CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
TÍV KUKÁBA.
HÓNAPBAN JANUÁR 27-ÉN – FÉMHULLADÉK:
profit Kft.
Tel./fax: 06-95/520-172
PÉNTEKEN 11.00 órától 17.00 • sörös, üdítős alumínium dobozok
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
óráig a Kemény István u. 1. szám • konzervdobozok
Ikervári u. 23.
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
előtt (Lafuma után) elhelyezett – vegyes összetételű kompozit csoSárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
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Gyűjtéskor az új üveg gyűjtőzsákot
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
• tisztítószerek (mosó- és moso- kérjük a postaládában keresse.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
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Munkaterv szerint ülésezik a sárvári képviselő-testület
A sárvári képviselő-testület az
első félévben hat rendes ülést,
és igény szerint több rendkívüli ülést tart. A januári ülésen
több beszámolót is elfogadtak a
városatyák.

A sárvári képviselő-testület
január 26-án – lapzártánk után
– tartotta idei első soros ülését.
Beszámoló hangzott el a városi
főépítész munkájáról, a Kolping
Támogató Szolgálat 2016. évi
tevékenységéről és a Nádasdy
Ferenc Múzeum 2016. évi munkájáról is. Jóváhagyták továbbá a
Nádasdy Ferenc Múzeum 2017.
évi munkatervét. Tárgyalták a
hulladékszállítási szerződés módosítását, és beszámolót fogadtak
el a 2016. évi Simon–Júdás-napi
országos kirakodóvásárról.
A februári testületi ülés fő napirendje az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása lesz. Módosítják továbbá az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló rendeletet.
Jóváhagyják Sárvár Város Önkormányzatának 2018–2020. évi középtávú tervét, és a Nádasdy-vár
Művelődési Központ és Könyvtár
2017. évi munkatervét is.

Márciusban jóváhagyja a testület az önkormányzat által alapított
gazdasági társaságok 2017. évi
üzleti terveit. Megállapítják az
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. Beszámoló hangzik el a Sárvári Gyógyfürdő Kft.

önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet.
Felülvizsgálják továbbá Sárvár
Város Önkormányzata közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét.

Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, Kondora István polgármester és
Máhr Tivadar alpolgármester a testületi ülésen

és Sárvár Város Önkormányzata
pénzügyi helyzetéről is.
Áprilisban beszámolót hallgat
meg a testület Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2016. évi tevékenységéről.
Rendeletet alkotnak az önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdálkodásáról. Módosítják az

Hirdetmény
Sárvár Város Polgármestere, Alpolgármestere, illetve az Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai lakossági fórumokat tartanak, valamint
a képviselő-testület közmeghallgatást tart. A lakossági fórumok vezetői
tájékoztatást adnak az önkormányzat 2016. évi munkájáról, 2017. évi
költségvetési koncepciójáról, a 2017. évi költségvetés tervezetéről, a
lakosság egészét vagy nagy többségét, az egyéni választókerületet érintő
kérdésekről. A lakossági fórumok az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre:
2017. január 31. (kedd) 17.30 óra Sárvár, Volt Sári Iskola (Sársziget u. 69.)
2017. február 1. (szerda) 17.30 óra Sárvár, Lánkapuszta (volt orvosi rendelő)
2017. február 6. (hétfő) 17.30 óra Sárvár, Hegyközség
		
(Mediterrán Panzió, Ostffyasszonyfai u. 6.)
2017. február 7. (kedd) 17.30 óra Sárvár, Bocskai úti Óvoda (Bocskai u. 1-3.)
2017. február 8. (szerda) 17.30 óra Sárvár, Szatmár úti Óvoda (Szatmár u. 20.)
A közmeghallgatás időpontja és helyszíne:
2017. február 15. (szerda) 16.00 óra Közös Önkormányzati Hivatal
		
(Sárvár, Várkerület 3.)
A képviselő-testület alapvető fontosságúnak tartja – fentiekkel ös�szefüggően – a város éves költségvetéséről történő döntéshozatal előtt a
lakosság véleményének megismerését, mivel a város minden polgárának
alapvető érdeke, hogy személyesen is részt vegyen az őt érintő döntések
előkészítésében.
A város polgármestere és önkormányzati képviselői remélik, hogy
a lakossági fórumokon és a közmeghallgatáson megjelenő polgárok
vélemény-nyilvánításukkal segítik a város és annak lakossága érdekeivel
egyező döntések meghozatalát.
Sárvár, 2017. január 19.
Sárvár Város Önkormányzata

Májusban beszámoló hangzik
el Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és

az azzal kapcsolatos feladatokról.
Jóváhagyják az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok
2016. évi mérlegbeszámolóit.
Módosítják az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletet. Beszámolót fogadnak el az Integrált
Városfejlesztési Stratégia végrehajtásáról.
Az első félév utolsó soros ülésén, júniusban megállapítják
a képviselő-testület II. félévi
munkatervét. Sor kerül a Sárvár
város településrendezési eszközeinek módosítását célzó eljárást
lezáró döntések meghozatalára.
Pályázatot írnak ki a Nádasdy-vár
Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatói álláshelyére és a Városgazdálkodás Sárvár igazgatói
álláshelyére is. Önkormányzati
kitüntetések adományozásáról
döntenek a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja, valamint
a Semmelweis-nap alkalmából.
-fr-

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2017. február 7-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Tájékoztató az óvodák
nyári zárva tartásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§
(2) bekezdés b) pontja alapján a Sárvár Város Önkormányzata
által fenntartott, valamint az óvodai nevelést Sitke, Porpác,
Bögöt tekintetében feladat-ellátási szerződésben ellátó óvodák
2017. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezem:
a) A Sárvári Csicsergő Óvoda székhelyének és telephelyének
vonatkozásában a nyári zárva tartást 2017. június 19-étől 2017.
július 21-éig engedélyezem.
A nyitás időpontját 2017. július 24-ében állapítom meg
b) A Sárvári Vármelléki Óvoda sárvári székhelyének és
telephelyének, valamint sitkei tagóvodájának vonatkozásában
a nyári zárva tartást 2017. július 24-étől 2017. augusztus
25-éig engedélyezem.
A nyitás időpontját 2017. augusztus 28-ában állapítom meg.
Kondora István
polgármester
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Sárváron is felkészültek a tél nehézségeire
Az új év első heteiben a tél
megmutatta szigorúbb arcát. A
napi teendők elvégzése mellett
a hó és a fagyos idő is plusz
feladatokat ad mindenkinek.
Körképünkkel a sárvári felkészülést mutatjuk meg.
A hidegre fordult időjárás az
idősekre és az egyedül élőkre
több veszélyt rejt. Így rájuk
ezekben a napokban még több
figyelmet kell fordítani. Ezt városunkban intézményes keretek
között a Gondozási és Gyermekjóléti Központ látja el.
– Ilyenkor munkatársaink
gépkocsival járják végig a gondozásban résztvevőket. Még a
tűzre is tesznek, ha szükséges.
Mindenkivel felveszik a kapcsolatot, aki nem jelentkezik, azt
külön felkeressük, hogy minden
rendben van-e – mesélt a nagyobb odafigyelésről Hámoriné
Németh Edit intézményvezető.
Az intézmény munkatársai
arra is ügyelnek, hogy a gondozottak házai előtt el legyen
takarítva a hó és a járda csúszásmentesítve legyen. Aki szeretné igénybe venni a gondozási
központ szolgáltatásait, az a
szolgálat Nádasdy utca 26. szám
alatti épületében napközben
érdeklődhet.
A központ ezen túl figyelmet
fordít a város utcalakóira is,
melegedőt, ételt és szerény éjszakai menedéket adva nekik.
A központ hátsó épületében
alakítottak ki egy minimális
igényeknek megfelelő szállást
és melegedőt. Jelenleg hatan
veszik igénybe a lehetőséget,
ahol egy tál ételt és meleg teát
is kapnak. Annyi az elvárás,
hogy a hóeltakarításból vegyék
ki a részüket a hajléktalanok.
A sárvári melegedőhelyen még
van néhány szabad hely.
* * *
Nemcsak a rászorulóknak, hanem az úton közlekedőknek, de
még az otthoni fűtést használóknak is plusz tennivalói akadnak
a havas, zimankós időben. A katasztrófavédelem a balesetek és a
káresemények bekövetkezte előtt
ad megszívlelendő tanácsokat.
– A közlekedőknek arra kell
felkészülniük, hogy az úton

