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Jótékony célért báloztak Sárváron

Várják
a nyolcadikosok
jelentkezését!
Több ezer nyolcadik osztályos
írt január 19-én délelőtt központi írásbeli vizsgát országszerte.
A sárvári Tinódi gimnáziumba
103 fő jelentkezett a vizsgára
– adott tájékoztatást Hevér Mihályné igazgatónő.

A 12. Sárvári Városi Bál fővédnöke, Kondora István polgármester nyitotta meg a rendezvényt, aki megköszönte
a szervezők – Savanyú Gábor és Mórocz Zsolt – munkáját is (Fotó: Makrai Tamás)

Telt ház volt a 12. Sárvári Városi Bálon a Park Inn Hotelben,
idén közel 230-an báloztak
együtt a sárvári báli szezont
nyitó rendezvényen. A bál
bevétele a hagyományokhoz
hűen jótékony célt szolgál, a
teljes összeget a Sárvári Cseperedő Bölcsőde kapja majd.
A városi bálon megjelent
vendégeket először Savanyú

Gábor szervező köszöntötte,
aki elmondta, hogy szervezőtársával, Mórocz Zsolttal
együtt nem gondolták volna,
hogy ilyen nagy hagyományú
rendezvényt sikerül teremteniük. – Azért vagyunk ma itt,
hogy beszélgessünk egy jót,
hogy elfogyasszunk egy finom
vacsorát, hogy táncoljunk, de ne
feledkezzünk el arról sem, hogy
jótékony célt szolgál a mai este.

Fejlesztések a Gárdonyi iskolában
Energetikai és esztétikai megújulást hoz a 2019-es esztendő
a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Két beruházás is
folyamatban van az intézményben, amelyekről Németh Ernő
igazgató adott tájékoztatást. A fejlesztések egyrészt egy uniós
pályázatnak, másrészt a Sárvári Tankerületi Központ támogatásának köszönhetően valósulnak meg. A projektek nemcsak
esztétikai megújulást hoznak az intézmény életébe, de jelentős
energia-megtakarítást is eredményeznek majd.
Folytatás a 3. oldalon

A belépőjegyek vásárlásával már
részben támogatták a célunkat,
de mindenkit arra biztatok,
hogy tombolajegyet is vásároljon minél nagyobb számban,
hiszen ennek a bevételét is a
Sárvári Cseperedő Bölcsőde
kapja – mondta Savanyú Gábor,
majd hozzátette: jó étvágyat a
vacsorához, erőt a tánchoz és
szerencsét a tombolához!
Folytatás a 9. oldalon

A sárvári gimnáziumban az
emelt szintű oktatást nyújtó reál
és idegen nyelvi irányultságú gimnáziumi osztályokhoz kell felvételi
vizsgát írni. A felvételi rangsor
a vizsgán elért és az általános iskolából hozott pontok alapján áll
össze. A sárvári gimnáziumban
az általános tantervű gimnáziumi
osztályba nem kell felvételizni,
ahogy a szállodai recepciós, turisztikai szervező, értékesítő, illetve
a pincér, vendéglátás szervező
képesítést nyújtó szakgimnáziumi
osztályokba sem. Büki telephelyükre a cukrász, pincér, szakács
képzés iránt érdeklődők jelentkezését várják.
Folytatás a 13. oldalon
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A környezetet óvva közlekedhetünk majd
Sárvár klímabarát vállalása, hogy 2030-ig 40%-kal csökkenteni
szeretné a város a szén-dioxid-kibocsátást. Ennek egyik eleme
Sárvár fenntartható közlekedésfejlesztési terve, amiről nemrég
tartottak szakmai egyeztetést a Városházán. A nemzetközi tapasztalatokat hasznosítva Sárváron is kiemelt szerepet kap a fenntartható, környezetbarát városi közlekedési lehetőségek bevezetése és
elterjesztése, még hidrogén-meghajtású busz is közlekedhet majd
a jövőben Sárváron.
Folytatás a 3. oldalon
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Munkaterv szerint ülésezik a képviselő-testület
A sárvári képviselő-testület
még a decemberi ülésén fogadta el 2019. évi feladattervét
és első félévi munkatervét. Az
első félévben hét rendes ülést
tartanak, az idei első testületi
ülésre január 24-én – lapunk
megjelenése előtt – került sor.

A januári ülésen beszámoló
hangzott el a városi főépítész
munkájáról, a 2018. évi Simon–
Júdás napi országos kirakodóvásárról, a Kolping Támogató
Szolgálat 2018. évi munkájáról
és a jegyző adóztatási tevékenységéről. Felülvizsgálták a Sárvári
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást. Határoztak a képviselők a Batthyány utca 9. és 29.
szám alatti épületek helyiségeinek
ingyenes használatba adásáról a
sárvári civil szervezetek részére.
Több döntést hoztak a „Felszín
alatti hulladékgyűjtés megvalósítása Sárváron, Őriszentpéteren
és további hat őrségi településen”
című pályázattal kapcsolatban.
Előterjesztést fogadtak el „A
kerékpáros turizmus fejlesztése
Sárváron” című projekt vonatkozásában.