elakadhatnak, és amíg a kimenekítés megtörténik, az addigi
autóban tartózkodást is előre tervezni kell. Megfelelő ruházattal,
pokrócokkal, ivóvízzel és megfe-

is sikerrel vették a hóakadályokat. A szokásos forgatókönyv
szerint zajlott a felkészülés, Sárvár környékén sok hóátfúvásos
útszakasz van, ezért kikerültek

Az utak síkosság-mentesítéséről folyamatosan gondoskodnak

lelő mennyiségű üzemanyaggal
átvészelhető az idő a segítség
érkezéséig – emlékeztetett Kovács Levente katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető.
Az utazás mellett az otthoni
fűtésnek is léteznek elemi szabályai. A szilárd tüzelésű helyiségben ügyelni kell a tűzveszélyre. A
mérgező szén-monoxid jelzésére
pedig megfelelő minőségű készülék adhat biztonságot.
Az elmúlt években is akadt
rá példa, hogy lezárták a város
útjait a hó miatt, erre most is
felkészültek a szakemberek. Ha
a helyi védelmi bizottság elrendeli, akkor a városban a Nádasdy
iskola csarnokát, a gondozási
központot és a polgármesteri
hivatal nagytermét alakítják át az
itt rekedtek ideiglenes szállásává.
Egy kis figyelemmel bizakodhatunk, hogy az előttünk álló
téli időszaknak csak a kellemes
emlékeit kell majd megőriznünk.
* * *
A havazás leginkább a közlekedést nehezíti, lassítja a gépjárművek haladását. Sárvár környékén a leesett havat mind az
országos főutakon, mind a helyi
közúti szakaszokon hamar eltakarították.
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának figyelmét év elején ismét
a téli időjárás adta munkák
kötötték le. Horváth László
megyei igazgató szerint ezúttal

a hófogóhálók, és az üzemmérnökség járművei is felkészültek
a havazásra.
Azonban hiába a közútkezelő
felkészülése, a gépjárművezetők
figyelmetlensége nemcsak té-

len, hanem egész évben gondot
okoz. Az elmúlt időszakban
emelkedett a halálos balesetek
száma. Sok esetben a biztonsági
öv megmenthette volna az áldozatok életét. A lassú, megfontolt
közlekedés a legjobb megelőzése
a megcsúszásnak és az ütközésnek. Horváth László elmondta
még, hogy ha beköszönt a jó
idő, és az előírásoknak is eleget
tesznek, akkor ez évben a régi
84-es út sárvári átkelési szakasza
is felújításra kerülhet.
A főutak mellett a helyi utak
gazdája az önkormányzat. – A
havazással a város is megbirkózott – mondta dr. Kovács Attila,
irodavezető-helyettes. A város
szerződést kötött a feladat ellátására, a vállalkozó a frekventált
utcákon kézi hóeltakarítást is
végez, és a település 56 kilométeres hálózatán géppel végzi
el az utak járhatóvá tételét. A
lakóingatlanok előtti járdák
tisztítása és a csúszásmentesítés
a tulajdonosok feladata.

Sárváron is szabadfogas akció
Sárvár főutcáján is megjelentek a fogason lógó télikabátok,
jelezve, hogy a település is csatlakozott a napokban elindult
gyűjtési akcióhoz. A Szabadfogas Mozgalom „Ha fázol, vegyél
el egy kabátot” akciójának lényege, hogy minél több helyre,
minél több kabáttal kerüljön egy fogas, amire bárki felakaszthat egy kabátot, hogy azt egy rászoruló leakaszthassa.
Sokan megállnak az állvány előtt elolvasva a felhívást
városunkban is, így értesülve a kibontakozó jótékonysági
mozgalomról. A kabátok mellett elhelyezett dobozban már
sálak és sapka is várja azokat, akiknek ez nagy segítség a zord
időjárásban. A Batthyány u. 29. előtt található gyűjtőponton
bárki elhelyezhet egy-egy meleg ruhadarabot, hogy itt se
fázzanak a rászorulók.

Az egykori zárdaépület elé kitett állványra bárki elhelyezhet, és akinek
szüksége van rá, el is vihet egy téli ruhadarabot

facebook.com/sarvari.televizio
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Értékelték a tavalyi év eredményeit a TDM Kft. taggyűlésén
Folytatás az 1. oldalról
Haller Ferenc, a TDM Kft.
ügyvezetője kiemelte még: a
rendezvények, a marketingtevékenységek, a különböző
szervezetekkel való együttműködések sikeresek voltak. – Ezt
alátámasztja az is – folytatta
Haller Ferenc –, hogy a 2016.
októberi sárvári vendégéjszakaszám a 2015-ös adathoz képest
20 ezer vendégéjszakával mutat
többet. A nyári főszezonban a
tourinform irodába is 30%-kal
többen jöttek személyesen információt kérni, mint az előző
évben. Az év vége is nagyon
sikeresen zajlott, az adventi
rendezvénysorozatot egy zenés
szilveszteri éjszaka is követett.
Az elmúlt évben számos fejlesztés is zajlott a TDM-nél, az
egyik közülük az iroda teljes
felújítása volt. Ez belső festést,
gyermeksarok, illetve felnőttek
részére pihenőrész kialakítását
jelentette. Kiépült az ingyenes
wifi, de kamerarendszer és

riasztórendszer is beszerzésre
került. Az irodában megvalósult
egy digitális kiállítás is, ami a
falra szerelt tableteken látható.

A 2016-os esztendőben még
elkészült egy dinamikusabb,
fiatalosabb imázsfilm a városról, az eletreszolo.hu blog mellé

Holpert Krisztina, Haller Ferenc és Varga Judit a TDM Kft. munkatársai a
felújított tourinform irodában

Ennek használatával sárvári
művészek ismertethetik meg
alkotásaikkal a városba érkező
turistákat.

elkészült egy videoblog (vlog),
ahol a sárváriak mutatják be a
város szabadidős tevékenységeit.
Az iroda ajándéktárgyak, illetve

– a karitásszal együttműködve
– biotermékek árusításába is
kezdett. Új lehetőségként megvalósult a kerékpárkölcsönzés is.
A decemberi taggyűlésen
a tulajdonosok egybehangzó
véleménye szerint az idei évben még nagyobb hangsúlyt
kell kapnia – a trendek szerint
egyre növekvő szerephez jutó
– online marketingnek. Ennek
egy előszele volt, hogy 2016ban a Sárvári Média Nonprofit
Kft.-vel együttműködve sikerült
megnyerni a Google Adwords
pályázatot. Ez azt jelenti, hogy
a Google a nonprofit attrakciók
és szolgáltatások reklámozása
céljából a TDM-nek, a sarvar.hu
oldal üzemeltetéséhez havi 10
ezer dollárt biztosít, ez mintegy
3 millió forintnak felel meg. A
tervek között szerepel még a
honlap további fejlesztése, ami
nyelvi bővítéseket, illetve az
ismertető szövegek megújítását,
átdolgozását jelenti.
szilke

Tisztelt Sárvári Polgárok!
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 15-i ülésén
módosította a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét.
A központi kormányzati döntéseknek köszönhetően a jövedelmek 2017. évi várható
emelkedésével összhangban a rendelet módosítás keretében a Képviselő-testület a
fűtéstámogatás jogosultsági jövedelemhatárainak a növeléséről döntött, a jövőben is
biztosítva a rászorulók jogosultságát az Önkormányzat egyedi döntésével bevezetett
szociális támogatásra.
A módosítás értelmében a fűtéstámogatás szempontjából szociálisan rászorultnak az
tekinthető, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 85.500 Ft-ot, egyedül
élő esetén a 102.600 Ft-ot nem haladja meg. A nyugdíjas házaspárok és a gyermeküket
egyedül nevelő szülők esetében azonban méltányosságból 102.600 Ft, egyedül élő nyugdíjasok esetében 123.120 Ft az egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatár.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2017. március 31-ig tartó fűtési szezonra még
igényelhető a támogatás! A fűtéstámogatás havi összege lakásonként 4.800 Ft.
A támogatással kapcsolatos további kérdéseikkel kérjük, forduljanak a Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda munkatársaihoz!
Elérhetőség: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2., földszint 7. és 9. számú iroda, telefonszámok: 95/523-106, 95/523-129 és
95/523-133.
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
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Fergeteges hangulatú bál nyitotta a farsangot
A Sárvári Város Bál nyitotta a
sárvári farsangi szezont a Park
Inn Hotelben január 14-én. A
rendezvény sztárvendége Peter
Srámek énekes volt, aki tovább
fokozta az amúgy is fergeteges
hangulatot.

A 10. jubileumi Sárvári Városi
Bálon közel kétszáz vendég gyűlt
össze, így a Park Inn Hotel konferenciatermére kitehették volna
a megtelt a táblát. Ezen az estén
tartották báljukat a sárvári néptáncosok és a környezetvédők is.
Kondora István polgármester
nyitotta meg a jubileumi farsangi
mulatságot, aki visszatekintett
a rendezvény évtizedes történetére, és méltatta a szervezők,
Savanyú Gábor és Mórocz Zsolt
kitartását. – A város közössége
ezek által a rendezvények által is
erősödik, és fontos, hogy legyen
az életünknek ilyen zenés-táncos
része is – szólt a városvezető.
Savanyú Gábor örömének
adott hangot, hogy egy évtizedes
munkájuk beérett, és sikerült
a Park Inn Hotelben talán a
végleges helyét megtalálni a
városi bálnak. Kiemelte, hogy a
bál mindig jótékony célt szolgált,
oktatási intézményeket segítettek. Az idei tombola bevételét a
Vármelléki Óvoda kapja, és az

Kondora István polgármester szerint a város közössége ezek által a rendezvények által is erősödik

összeget a Flex további 200 ezer
forinttal kiegészítette.
A talpalávalót a Cabo Wabo
Party Band szolgáltatta, és egész
éjjel szinte folyamatosan tele volt
a táncparkett. A jó hangulatot tovább fokozta az est sztárvendége,
Peter Srámek. A zenei tehetségkutatókban feltűnt fiatal énekes
hamar a táncparkettre hívta a
hallgatóságot.
A mulatozásnak már több
évszázados hagyományai vannak Sárváron. Kanizsai Orsolya
például asszonytársaival ünnepelte meg férje, Nádasdy Tamás

neve napját. A polgárosodás
időszakában a bálok számát
befolyásolta a gazdasági helyzet, de már ekkor is jótékony
célt szolgáltak a mulatságok.
A leghíresebb bál az 1909-ben
megrendezett Batthyány-bál
volt – tudtuk meg a bálozók sorában helyet foglaló Takács Zoltán Bálint múzeumigazgatótól.
A jubileumi városi bálon a hajnalig tartó táncot csak a tombolasorsolás szakította meg, hogy
aztán újult erővel ropja hajnalig
a vendégsereg. A szervezők és
a résztvevők is úgy búcsúztak,
hogy jövőre veletek ugyanitt!
-fr-

A Sárvári Városi Bál támogatói: Autograph Kft., Baranyai
Elektro-Top Kft., Bistrorante 84, Borista Kóstolóműhely, C.P.
Portál Kft. Dr. Lupo Cipőbolt, dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző,
Eredics Tibor, Flextronics International Kft., Fülöp Erika
kozmetikus, Gabi Souvenir, Holdvölgy Pince, Hotel Bassina,
Iridium Fitness, Józsa-Ép Kft., Kondora István, Sárvár Város
polgármestere, Lilaudvar Kávéház, Máhr Tivadar, Sárvár
Város alpolgármestere, Nádasdy-Vár Művelődési Központ és
Könyvtár, Németh Csomagolástechnika, Pannónia Étterem,
Park Inn Hotel, Papírusz Nyomtatvány és Írószer, Pintérné
Zámbó Zsanett, Provertha Kft., Savanyú Víz-, Gáz-, Fűtéstechika Szaküzlet, Savanyúné Horváth Erika fodrász, Sága
Foods Zrt., Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, Sárvári Kerékpár
Egylet, Signorina Divat, Spirit Hotel, Stílus Divat, Sweet Smile
Édességbolt, Vasi B & B Kft., Zita Világa Kozmetika.

Világkörüli zenés utazás a fúvósokkal
Folytatás az 1. oldalról
Immár hagyomány, hogy az
újévi koncerten köszöntik a
koncertfúvószenekar legifjabb
tagjait, akik 2016-ban csatlakoztak a zenekarhoz. Máhr
Tivadar, a fúvószenekari egyesület társadalmi elnöke örömét
fejezte ki, hogy tavaly hét fiatal
zenész is a zenekar tagja lett.
Takács Levente trombitán, Skriba Bertalan szintén trombitán,
Ornódi Zsófia szaxofonon,
Hajdú Sarolta klarinéton, Boda
Márton és Galambos Márton
szintén klarinéton, Bencsics
Barnabás ütős hangszeren játszik a Sárvári Koncertfúvószenekarban.
A 2016-os esztendő nemcsak
új tagokat hozott, de mozgalmas
és tartalmas is volt az együttes

számára. A tavalyi újévi koncerten kapták meg a várostól a
Sárvár Városért Érdemérmet
a 45 éves jubileumuk és tevékenységük elismeréseként. A

pünkösdi minősítő koncerten
két kategóriában is a legmagasabb minősítést érték el, nyáron
pedig nagy sikerrel újították meg
a várfesztivált.