A februári ülésen számolnak
be a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ, a Sárvári
Cseperedő Bölcsőde, és a Nádasdy

között elfogadják a társaságok
üzleti terveit.
Tárgyalják a Zene Háza Sárvár épületének vagyonkeze-

A képviselők a februári ülésen fogadják el az önkormányzat költségvetését

Kulturális Központ 2018. évi munkájáról, ez utóbbi intézmény 2019.
évi munkatervét is jóváhagyják.
Megállapítják az önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési tervét
és 2019. évi közbeszerzési tervét.
Elfogadják az önkormányzat 2019.
évi költségvetését.
A márciusi testületi ülésen
több – az önkormányzat tulajdonában lévő cégeket érintő
– döntést is hoznak, így többek

lésbe adását. Meghatározzák
a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások
feltételrendszerét. Megválasztják
a választási szervek tagjait.
Áprilisban beszámoló hangzik
el Sárvár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről,
valamint Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári
Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi

Új helyre költözik az IGESZ
Február 1-jétől a gyermekétkeztetés térítési díjának befizetése új helyszínen történik. Az
Intézmények Gazdálkodását
Ellátó Szervezet Sárvár irodája
a Széchenyi utca 13. szám alatt
várja ügyfeleit.

Az IGESZ eddig a Széchenyi
utca 7. szám alatt fogadta ügyfeleit, hamarosan azonban átteszi
székhelyét, és a Széchenyi utca
13. szám alatt, a Szent László Plébánia épületében végzi tovább
munkáját. A költözés egy képviselő-testületi döntés következtében történik. Tavaly októberben
a képviselők ugyanis határoztak
az önkormányzati tulajdonú,
Széchenyi utca 7. szám alatti ingatlan és a Szent László Plébánia
tulajdonát képező két Széchenyi
utcai ingatlan cseréjéről.
Wawrzsákné Kondor Eleonóra, az Intézmények Gazdálkodá-

sát Ellátó Szervezet Sárvár vezetője hangsúlyozta, az intézmény
szervezi a gyermekétkeztetést,
így fontos, hogy a lakossági

díjak beszedésével, illetve a gyermekétkeztetés lebonyolításával is
foglalkozik. A változás elsősorban a Nádasdy Tamás Általános

Wawrzsákné Kondor Eleonóra intézményvezető elmondta, hogy az önkormányzat intézményeinek a költségvetési tervezeteit a napokban készítették el

ügyfelek tájékozódjanak a változásról.
– Intézményünk a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítési

Iskolában, a Gárdonyi Géza
Általános Iskolában, valamint a
Csicsergő Óvodában nevelődő,
illetve tanuló gyerekek szüleit

tevékenységéről. Rendeletet alkotnak az önkormányzat 2018.
évi költségvetési gazdálkodásáról. Felülvizsgálják Sárvár Város
Önkormányzata közép és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervét.
A májusi ülésen az önkormányzat által alapított gazdasági
társaságok 2018. évi mérlegbeszámolóit hagyják jóvá. Beszámolót fogadnak el az Integrált
Településfejlesztési Stratégia
végrehajtásáról. Júniusban pályázatot írnak ki a Sárvári Cseperedő Bölcsőde intézményvezetői
feladatainak ellátására. Megválasztják a választási szervek
tagjait. Megállapítják a képviselő-testület második félévi
munkatervét. Szeptemberben jóváhagyják a víziközmű gördülő
fejlesztési tervet. Meghatározzák
a 2019–2020. nevelési évre vonatkozó óvodai munkaterveket.
Döntenek a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához való csatlakozásról.
A képviselő-testület általában
minden hónap negyedik csütörtökén 16 órai kezdettel tartja
üléseit a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében.