Szélesi Attila karnagy immár sorozatban 13. alkalommal vezényelte a fúvósokat az újévi koncerten

Az újévi koncert közönségét
Kondora István polgármester
is köszöntötte. A fúvószenekar
nemcsak zenei, de lelki értelemben is megnyitja az évet, hiszen
ők, akik itt játszanak és mi, akik
hallgatjuk, egylényegűvé tudunk
válni – mondta a polgármester,
aki a zenekart és a közönséget is
érintő új sportcsarnok építéséről
is szólt köszöntőjében.
A koncert végén felcsendült
egy Máté Péter egyveleg, a Csárdáskirálynő és az elmaradhatatlan Radetzky-induló. A közönség vastapssal köszönte meg a
fantasztikus zenei utazást a Sárvári Koncertfúvószenekarnak,
akik remélhetőleg az idén még
sok nagyszerű rendezvénnyel
örvendeztetik meg a sárváriakat.
Berta

10. Sárvári Városi Bál
facebook.com/sarvari.televizio
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Szent László

A Szent László Plébánia hírei – 2017.
Plébánia
január 27.
● Farsangi szombatokon 9.00-kor jegyeskurzust tartunk a 2017-ben házasodni
szándékozók számára. Ezzel is segítjük fiataljainkat, hogy okos bátorsággal vállalják
a családalapítást.
● Február 2-án, csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszonykor ünnepeljük
Urunk templomi bemutatását. A délelőtti
10 órai szentmisén a katolikus iskola, este
6 órakor az állami iskolák 3. osztályosai
számára átadjuk az elsőáldozási gyertyát,
és megtartjuk a gyertyaszentelő körmenetet, melyre a plébániai tanácsadó testületet
is hívjuk.
● Február 3-án, a pénteki, és 5-én,
a vasárnapi szentmiséken Balázs-áldást
osztunk. A szülők a karon ülő gyermekeiket is hozzák el!
● Február 25-én, farsangszombaton
estére hívunk a keresztény jótékonysági
(Karitász) bálra! A jegyek a plébánián
átvehetők. Tombola-felajánlást szíves
szeretettel elfogadunk.
● Tavaly Magyarországon a nyilatkozattevő adózók kétharmad része katolikusnak vallotta magát a NAV felé. Kérjük
az adóbevallást készítő híveinket, hogy az
idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül.
Ezzel az országos egyházi kiadásokat
támogatják. A helyi egyházfenntartási adó
a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet

9 és 12 óra között lehet rendezni a plébánián. A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011;
Szent László Katolikus Általános Iskola
Alapítványa: 18885785–1–18.

Szent Miklós
Plébánia

Szent Miklós Plébán

● Január 29-én, a vasárnapi szentmiséken vehetik át a 3. osztályos elsőáldozók
szülei az elsőáldozásra, a 7. és 8. osztályos
ifjak szülei pedig a bérmálásra szóló jelentkezési lapot. Ennek a vasárnapnak a szentmiséin katekumenátus lesz minden hittanos
számára. A jó szülők kísérjék gyermekeiket.
● Január 29-én, vasárnap a 10 órás
nagymisén a templomunk kertjében
eltemetett Tinódi Lantos Sebestyénre
emlékezünk a helyi gimnázium tanulóinak
és tanárainak részvételével.
● A következő kézműves foglalkozás a
plébánia közösségi termében február 4-én,
szombaton délelőtt 10 órakor lesz.
● Február 2-án, csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén délelőtt
10 órakor és este 18 órakor várom a
Híveket és a diákokat szüleikkel szentmisére és ünnepi gyertyaszentelésre a Sári
templomba.
● Február 3-án, 4-én és 5-én a szentmiséken Balázs-áldást osztunk. Kicsi
gyermekeket is hozzák el a templomba.
● Szerdánként a szentmise után 18.45
órakor felnőtt katekézisre szeretettel várom az érdeklődőket!

www.sarvarvaros.hu
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● Minden csütörtökön a szentmise
előtt 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk
papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.
● Február 25-én, farsang szombatján
lesz a katolikus jótékonysági bál. Belépők
a plébánián is igényelhetők. Tombola-felajánlásokat szívesen fogadunk.
● Február 11-én, szombaton a Lourdesi jelenés ünnepén, ami egyben a betegek
világnapja, az esti 18 órás szentmisén
imádkozunk a betegekért és ápolóikért.
● Azok a fiatalok, akik a 2017. évben a
Sári templomban szeretnének házasságot
kötni, jelezzék a plébánián.
● A Mariazellbe induló gyalogos
zarándoklatra február végéig lehet jelentkezni a plébánián a hivatali órákban, vagy
a szentmisékkel kapcsolatban.

Evangélikus
Egyházközség

A SÁRVÁRI EVANGÉ

● Istentiszteleti időpontváltozás: Január 29-én, vasárnap istentiszteletünket
10 órakor kezdjük. Volker Hommel steinheimi lelkész úr fog igét hirdetni.
● Reformációt bemutató kamion:
2017. február 3-án, pénteken 9-17 óra
között látogatható Sárváron a Reformációi
Mozgókiállítást bemutató kamion, ami
Európa reformációi városait járja végig.
A várparkolóban zajló esemény mellett a
Nádasdy Ferenc Múzeumban 10 órától az
Új Testamentumot fogadjuk, 11 órától reformációi fotókiállítás nyílik a vár folyosó
galériájában. Az evangélikus gyülekezeti

teremben az új Luther rajzfilm 5 x 15
perces epizódjait vetítjük. Az evangélikus
templomban pedig 15 órától Dr. Wagner
Szilárd orgonahangversenyére várjuk az
érdeklődőket.
● Luther-értekezlet: Február 7-én,
kedden Szombathelyen lesz megtartva a
Vasi Evangélikus Egyházmegye lelkészeinek havi munkaértekezlete.
● Konfirmáció: Február 10-én, pénteken 16 órai kezdettel a heti konfirmandus
óra keretében tartjuk a félévi kis vizsgát és
szülői értekezletet.
● Gályarab lelkészek emléknapja:
Február 12-én, vasárnap 10 órai kezdéssel
– tehát eltérő időpontban – az evangélikus
templomban emlékezünk meg hitvalló és
mártír elődeinkről a református gyülekezettel közösen. Istentisztelet után a vár
udvarán lévő emléktáblánál helyezzük el
a gyülekezetek és a város babérkoszorúit.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk.
● Február 5-én, vasárnap 10 órakor
kezdődő istentiszteletünkön Dr. Balikó
Zoltán végzi a szolgálatot.
● Személyi jövedelemadónk 1%-át a
Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18. A Magyarországi Református Egyház Technikai száma: 0066.

facebook.com/sarvari.televizio
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SÁRVÁR - 2017
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2017-ben a reformáció 500 éves évfordulójára nagyszabású ünnepségsorozattal készülnek világszerte.
Magyarországon Budapest mellett három vidéki helyszínen zajlanak a megemlékezések, így Debrecenben,
Sopronban és Sárváron. A reformáció 500 éves évfordulóján Sárvár Város Önkormányzata, valamint a helyi
evangélikus és református egyházak is rendezvényeket szerveznek.
A SÁRVÁRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
TERVEZETT PROGRAMJAI:
2017. január 28. Evangélikus Farsangi Bál a Nádasdy–várban
Díszvendég: Sárvár testvérvárosa, Steinheim polgármestere:
Thomas Rosner
2017. február 3.
Reformációi Mobilkiállítás
Sárváron, a várparkolóban
9 és 17 óra között.
Kapcsolódó programok:
10.00 Eredeti Sylvester
Új Test ament um
fogadása és elhelyezése
a múzeum Biblia Termében.
11.00 Reformáció 500
fotókiállítás megnyitója
a művelődési központban.
Hangversenyek az evangélikus templomban. Luther rajzfilm
vetítése az evangélikus gyülekezeti teremben.
2017. március 15. Nemzeti ünnepen hálaadó istentisztelet az
evangélikus templomban.
2017. május 28. Egyházkerületi és Egyházmegyei missziói nap
a Nádasdy-vár udvarán és termeiben: istentiszteletek, Levente
Péter gyermekműsora, reformációi színdarab. Perényi Péter 16.
századi illusztrált Új Testamentumának hasonmás kiadásának
bemutatása. Hangverseny: Szigeti István, Erkel-díjas zeneszerző
erre az alkalomra írt „Próféták által…” című művének
ősbemutatója.