érinti – fogalmazott az intézményvezető a költözés kapcsán.
Kiemelte, hogy az iroda a plébániaépület udvari szárnyában
helyezkedik el, így nem a Széchenyi utca, hanem a Nádasdy
utca felől, az ÁNTSZ parkolóján
keresztül közelíthető majd meg.
Wawrzsákné Kondor Eleonóra, aki 2018 szeptembere óta tölti
be az intézményvezetői pozíciót
az IGESZ-nél, érdeklődésünkre
elmondta, sikerült beilleszkednie, jó kapcsolatot alakított ki a
munkatársakkal, ami elengedhetetlen annak érdekében, hogy a
munka gördülékenyen haladjon
a jövőben is.
Hozzátette, az új irodában is
készséggel állnak majd ügyfeleik
rendelkezésére. Hétfőtől-csütörtökig 8.00–12.00-ig és 13.00–
15.00 óráig; pénteken 8.00–12.00
óráig tart nyitva pénztáruk.
sii
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Kerékpárutak, parkolók épülnek a jövőnek
Amint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, Sárvár fenntartható közlekedésfejlesztési tervéről tartottak szakmai
egyeztetést a Városházán. Most
a terv részleteiről, az ehhez
kapcsolódó fejlesztésekről kérdeztük Máhr Tivadar alpolgármestert, hiszen a nemzetközi
tapasztalatokat hasznosítva
Sárváron is kiemelt szerepet kap
a fenntartható, környezetbarát
városi közlekedési lehetőségek
bevezetése és elterjesztése.
– A fenntartható közlekedés
témaköre több városi dokumentumban is előkerül, így például
a településfejlesztési és a gyógyhelyfejlesztési stratégiákban.
De 2016-ban elkészült Sárvár
Kerékpáros Fejlesztési Koncepciója is, majd 2017-ben – az országban elsőként – megalkottuk
a város fenntartható energia- és
klímaakciótervét, tehát nagyon
sok terület kapcsolódik itt egybe – mondta el Máhr Tivadar
alpolgármester, aki gyakorlati
eredményeket is sorolt.
A környezetbarát városi közlekedés terjesztése érdekében
hat darab elektromos kerékpár

került átadásra a tourinform
irodában még 2017-ben. A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit
Kft. az európai uniós SOLEZ
projekt keretén belül megvalósított tanulmány elkészítését

több száz parkoló létesült, de így
is csak próbálunk lépést tartani
a növekvő gépkocsi számmal –
húzta alá az alpolgármester.
– Nagyot léptünk előre a fenntartható közlekedés fejlesztése

Máhr Tivadar elmondta, hogy nagyot léptünk előre a fenntartható közlekedés
fejlesztése érdekében a kerékpárutak építésével az elmúlt évben, és ez idén
is folytatódik

követően döntött az elektromos
kerékpárok beszerzésének szükségességéről. – De ide tartozik
a parkolók létesítésének problémája is, hiszen Sárváron egy
év alatt 10%-kal növekedett a
gépjárművek száma, és ez nem
is fog megállni a következő időszakban sem. Az elmúlt években

érdekében a kerékpárutak építésével az elmúlt évben, és ez idén
is folytatódik. Nemcsak városi
szinten jelentősek a beruházá-
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sok, de a Vas Megyei Kerékpáros
Fejlesztési Koncepción keresztül
a megye egész területén. Ez egy
összetett problémakör, hiszen
az a kérdés, hogyan tudunk úgy
közlekedni, hogy közben óvjuk
is a környezetünket – hangsúlyozta Máhr Tivadar.
Sárvár fenntartható közlekedésfejlesztési tervében a célok
között szerepel a tiszta levegőminőség fenntartása Sárváron és a
járásban, az alternatív energiával
működő közlekedési eszközök
előnyben részesítése, így szeretnének egy hidrogén-meghajtású
autóbuszt is beszerezni. A tervek
része a biztonságos útkereszteződések, biztonságos utak kialakítása és a sárvári, valamint a járási
lakosokkal való együttműködés.
Máhr Tivadar alpolgármester
azt is kiemelte, hogy Sárvár egy
gyógyhely, így a gyógyhely megtartása és megőrzése érdekében
közös feladatunk, hogy a környezetünk megóvásával éljünk
és közlekedjünk.

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2019. január 29-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Energetikai fejlesztések a Gárdonyi iskolában
Folytatás az 1. oldalról
– A Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskolában, a Sárvári
Tankerületi Központ finanszírozásában megvalósult a
tetőtér és az emelet villamosenergetikai korszerűsítése egy
15 millió forint értékű beruházás keretében. Megújultak a
világítótestek a tantermekben,
a folyosók mozgásérzékelős
világítást kaptak. Az eddigi
neonok helyett felszerelt LED
lámpák 120 fokos szögben
világítanak, és kevésbé rontják
a tanulók szemét. Nem utolsósorban a felszerelt világítótestek fogyasztása harmada az
eddigieknek, így bízom abban,
hogy a villamosenergia-felhasználásunk a következő időszakban jelentősen csökkenni
fog – mondta el Németh Ernő
igazgató, akitől megtudtuk,

hogy egy európai uniós pályázatnak köszönhetően valósul

az épület északi része 15 cmes szigetelést kap. Másrészt az

Németh Ernő igazgató az iskola északi oldalát mutatja, amely 15 cm-es
szigetelést kap

meg egy másik beruházás az
intézményben.
– A másik projekt az egy
energetikai beruházás, egyrészt