A REFORMÁCIÓ ÉVE – MÚZEUMI PROGRAMOK
Kiállítás a Nádasdy Ferenc Múzeumban
Lelki kenyér vagyon itt. Sylvester János Új Testamentum fordítása 1541-ből. A
kiállítás megtekinthető 2017. február 4-től.
Nádasdy Pál Imádságos könyve (1631). A kiállítás megtekinthető 2017.
október 20-tól.
Előadássorozat a Nádasdy Ferenc Múzeumban
Az Úr Istent magasztalom. Kátai Zoltán énekmondó sorozata a reformáció
korának énekköltészetéről.
2017. április 7. 18 óra Kátai Zoltán: „Az Úr Istent magasztalom”. Protestáns
énekszerzők a reformáció korából.
2017. szeptember 8. 18 óra Kátai Zoltán – Rácz Róbert: Karddal és lanttal a
hitért. Wathay Ferenc énekei egy protestáns teológus szemével.
2017. október 27. 18 óra Kátai Zoltán: Uraknak Ura nagy Isten. Protestáns
zsoltárfordítók.
Előadás a Nádasdy Ferenc Múzeumban
2017. május 4. 18 óra Bilkei Irén, főlevéltáros: Nádasdy Tamás és a reformáció.
Könyvbemutató a Nádasdy Ferenc Múzeumban
2017. november 9. 18 óra Takács-Reichardt Gabriella: Nádasdy Pál Imádságos könyve (1631).
Nádasdy Ferenc Múzeum 9600 Sárvár, Várkerület 1. www.nadasdymuzeum.hu

2017. július 14-16. Nádasdy Történelmi Fesztivál - Reformációi
sátor, Sylvester nyomda működtetése, és reformációi műsorok.
2017. október 31. Sárvár evangélikus templomban reformációi
ünnepi istentisztelet – élő, rádiós közvetítés.
SÁRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
TERVEZETT PROGRAMJAI:
2017. április 22. Dr. Kodácsy Tamás, a Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi Karának tanára előadása „Hol
van a reformáció bátorsága?” címmel.
2017. augusztus 15-18. Kirándulás „Reformáció 500” mottóval
- érintve a reformáció jelentős hazai helyszíneit pl. Sárospatak,
Gönc, Vizsoly.
2017 ősz Dr. Duray Miklós író, egyetemi tanár előadása és
fórumbeszélgetés: Felvidéki magyarság, felvidéki reformátusság.
2017. október 29. Az Őrségi Református Egyházmegye ünnepi
reformációi istentisztelete.

Sárvár, a magyar Wittenberg
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Nemcsak a húszéveseké a világ!
A Szent László Katolikus Iskola
húsz éve két osztállyal, 38 diákkal és 4 főállású pedagógussal
nyitotta meg kapuit Sárváron,
a Dózsa György utcában, a régi
hercegi fiúiskola épületében,
Grau Lajosné igazgatónő irányításával.

A kezdeti alapítók közül ma
is az iskoláért tevékenykedik
Orbán István kanonok esperes-plébános, Wimmer Roland
plébános, Csóka Zsoltné és dr.
Szalai Ferencné pedagógusok, és
már nyugdíjaséveit piheni Kiss
Gáspárné. Jelenleg 16 osztály, 382
tanuló és 30 főállású pedagógus
dolgozik az intézményben.
A 20 év alatt 458 diák ballagott
el, tanult tovább a középiskolákban, és lett jó szakember, tanár,
mérnök, orvos, ki-ki a szorgalma
és a lehetőségei eredményeként.
Sokan már szép családot is alapítottak, gyermekeket nevelnek,

őrájuk is nagyon büszke a kato- bor igazgatóig, aki 2005-től vezeti
likus iskola közössége.
az intézményt – elkötelezett képRengeteg minden történt az viselői ennek a jelmondatnak, és
elmúlt 20 évben.
Számos oktatáspolitikai és társadalmi, valamint
személyi változás
zajlott, amelyekhez
alkalmazkodni és
idomulni kellett az
iskolának. Kialakult
a tanév rendje is,
amely a katolikus
egyházi naptárhoz
igazodott, valamint
kikristályosodtak
az irányelvek, az
elsődleges szem- Ma már közel 400 diák jár a katolikus iskolába
pontok, a normarendszer, amely egy mondatban vallják, hogy Jézus hajója, benne a
összefoglalható: „SZERESD FE- keresztény hit és eszmerendszerLEBARÁTODAT, MINT SAJÁT rel immáron 2000 éve egy olyan
MAGADAT!”
biztos pont, amely támaszt nyújt
Az intézményben dolgozók – a az embereknek, és a történelem
gondnok Tóth Jánostól Ördög Ti- viharai ellenére nem süllyedt el.

www.sarvarvaros.hu

Az első, 1996 szeptemberében
induló tanévben a pedagógusok számára még nem volt sem
toll, sem fénymásoló gép, most viszont
minden osztályban
digitális tábla, számítógéppark, speciális taneszközök,
fejlesztőcsomagok
állnak a tanulni vágyók rendelkezésére,
de a fejlődés nem áll
meg, mivel 2017-ben
új tornacsarnok és
ebédlő építése kezdődik meg több mint
1 milliárd forintból.
Remek lehetőségek
és 21. századi, modern környezet vár a „Szent Lacis”
gyerekekre (ahogy egymás között
hívják az iskolát). A régi slágert:
„Nemcsak a 20 éveseké a világ!”
aktualizálva kijelenthető, hogy a
világ nem az övüké, de a jövő igen.

Egymilliárdos kormányzati támogatást kapott a katolikus iskola

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

az új tornacsarnokra egyrészt a
mindennapi testnevelés bevezetése miatt, másrészt a jelenlegi
tornaterem nagyon szűkös helyet
biztosít a testnevelésóráknak.
A magyar szabvány írja elő,
hogy egy ekkora iskolának, mint
a katolikus iskola 30-szor 30
méteres, vagyis 900 m2-es tornacsarnokkal kell rendelkeznie. Ezt
a célt tűzték ki, ekkora csarnokot
szeretne építeni az intézmény.
– Az új szaktantermeket a tornacsarnok mellé építjük majd, és
ebben az épületben, amely többemeletes lesz, kapnak helyet az új
tantermek is. Az új ebédlő pedig a

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Portugália – Algarve
VILA GALÉ LAGOS 4* – LAGOS
Kétágyas szobában,
reggelis ellátással

315 EUR/fős ártól

Részletekről, repülőjegyről,
kirándulásokról, programokról
érdeklődjön irodánkban!

központi épületünk mellett kerül
kialakításra szintén egy új épületben – hangsúlyozta az igazgató.
A több mint 1 milliárd forintos
támogatásból a régi épületben az
alsó szint vizesblokkjait teljesen
felújítják, megoldják a csatornázást és a fűtési rendszer korszerűsítését is szeretnék befejezni,

ez elsősorban a kazán cseréjét
jelenti.
A tervek szerint a jövő tanévre
elkészül az új tornacsarnok és az
új tantermek, amelyeket a felújított főépülettel együtt birtokba
vehetnek a katolikus iskola diákjai és tanárai.
-fr-

Eng. szám: U-000545

Folytatás az 1. oldalról
Már régóta pályázott a katolikus iskola tornacsarnok építésére,
kész tervekkel is rendelkeztek, de
eddig sikertelenül próbálkoztak.
– Nagyon nagy öröm számunkra, hogy most elnyertük
a kormány támogatását. Több
mint 1 milliárd forintot kaptunk
az új tornacsarnok, új tantermek, szaktantermek és ebédlő
építésére, valamint a meglévő
központi épületünk korszerűsítésére – mondta Ördög Tibor, a
Szent László Katolikus Általános
Iskola igazgatója, aki hozzátette,
hogy nagyon nagy szükség van

Ördög Tibor igazgató az új tornacsarnok és az új szaktantermek terveit mutatja

Elsősök beíratása
Hagyomány, hogy az általános iskolai beiratkozások sorát a
Szent László Katolikus Általános Iskola nyitja. A jövő tanévre
február 3-ig lehet beíratni az iskolába a leendő első osztályosokat. Az intézmény – a korábbi évekhez hasonlóan – a
2017/2018-as tanévben is két első osztályt szeretne indítani.

facebook.com/sarvari.televizio
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Könyvbarátok klubja
A Sylvester Könyvbarátok Klubja
már hat éve működik Sárváron.
A tagok havonta összegyűlnek
irodalmi és zenés programokon,
kirándulásokon vesznek részt.
Idei első találkozójukon a Tarisznyás együttes adott műsort.

Horváth Lászlóné, a klub elnöke
elmondta, hogy irodalom- és olvasóbarát szervezetüket hat évvel
ezelőtt Szabó Endre tanár indította
útjára. Négy éve Horváth Lászlóné
az elnöke a klubnak, amely nagyon
jól működik, a tagok aktívan részt
vesznek a programok, foglalkozások kialakításában. Társaságuk
közösségteremtő, az együttlét nagyon fontos a tagoknak. Szeretnek
találkozni egymással, beszélgetni
nemcsak irodalomról, hanem más
témákról is, a hat év alatt barátságos, összetartó közösség alakult ki.
A klubtagok minden évben
megemlékeznek a jelentősebb
irodalmi évfordulókról. 2016-ban
is voltak kiemelt események, amelyekhez előadások, foglalkozások
kötődtek. A klub tagjai egy-egy
kirándulás alkalmával irodalmi

emlékhelyeket is meglátogatnak,
vagy színházi előadásra utaznak.
A klubnapi találkozók sárvári
tollforgatók bemutatkozására is
minden évben lehetőséget ad.
Az idei év első összejövetelén január 11-én a Tarisznyások
Együttes műsora a magyar kultúra
napját hozta közel a hallgatósághoz. Az együttes már többször vendégeskedett a klubnál. A
megzenésített versek előadásába
mindig bevonják közönségüket is,
így ez a műsor is maradandó volt.
A 2017-es esztendő is ad lehetőséget, hogy az irodalom nagyjai
előtérbe kerüljenek. A klubban
megemlékeznek majd Arany
Jánosról, aki 200 éve született,
illetve Szabó Magda születésének
100. és Tamási Áron születésének
120. évfordulójáról.
A Sylvester Könyvbarátok Klubja minden hónap második szerdáján 17 órától tartja összejöveteleit
a gyermekkönyvtárban. Az alkalmakra mindenkit szeretettel várnak, nincs tagsági díj, a „belépő”
az irodalom szeretete.
szilke

80 perc alatt a Föld körül
Kedves zenekedvelő Barátunk!
Ha levegőváltozásra van szüksége, tartson velünk!
A Sárvári Oratórikus Kórus baráti közössége zenés
élménybeszámolót tart világ körüli turnéjáról, melyre
ezúton hívjuk Önt szeretettel.
Az előadás során megismerkedhet mesés tájakkal,
érdekes emberekkel, gyönyörű dallamokkal, így mire az
utazás végére érünk, lelkileg felfrissülve száll majd le a
repülőgépünkről. Műsoron: Magyarország, Oroszország,
Törökország, Izrael, India, Vietnam, Peru, Jamaica, USA,
Hollandia, Franciaország, Afrika, Olaszország, Szerbia
legnépszerűbb kórusművei és dalai. De most nem kell
baleset- és poggyászbiztosítást kötnie, vízumot váltania,
csak a beszállókártyáját hozza magával, melyet a Lilaudvar
Kávéházban lehet átvenni.
A repülőgép indul 2017. február 12-én 18 órakor, várható visszaérkezés 19 óra 20 perc körül. Beszállás a Tinódi
Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskola tornacsarnokában (Cím: Sárvár, Móricz
Zsigmond u. 2), landolás ugyanott.
Közreműködnek SOK szólistái és gyermekkara, Dörnyei
Roland zongorán, valamint a Sárvári Vonósok és a Kanona
Band zenészei. Vezényel: dr. Szalai Ferencné
„Szálljon dalunk szárnyakon
Visszhang domboldalon
Mutasd meg a helyes útirányt!”

Hírlap

ÓVODÁRA HANGOLÓ
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Mikor kezdődjék el a kisgyermek zenei nevelése?
Kodály erre így válaszolt:
„kilenc hónappal a születése előtt.”
KEDVES SZÜLŐK!
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk és
várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket, nagyszüleiket!
Minden édesanyának hinnie kell abban, hogy a gyermeke
egészséges fejlődése szempontjából fontos már
az újszülött gyermeke számára is énekelnie, mondókáznia.
Az énekszó, a közös ölbeli játék a kicsiknek „lelki táplálék”.
Foglalkozások időpontjai:
• 2017. 02. 07.
• 2017. 02. 21.
• 2017. 03. 07.
• 2017. 03. 21.
• 2017. 04. 04.
A foglalkozások kezdete: 16.30 óra (kedd)
Helye: Sárvári Csicsergő Óvoda, Bocskai Úti Óvoda
SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2017.
február 3-án (pénteken) 17 órára a könyvtárba,
ahol „Elálmélkodni megszokottakon” címmel
Boros Emese és Nagy László fotókiállításának
megnyitójára kerül sor. A kiállítást megnyitja: Benkő
Sándor fotóriporter, a Sárvári Fotóklub Egyesület
elnöke. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Koncertekre nyert támogatást a művelődési központ
A Nádasdy-vár Művelődési
Központ és Könyvtár Alternatív Zenei Klubja tavaly sikeresen pályázott a Cseh Tamás
Program Ideiglenes Kollégiumához, amely 2 millió 90 ezer
forint támogatást ítélt meg a
klub számára.
Benkő Gábor művelődésszervező elmondta, hogy pontosan fel
tudják mérni, hogy mekkora segítség a Cseh Tamás Programon
elnyert támogatás a klub életében,

hiszen 2015-ben épp a program
első ciklusának köszönhetően
tudtak olyan zenekarokat Sárvárra invitálni, amelyek vendégül
látására önerőből sohasem lett
volna esélyük. Mindez természetesen akkor a látogatószám emelkedésében is megmutatkozott.
2016-ban nem sikerült a Cseh
Tamás Program második ciklusában támogatást nyerni, csupán
két kisebb, a Nemzeti Kulturális
Alap által kiírt pályázat volt
eredményes.