intézmény tetőzetére 182 napelemet fognak felszerelni, és a tornacsarnokban már kicserélték a
nyílászárókat. A tornacsarnok és
az új épület fűtését hőszivattyúval fogják megoldani, az egész
épület padlását leszigetelik, és a
radiátorokat is kicserélik. Az elmaradt nyílászárokat és bejárati
ajtókat is kicserélték már az egész
épületen. Az energetikai felújítás
222 millió forintos beruházás
keretében valósul meg – tudtuk
meg Németh Ernő igazgatótól.
A projektek által a Gárdonyi
iskola épülete egyrészt esztétikailag, másrészt energiafogyasztás
szempontjából is meg fog újulni.
-fr-
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Évet értékelt a járási hivatal vezetője
A Sárvári Járási Hivatalt hatósági ügyeinek intézése érdekében tavaly közel 80 ezer ügyfél
kereste fel. Javultak az épületek
korszerűsítésével a munka és
az ügyintézés feltételei is – számolt be Dr. Galántai György
járási hivatalvezető.
A Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatala 2013.
január 1-jén jött létre a járások
kialakításáról szóló törvény
alapján. A járás 42 települést és
közel 40 ezer fő lakosságot szolgál ki. A Sárvári Kormányablak
mellett Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály, Építésügyi,
Népegészségügyi, Földhivatali, Foglalkoztatási, valamint
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály működik a járási hivatal keretében,
amelynek létszáma közel száz fő.
A tavalyi évben fejeződött be
több, a járási hivatal osztályainak otthont adó épület több
ütemben történt felújítása. A
Széchenyi 2020 Terv „Környezeti

és Energiahatékonysági Operatív
Programjának” keretein belül
megvalósult beruházás első sza-

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztályának
Selyemgyár utcai épülete volt.

A papír nélküli ügyintézésre való átállás hosszú időt vesz még igénybe, és
leginkább már a mai fiatal generációk élnek majd vele – mondta Dr. Galántai György

kaszában két sárvári középület
energiahatékonysági felújítására
került sor. Az egyik a Széchenyi utca 7. szám alatti Sárvári
Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztályának épülete, a másik
pedig a Sárvári Járási Hivatal

Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny?
Kihúzzuk a probléma gyökerét!
Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében,
ahol szépészeti beavatkozásokkal,
fogfehérítéssel,
fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra
a legszebb ékszere!
Telefon: 06/ 30 /496-73-55
– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

Ezt követően a második ütem
a Várkerület utcában lévő, a
Járási Hivatalnak és a Kormány
ablaknak is helyet biztosító

www.sarvarvaros.hu

része, hogy a különböző dokumentumok is mind webes
felületeken érkeznek az állami
intézmények között. A lakossági ügyintézések esetében is
folyamatosan növekszik az internet alapú levelezés. – A papír
nélküli ügyintézésre való átállás
hosszú időt vesz még igénybe,
és leginkább már a mai fiatal generációk élnek majd vele – teszi
hozzá Dr. Galántai György.
A járási hivatalvezető néhány
idén életbe lépett jogszabályváltozásra is felhívta a figyelmet.
Januártól új támogatási formáról rendelkezik a szociális
törvény. A gyermekek otthongondozási díja százezer forintot
jelent havonta a rászoruló családoknak. A Sárvári Járásban
41 jogosult van erre a szociális
juttatásra. Az érintetteknek
nincs teendőjük a változással
kapcsolatban, ugyanis aki tavaly december 31-én ápolási

Hetvenegymillió forintos beruházás során a Sárvári Járási Hivatal homlokzatát
leszigetelték és kicserélték a nyílászárókat is (Felvételünk az átadáson készült)

épületet érintette. A hetvenegymillió forintos beruházás során
a Sárvári Járási Hivatal homlokzatát leszigetelték, kicserélték a
nyílászárókat, a lámpatesteket,
korszerűsítették a fűtést, valamint napelemeket is felszereltek.
A munkálatok fő szempontja
volt, hogy a polgárok kellemes,
barátságos közegben találkozzanak az államigazgatással.
A szemmel látható változások
mellett jelentős informatikai
fejlesztések is történtek, amelyek révén a hivatalok közötti levelezés már teljesen
elektronikus úton történik. A
papírkímélő hivatali munka

díjra jogosult volt, annak jogosultságát automatikusan átfordítja a hivatal az új támogatási
formára.
Többek között tesztüzemben
már működik az ügyfélkapun át
megtekinthető rendszám alapján
történő gépjármű kereső, és az év
közepétől a kormányablaknál is
igényelhető lesz a TAJ-kártya és
az Európai Egészségbiztosítási
Kártya. – Az elmúlt év statisztikái szerint – emelte ki Dr. Galántai György – a Sárvári Járásnál
az egy hivatali ügyintézési idő
15 perc és félóra között volt,
ami európai mércével mérve is
jó eredménynek számít.