A 2017-es esztendő azonban
jól indult a klub életében. A
program harmadik ciklusában
elnyert több mint kétmillió
forint támogatás lehetővé teszi,
hogy a könnyűzenei élet kitűnő, ismert előadói érkezzenek
Sárvárra. A pályázati pénzből
finanszírozott első koncertek
az év végén, illetve január 13-án
lezajlottak. Legutóbb a Müller
Péter Sziámi and Friends, a Wevox és a Lóci játszik zenekarok
léptek fel. Februárban, az AZK

farsangján a Pluto, az Eticatt, a
Maszkura és a Tücsökraj lép fel.
Márciusban a Vasárnapi Gyerekek és Takáts Eszter érkezik
zenekarával Sárvárra. Az elnyert
támogatás múlt év novemberétől 2017 júniusáig biztosítja a
színvonalas klubkoncerteket.
Fellép még a Zságbamacska, a
The Qualitons, a Búsulójuhász,
Szabó Benedek és a Galaxisok,
az Ed is On és a Jóvilágvan
formáció.
-tsz-

Nálunk nem csak egyedi
szilikon tokokat, hanem
egyedi formájú – rúzs vagy
piperetükör alakú – Power
bankot (külső akkut) is
vásárolhatsz.
Kártyafüggetlen telefonjaink
közül az iPhone, Samsung és
Huawei készülékeket ajánljuk.

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

A Müller Péter Sziámi and Friends az AZK-ban (Fotó: Cooper)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
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GLOBAL GSM PONT
SÁRVÁR
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ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
9600 Sárvár, Batthyány utca 34.,
1. A könyvbenTel.:
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facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári

9600 Sárvár, Petőfi S. u. 24.
Tel.: 06-30/309-34-51
Nyilvánt.szám: 00849-2008

Személygépkocsi-vezetői
tanfolyam
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Prémium minőségű
kontaktlencse ápolószereink
már az új csökkentett árakon!
Aosept Plus Hydr. 360 ml ........ 3800 Ft
Sinergy 360 ml ............................... 3800 Ft
Bioflex Multi 360 ml ..................... 2990 Ft
Options Multi 360 ml ................... 2990 Ft
Renu Multiplus 360 ml ............... 3800 Ft
Biotrue 300 ml ................................ 3800 Ft
Ote Sensation 360 ml ................ 3800 Ft
Ote Twins Active 360 ml ........... 2990 Ft
Optifree Replenish 300 ml ....... 3300 Ft
Optifree Express 355 ml ........... 3300 Ft
Optifree Pure M. 300 ml ............ 3800 Ft

Beiratkozás a Katolikus Ált. Iskolában
2017. január 31-én 17 órakor

● Kis létszámú tantermi oktatás
céges,
vagy online vizsgafelkészítő
● EduKRESZ
● Részletfizetés, diákkedvezmények
i ünnepek
További info: www.horvathautosiskola.wordpress.com
yx Garden
Több évtizedes oktatási gyakorlattal és
több száz sikeres vizsgázó után újra
remben!
PROFESSZIONÁLIS VADÁSZKÉPZÉS

s Vendégeink!indul Sárváron a Nádasdy-várban
február első hetében.

A tanfolyamot a földtulajdonosoknak
elyes éttermünk
es hangulattal, fokozott figyelmébe ajánlom!
kkel, és barátságos
Jelentkezés:
Balogh István,
ssal vár mindenkit!
vadászati szakértő

ghittebbé+36
varázsolni
70/702-5506
pek hangulatát!

www.vadaszkepzes.hu
foldesurkft@gmail.com

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

Onyx Garden Étterem
9600 Sárvár, Rákóczi u. 32.
Tel.: 06 20 360 2428, 06 20 360 7642
E-mail: etterem@onyxgarden.hu • Facebook: ONYX GARDEN

2017. 02. 03-án pénteken 19 órakor vacsorával egybekötött pálinka kóstolót tartunk,
amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ár: 7.990 Ft/fő
Asztalfoglalás szükséges! 06 20/360-2428 • 06 20/360-7642

BUTI PÁLINKAVACSORA • MENÜSOR
Galagonya pálinka
HIDEGEN FÜSTÖLT LIBAMELL
HECSEDLIS MANGÓ CHUTNEY
OLÍVÁS KENYÉR CHIPS
Meggy pálinka
KACSAMÁJ BRÜLÉE

Fekete szeder pálinka
FEKETE ERDŐ SONKA
GRISSINI
KARAMELLIZÁLT SÜTŐTÖK
Birs pálinka
FALUSI KOLBÁSZFALATKA
BURGONYÁS KENYÉR
LILAHAGYMA LEKVÁR

Sárgabarack pálinka
VAJHAL ASZALT
SÁRGABARACKKAL
PANNA COTTA
Irsai Olivér
FEHÉR CSOKOLÁDÉS
MASCARPONE TORTA
IRSAI PARFÜM
MANDULA MORZSA
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. január 27. és 2017. február 11. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 28., február 4. és 11. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Január 27., február 3. és 10. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök
19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Január 27. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35

www.sarvarvaros.hu

Hírlap

Köszönetnyilvánítás

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ családsegítő munkatársai és esetmenedzserei már hosszú évek óta, karácsony alkalmából tartós
élelmiszerekből álló ajándékcsomagokkal próbálják könnyebbé tenni a
rászoruló családok ünnepét. Ennek kivitelezése sárvári cégek, vállalkozások
és magánszemélyek hozzájárulásaiból valósítható meg. A 2016-os évben
számos nagylelkű felajánlás ismét lehetővé tette, hogy közel 120 gyermekes
és egyedülálló családot megajándékozzunk tartós élelmiszerekből és tisztálkodási szerekből álló csomagokkal.
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai ezúton
mondanak köszönetet a támogatóknak!
Szeretnénk kiemelni a Sárvári S-Group Közép-Európai Zrt. Budapest
ügyvezető igazgatóját, Soós Ferenc urat, akinek magas összegű támogatása
kiemelkedő volt az adományok közül.
Ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket további támogatóinknak: Taravis Kft, Sága Foods Zrt., a Flex Kft., Sárvári Mezőgazdasági
Zrt., Tesco Áruház Sárvár, Sweet-Mix Kft. Édesség Nagykereskedés, ÁFÉSZ
Sárvári Coop Kft., Stroff-fer Vasudvar Kft., Sarbo Cipőipari és Kereskedelmi Kft., Katolikus Egyház, Spirit Hotel Rogner Thermal Spa, Park Inn
Hotel, Savanyú Víz-Gáz-Fűtéstechnikai Szaküzlet, Robi-Tex Kft., Sárvár és
Vidéke Ipartestület, Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft., Papirusz Írószer- és
Nyomtatványbolt, Banya Tanya Étterem, Várkapu Vendéglő, Farkas Tamás
vállalkozó, Kálmán László vállalkozó, Sárvár és Vidéke Méhészegyesület,
Luca Kézműves és Kreatívbolt, Németh Ferenc vállalkozó, Puklér István
magánszemély, Görög Jenő vállalkozó, Varga Károly magánszemély.
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai

Sárváron a Gazdaszövetkezet udvarán (Sársziget utca)
almavásárt tartunk január 28-án, szombaton 9-12 óráig!
Jó minőségű magyar almát kínálunk vásárlóinknak.
A hét többi napján, a Bocskai utca 39. szám alatt várjuk vásárlóinkat.
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Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2017. január 23.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00

Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00

Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165 Ft/db (330 Ft/L)
Soproni dobozos sör 0,5L 189 Ft/db (378 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 179 Ft/db (358 Ft/L)
Heineken dobozos sör 0,5L 259 Ft/db (518 Ft/L)
február 2-án és 9-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Krusovice dob. barna sör 0,5L 239 Ft/db (478 Ft/L)
Strongbow sör több ízben 0,33L 249 Ft/db (755 Ft/L)
Kőbányai dobozos sör 0,5L 175 Ft/db (350 Ft/L)
Löwenbräu dobozos sör 0,5L 163 Ft/db (326 Ft/L)
Riesenbrau dobozos sör 0,5L 140 Ft/db ( 280 Ft/L)
Rákóczi dobozos sör 0,5L 145 Ft/db (290 Ft/L)
Borsodi dobozos sör 0,5L 190 Ft/db (380 Ft/L)
Áraink 2017. február 28-ig érvényesek!
www.pontittuzletek.hu

www.facebook.com/pontittuzletek

facebook.com/sarvari.televizio
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Elismerés a sárvári kézilabdázás szereplőinek
Kondora István polgármester
hivatalában köszöntötte a Vas
Megyei Kézilabda Szövetség
fennállásának 70. évfordulóján
megyei közgyűlési elismeréseket kapott sárvári sportszereplőket.