facebook.com/sarvari.televizio
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Új halgazdálkodási tervet is kellett készíteni
A sárvári horgászok télvíz
idején sem várják tétlenül a
halfogási idényt. Az egyesület,
mint a sárvári tavak kezelője,
gondoskodik a terület rendben
tartásáról. A tóparton zajló
munka mellett a horgászklubnak új halgazdálkodási tervet
is kellett készítenie.
A sárvári horgászok tisztítják
a partot, hétvégeken a több száz
fős egyesületi tagságból a közösségi-társadalmi munkákon sokan részt vesznek. Az egyesület
a város horgásztavainak a keze
lője, így nekik kell gondoskodniuk a környezet karbantartásáról
és a haltelepítésről.
Azonban a tavak téli tisztítása,
nádazása és takarítása mellett
a háttérben is zajlanak munkálatok, a horgászegyesületnek, mint
a tó kezelőjének számos hivatali
intéznivalója akad – mondta
Tóth Lajos, a Sárvári Kinizsi

Horgászegyesület elnöke. Tavaly
év végén lejárt a tavak halgazdálkodási terve. Ezért a szakhatóság
számára újat kellett készíteni,

– A haltelepítést a bevételeink
függvényében tudjuk biztosítani, ami ponty, keszeg, kárász
és süllő fajtát jelent. A ponty

A nádégetés az egyik téli munka a tavakon

és azt engedélyeztetni. Ebben
kerülnek megfogalmazásra többek közt a következő időszak
halgazdálkodási és telepítési
elképzelései is.

nagyon népszerű a telepítés és
a fogás szempontjából, emellett
a rablóhalakra is nagy figyelmet
fordítunk, ám ezeknek több mint
kétszeres a beszerzési ára. A te-

Csonkolásos baleset és étterem-tűz
Súlyos esettekkel kezdődtek az
év első napjai a sárvári mentők
és tűzoltók számára. A vasút
állomáson egy csonkolásos
üzemi baleset történt. A rábasömjéni volt Pagoda Étterem
ezer négyzetméteres épülete
teljesen leégett.

Január 3-án, csütörtökön a
késő esti órákban festési munkákat végeztek a gyalogos vasúti
felüljárón. A sínekre épített állványzaton munkások dolgoztak.
Az érintett 2-es és 3-as vágányon
egyetlen vonat sem haladhatott
volna át. Azonban egy mozdony mégis a sínpáron tolatott.
A korláton festők leugrottak a
már lassító mozdony elől.
Egy munkást azonban a mozdony az állvánnyal együtt elsodort és a kerekek alá esett.
Az egyik lábát a vonat térd alatt
levágta és ezen túl további életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A mentők a szombathelyi megyei kórház intenzív osztályára
szállították, az állapota stabil.
A vasúti átjáró felújítására
azután került sor, hogy a MÁV

a városi önkormányzatnak ajánlotta fel megvételre a műtárgyat,
ám a várossal nem sikerült
megállapodni. A létesítmény
nem volt balesetveszélyes, de az

lyeztetése vétség elkövetésének
gyanúja miatt folytat eljárást.
A vasúttársaság szóvivője annyit
közölt, hogy a vasútbiztonsági
szervezet is vizsgálja az ügyet,

Teljesen kiégett a Sárvár és Rábapaty közötti főút mellett található volt
Pagoda Étterem

időjárás – főként a vas alkatrészeket – kikezdte. Így kezdődtek
el több részletben a felüljáró
rekonstrukciós munkálatok.
A baleset miatt a Sárvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vasúti közlekedés veszé-

amelyben feltehetően több emberi mulasztás is történt.
Január 6-án, vasárnap délelőtt 10 óra körül kigyulladt
és teljesen kiégett a Sárvár és
Rábapaty közötti főút mellett
található volt Pagoda Étterem.
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lepítésen túl a saját szaporulat is
jónak mondható, ami vonzóvá
teszi a sárvári vizeket – tette
hozzá Tóth Lajos.
Az önállóságnak egyik feltétele, hogy sokféle jogszabálynak
és azok változásainak is meg kell
felelni. A legutóbbi az elektronikus horgászkártya bevezetése
volt. – Ezzel kapcsolatban még
több nyitott kérdés is akad,
egyebek mellett a horgászjegyek
kiadását illetően. Az egyesületnél informatikai hátteret kell
biztosítani a változások lekövetéséhez. Az azonban már biztos,
hogy a sárvári horgászboltban
csak bizonyos kijelölt napokon
lesz elérhető az eddig bármikor
igénybe vett ügyintézés – szólt
a digitalizálás gondjairól a horgászelnök.
Amíg tisztázódnak a feltételek,
addig is vigyáznak a horgászok,
hogy kizárólag a tavon menjenek
a jégre.

A több éve üresen álló, a Rábasömjéni utcához tartozó ezer
négyzetméteres ingatlan egy
részében már csak bútorbolt
működött. A bútorraktár egy
részében ütött ki a tűz.
A városi hivatásos tűzoltók
értek elsőként a helyszínre,
emellett Szombathelyről és
Körmendről is elindultak hivatásos egységek, valamint a
katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat is a területre tartott.
A tűzoltók négy vízsugárral kezdték oltani a lángokat.
A tűzoltók két gázpalackot is
kihoztak az épületből.
A lángok idővel az épület
teljes tetőszerkezetére átterjedtek, és az oltási munkálatok
közben a fém tetőszerkezet
beszakadt. Közben megérkeztek a pápoci önkéntes tűzoltók
is, akik hivatásosokkal együtt
a katasztrófavédelem műveleti
szolgálatának irányítása mellett oltották a terjedő tüzet.
Az épület teljesen kiégett.
A bútorraktárnak használt
épületrészben keletkezett tűz
okát még vizsgálják.
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A dalok segítségével vitték jelképes utazásra közönségüket
„Dallam hátán, szelek szárnyán” címmel adott nagy sikerű
ünnepi hangversenyt december
utolsó hétvégéjén a Ma'mint
'Ti Színjátszó Csoport a Szent
László Katolikus Templomban.
A művészeti közösség a dalok
segítségével jelképes utazásra
vitte közönségét időben és térben
az ünnepi tematikában. Több
mint ötéves hagyomány, hogy a
Ma'mint 'Ti Színjátszó Csoport
az év zárásaként acapella hangversennyel örvendezteti meg a
sárvári zeneszerető közönséget.
Azt szeretnék, ha műsoruk hangulatával valódi meghittséget teremthetnének hallgatóik számára
a decemberi ünnepi időszakban.
– A feladat az volt, hogy a
közönség és a magunk számára
is kedves dalokból készítsünk
műsort a minőségi hangzás, az
ünnep jegyében. Idén is a változatosságra törekedtünk. Úgy
érzem, hogy a válogatás sokszínűre sikerült. Volt a műsorban
népdal, könnyűzene, komolyzene

– mondta el Schimmer Roberta
művészeti vezető. Hozzátette: Az
év végi hangverseny alkalom arra,
hogy a művészeti csoport megmutassa, a színjátszáson kívül az
éneklés is fontos számukra.

Csaknem harmincan szerepeltek az ünnepi hangversenyen (Fotó: Auer Gábor)

– Másabb út ez, mint amin
alapvetően járunk. De közösségben énekelni jó, nagyon sok
mindenre megtanítja az embert.
Közönségnek előadni mindezt
pedig különleges élmény – tette
hozzá a művészeti vezető.

• Facebook posztok
• weboldal
és prospektus
szövegek
• pr cikkek, hirdetések
• hírlevelek vagy
bármilyen
kreatív szöveg
nyelvtanilag helyes, tartalmilag
szép megfogalmazását,
régi szövegek lektorálását
vagy átírását magyar
és német nyelven
vállalom.
Facebook oldalak
komplett tartalom
menedzselése
magas színvonalon,
referenciákkal.

Schimmer Roberta számokban is jellemezte a hangversenyt.
Csaknem harmincan szerepeltek
a műsorban, 13 dalból és egy ráadásból állították össze a műsort
idén is.

NehezeN
fogalmazol?
Nem jöN
a múzsa csókja?
a szövegírást
bízd sárvári
szövegíróra!
mészáros marianna

Platán Pr bt. sárvár

+36 30 419 1441
mszrs.marianna@gmail.com

A csoport vezetője úgy véli:
Nem a gépeken, a technikán
múlik, hogy egy-egy dallal elérjék
a közönség szívét. A cél a lehető
legtöbbet kihozni a csoportból
a produkciók során a minőségi
hangzás, az előadás, a közönség

szolgálata érdekében. Ha pedig
emellett az úgynevezett „Ma'mint
'Ti”-s lelkületet is sikerül megéreztetni a koncert résztvevőivel,
az az egyik legnagyobb öröm
számukra.
– Minden egyes dal előadásánál külön feladat rábírni a
közönséget, hogy lélegezzen
együtt velünk. A vastaps pedig
nagyon jó visszajelzés, amely
öröm is számunkra és tanulunk
is belőle, mert tudhatjuk mit
szeretett jobban a közönség és mi
az, amit pedig át kell gondolnunk
a későbbiekben egy dalválasztás alkalmával – hangsúlyozta
Schimmer Roberta.
Decemberi hangversenyével
sokak számára szerzett maradandó koncertélményt a Ma'mint 'Ti
Színjátszó Csoport. A művészeti
közösség azonban nem pihen,
már újabb produkciójára készül, a
bemutatót hagyományosan nyárra tervezik, az előadásról azonban
csak májusban árulnak el többet a
művészeti vezető ígérete szerint.
Pogács Mónika

facebook.com/sarvari.televizio
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Ady Endrére emlékeztek a könyvtárban
Verset szavalt a polgármester, ismert személyek és még
a környező településekről is
érkeztek, hogy elszavalhassák
kedvenc Ady Endre versüket
a sárvári várban. A Nádasdy
Kulturális Központ a költőóriás
halálának századik évfordulója
alkalmából tartott rendezvényt.