A megyei szövetség nemrég
Bükön tartott jubileumi ünnepségén Kertész Csilla, Pupp Adél,
Czeglédi Lajos és Csonka László
vehetett át Majthényi Lászlótól, a
Vas megyei Közgyűlés elnökétől
névre szóló emlékplakettet a vasi
kézilabdázásban betöltött több
évtizedes tevékenységéért.

A sárvári kitüntetetteket Kondora István, a város polgármestere külön is köszöntötte. Kiemelte,
nagy öröm, hogy asztalánál három kézilabdás generáció foglalhat helyet. A város kézisei két
éve ünnepelték a sárvári kézilabdasport 50 éves jubileumát. A fél
évszázados sárvári kézilabdázás
ismét felívelő időszakot él meg.
– Az ötven évben voltak hullámvölgyek és kiemelkedő szakaszok, most ismét egy ilyen
kezdetén vagyunk – mondta
Csonka László, a Sárvári Kinizsi
SE Kézilabda Szakosztályának
vezetője, aki hozzátette, az egye-

Sikeres a sárvári úszóiskola
Első ízben került megrendezésre január 11-én a sárvári fürdőben az úszó diákolimpia körzeti versenye. A
legjobban szereplő sárvári
és környékbeli iskolás gyermekek a megyei fordulóban
folytatták a megmérettetést.
Az úszó diákolimpia körzeti
fordulóján hatvan diák vett
részt a helyi és környékbeli
iskolákból. – A gyermekek
nagyon jól szerepeltek a medencebeli megmérettetésben,
sokan egyéni csúcsot is úsztak
– tudtuk meg Berkovics Klaudia úszásoktatótól. Az első
három helyezettet értékelték
arany-, ezüst-, illetve bronzéremmel, az érmeket Tóth
Csaba, a Városi Diáksport
Szövetség elnöke adta át.
Az úszásoktató azt is elmondta, hogy a rendezvény
célja az volt, hogy a gyerekek versenytapasztalathoz
és sikerélményhez jussanak.
Minél többen ismerkedjenek
meg az úszással, mint versenysporttal, ezáltal bővüljön
az utánpótlás-nevelés.
Az úszásról elmondható,
hogy nagyon jó hatással van
a szervezetre, elsősorban a
keringésre és a légzésre, ami
később akár más sportágban is kamatoztatható. A vízi
sportok azért is jótékonyak,
mert mozgás közben nem
terhelődnek az ízületek.
A sárvári fürdőn már több
éve zajlik úszásoktatás. A

testnevelésórák keretein belül
az óvodás és az iskolás csoportok látogatják az uszodát. Az
úszóiskola délutáni foglalkozásaira jelenleg 180 gyermek
jár rendszeresen. Közülük
30-35-en versenyeznek. A
2016-os esztendőben több
országos bajnokságon is részt
vettek a gyerekek, de az ifjúsági Európa-bajnokságon is volt
indulójuk. A tavalyi esztendő
legrangosabb versenye, egy
FINA kvalifikációs verseny
volt, ahol az élsportolók már a
2017-es világbajnokságra úszták a szintidőket. A verseny
december 14–17. között zajlott Győrben, ahol 27 ország
850 versenyzője mérte össze
úszótehetségét. A sárvári gyerekek ezen a versenyen is sikeresen szerepeltek, több érmet
is elhoztak, a 2007/2008-as
korosztály versenyzői a 4x50es gyorsváltóban az első helyet
szerezték meg.
Az úszósport egyre növekvő
népszerűségnek örvend, ezért
az úszóiskola idén is folytatja
a szakmai munkát, a 2016-os
esztendőhöz hasonlóan folyamatos lesz a versenyeztetés.
Az úszásoktatásokra pedig
bárki jelentkezhet, hiszen
van babaúszás, külön csoportok működnek az óvodás és
iskolás korosztályoknak, de
felnőtteket is várnak, akik új
úszásnemeket ismernének
meg, vagy csak szeretnének
szervezett edzéseken javítani
kondíciójukon.
tszil

sületen belül kiépült az utánpótlás bázisa, a felnőttek mellett öt
korosztályban versenyeznek a
fiatalok.
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jövőre megvalósuló új csarnok
régi álma, otthona lesz a többi
sportág mellett a város kézilabdásainak is.

A sárvári kézilabdasport kitüntetettjeinek gratulált a város nevében a polgármester: Csonka László, Kertész Csilla, Kondora István polgármester, Pupp
Adél és Czeglédi Lajos

A kézilabda körülményei is
folyamatosan javulnak, aminek
fontos állomása lesz a 2018ban felépülő új városi sport- és
kulturális központ. A beszélgetés során szóba került, hogy a

A jubileumokon túl a sárvári
kézilabdasport kitüntetettjei
remélik, hogy a munkával töltendő elkövetkező hétköznapok
is örömöt hoznak a sportolóknak
és a szurkolóknak is egyaránt.

Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gum
ik
már

10.000 Ft/db-tól
SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

tése!
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Hotel Restaurant

Színesítse meg
szürke téli estéit
a Tinódiban!
2017. január 27-től

DISZNÓTOROS DŐZSÖLÉS:
Kocsonya (elvitelre is)/ Böllérmáj / Szalontüdő
Töltött káposzta stb… HM… fincsi
2017. február 11–14-ig

VALENTIN NAPI

szerelmes menüsor!
Lepje meg párját, érdemes!
2017. február 25-én, szombaton 20 órától

FARSANGI BÁL

Aki jelmezben érkezik, vendégünk egy koktélra!
Mesés vacsora, remek zene! Zenél: TOMEK

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

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!
Az összes biztosító ajánlata, terméke és
ügyintézése egy helyen!
Takarítson meg akár 30–50%-ot
meglévő szerződései díjából!
Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!
INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D.
(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442
Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-21.00
vasárnap 6.00-20.00

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET
Soproni sör dobozos 0,5 l .............................................. 199 Ft
Borsodi sör dobozos 0,5 l ................................................ 199 Ft
Glankrone sör 4% dobozos 0,5 l ............................... 139 Ft

egységár
398 Ft/l
398 Ft/l
278 Ft/l

Áraink február 12-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Valentin-napi ajánlatunk!
MARADANDÓ ÉRTÉKEK.

SÁRVÁR
Batthyány u. 34/3.
06-30/974-6655
H-P: 8.30-17.00,
Szo: 8.30-12.00
www.ekszerszalon.com

A virág elhervad, a szó elszáll...
Válassz maradandó
SZERELMES vallomást!
Gyönyörű ezüst ékszer kollekciók,
egyedi vallomásokkal,
díszdobozban már 6900 Ft-tól
csak a ZOÉ Ékszerben!
Ezzel biztos SZíven találod Őt!
Részletek az üzletben!

Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk
10%
kedvezmény
Az akció 2017. 02. 28.-ig tart.

Befektetési arany értékesítése
06-20/956-6999
Régi pénzérmék felvásárlása