Arra kérték a vállalkozó kedvűeket, hogy hozzák magukkal
és osszák meg elszavalva, illetve
felolvasva a számukra fontos
Ady költeményeket. A Sylvester
Könyvbarátok Klubjának idei
évada ugyanis jeles magyar írók
jubileumaihoz kapcsolódik.
A két vasi költő, a hetven évvel
ezelőtt született Nagy Gáspár és
a harminc éve elhunyt Weöres
Sándor mellett többek közt a
szintén 100 esztendeje elhunyt
Csáth Géza áll majd a havonta
rendezett összejövetelek közép-

pontjában – szólt köszöntőjében
Bődi Piroska könyvtárvezető a
tervezett tematikáról.

és pályájukat közösen ismertetve, hatalmas életművükből pedig
úgy szemezgetve, hogy bárki

Kondora István kultúraszerető magánemberként jött el, hogy elmondja egy
kedves versét

A „Hozz egy verset!” rendezvényen a költőkre a klub
keretében rendhagyó módon
szeretnének emlékezni: életüket

kiegészítse személyes idézeteivel
az adott poéta életrajzát.
– Sok verset és Ady Endrét
szerető sárvári van – jegyezte
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meg Horváth Lászlóné tanárnő,
aki ismertette a költő életrajzát,
amelyet a közönség soraiból közben elmondott egy-egy odaillő
vers tett még kézzelfoghatóbbá.
A tehetségét hírlapíróként és
költőként Párizsig röpítő géniusz egy csapásra híres ember
lett, lírája és életvitele ugyan
megosztotta kortársait. Azonban
megkérdőjelezhetetlenül írásai
jelentették a modern magyar
költészet születését.
– Kultúraszerető magánemberként jöttem ide, hogy elmondjam egy kedves versemet
– mondta Kondora István
polgármester a Milánó dómja
előtt című vers felolvasásakor.
Máhr Tivadar alpolgármester
kötete Üzenet egykori iskolámba című költeménynél nyílt
ki, míg mások saját kutatásaik
eredményeit is megosztották a
könyvbarát klubbal.

A magyar fegyverek dicső múltja a könyvtárban
A Magyar Honvédség a közelmúltban tette hivatalossá, hogy
ismét honi gyártású fegyverekkel
szereli fel arzenálját. Azonban
kevesen tudják, hogy a honi fegyverkészítés nagy hagyományokkal rendelkezik. Ezt a szellemi
és technikai tudást mutatja be a
sárvári várban most megnyílt „A
magyar pisztolygyártás 100 éve”
című kiállítás.
– 1891-ben kezdődött, és indult
el a világhír felé a magyar fegyvergyártás – idézte fel a dicső múltat a
kiállítást megnyitó Takács Zoltán
Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója. A magyar mérnöki teljesítmény tárgyiasult emlékei
Béky Albert, Istenes István és
Magyar Róbert magángyűjtők
jóvoltából kerülhettek a könyvtár
üvegtárlóiba.
– Volt a csúzli, utána jött a
bajonett, hozzá a puskák, majd
Magyar Róbert barátom fertőzött
meg a gáz-riasztó fegyverekké
visszaalakított éles fegyverek gyűjtésével. A kollekciók bővítése ma
már nagyrészt az interneten történik erre szakosodott portálokon,
de ha felbukkan valahol egy hatástalanított fegyver, akkor szólnak

az ismeretségből is. Ha pedig egy
fajtából két darab van, akkor először mindig a gyűjtőkollégáknak
ajánljuk fel, és így csereberélünk
– mesélt a gyűjtésről Béky Albert.

minisztériumnak készült – sorolta ritkaságait a fegyvergyűjtő.
A magyar kézi lőfegyver száz
esztendejének történetéből csak
néhány hiányzik, a tárlókban eze-

Egy prototípus géppuska mellett Istenes István, Béky Albert és Magyar Róbert
magángyűjtők a sárvári várban nyílt fegyverkiállításon

A kiállításon különösen büszke két pisztolyra, amelyek hazai
gyártásúak és egyiptomi belügyi
szervek megrendelésére készültek.
A Tokagypt és Walam típusúakból
kevés példány létezik, utóbbiból a
világon mindössze három átalakított gyűjtői darab van. Szintén
ritkaság egy KGK-géppuska,
amelynek a 001-es a sorozatszáma,
ami prototípusként a honvédelmi

ket illusztrációkkal jelezték. Egy
1910-es Frommer-pisztolynak
például hiába megfizethetetlen az
ára, ha nincs is belőle fellelhető.
A magyar fegyvergyártás egyik
legnagyobb alakja az előbbi fegyver névadója Frommer Rudolf,
aki pénzügyi területről érkezett
a fegyvergyártáshoz, és megteremtette a Fegyver és Gépgyár
Rt. működésének biztos anyagi

alapjait. A honi fegyveripar másik
jeles alakja Kameniczky József, a
FÉG második világháború utáni
időszakának meghatározó személyisége. 1941-ben került a gyárhoz,
majd részt vett a helyreállítási
munkákban.
– Mi még katonák voltunk,
és később rengeteg filmet is láttunk, amelyekben sok fegyver
szerepelt, azonban ezekről nem
volt semmiféle tudásunk. Utána
érdeklődtünk, és informálódtunk,
végül – ha már annyi ismeretünk
volt róluk – maguk a revolverek
is megjelentek – eleveníti fel gyűjtőszenvedélyének alapjait a másik
kiállító, Istenes István.
Egymás segítése kovácsolja
közösséggé régi muskéták szerelmeseit. Az összefogás valóban szükséges, mert bizonyos
szempontból nem népszerű a
fegyvergyűjtés Magyarországon.
A gerjesztett fegyverellenesség
miatt mintha megbélyegzettek
lennénk – mondják az érintettek. A fegyverekkel nincs baj,
azok műszaki alkotások, a rossz
emberekkel akad baj. – Bennünket büszkeséggel tölt el, hogy a
magyar szellemi tudás e részét
őrizhetjük – vélekednek.
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Szent László
Plébánia
Szent László és Szent M
és
Szent Miklós
Plébánia
● Január 27-én, a vasárnapi
szentmiséken vehetik át a 3. osztályos elsőáldozók és a 8. osztályos
bérmálkozók szülei a jelentkezési
lapokat a Szent László és a Szent
Miklós Sári templomban.
● Január 27-én, vasárnap a 10
órás nagymisén a Sári templom
kertjében eltemetett Tinódi Lantos
Sebestyénre emlékezünk a helyi
gimnázium tanulóinak és tanárainak részvételével.
● Január 31-én, csütörtökön a
Szent László nagytemplom hittantermében 18.45 órakor folytatódik
a felnőtt katekézis. Az előadás címe:
A pápai szolgálat
● Február 2-án, szombaton Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
a Szent László-templomban 8 és 18
órakor, a Sári templomban 17.30
órakor lesznek ünnepi szentmisék.
● Február 2-án és 3-án, a szentmiséken balázsáldásban részesül-

hetnek a Hívek mindkét templomban.
● Február 6-án, szerdán a Sári
plébánia közösségi termében lesz
felnőtt katekézis 18.15 órakor. Az
előadás címe: A püspöki szolgálat
● Nagy örömmel tudatjuk a sárvári polgárokkal, hogy az Annunciáta nővérek kongregációja Sárvár
városában telepedik le. Brazíliából
érkezik Sárvárra két szerzetes nővér, akik szeptembertől a katolikus
iskolában fognak szolgálatot teljesíteni, mint pedagógus asszisztensek.
Egyikük iskolaigazgató nővér volt,
egy több ezer főt számláló katolikus
iskola központban. A nővérek több
nyelven beszélnek, így a katolikus
iskolában tanuló gyermekeknek
sok lehetősége lesz az anyanyelvi szinten angolul, portugálul,
olaszul, spanyolul, németül és
franciául beszélő nővérektől idegen
nyelvet tanulni.
● Kérjük az adóbevallást készítő
híveinket, hogy az idén is tegyék
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat
munkahelyükön vagy közvetlenül.
A helyi egyházfenntartási adó a
nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a,
amelyet 9 és 12 óra, valamint 16.30
és 17.30 óra között lehet rendezni a

HÍRLAP
plébánián. A 2x1%-ról rendelkező
nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László
Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Evangélikus
Evangélikus Egyházközség
Hírek 2
● A Sárvári Evangélikus Egyházközség Luther-rózsa alapítványa 23.
alkalommal szervez jótékonysági
farsangi bált, melynek időpontja január 26-a, szombat, helyszíne pedig
a Nádasdy Étterem nagyterme lesz.
Jótékonysági bálunk idei bevételét
az ifjúság körében végzett munkára, valamint oktatásfejlesztésre
fordítjuk.
● Február 3-án, a 9.30-kor kezdődő istentiszteletünkön várjuk
a testvéreket az úrvacsora közösségébe.
● Január 24-től a szokott módon
folytatja munkáját a Kortárs Keresztény Kórus. Csütörtökönként 18
órától várjuk az énekelni vágyókat
a gyülekezeti terembe.
● Konfirmációi oktatást péntekenként 16 órától tartunk a gyülekezeti teremben.

www.sarvarvaros.hu

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától
istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Keddenként 18 órai kezdettel
tartja összejöveteleit a Fiatal Felnőttek Köre.
● Csütörtökönként 17.30-ra a
Dalárda próbáira várjuk az énekelni
vágyókat.
● Ökumenikus imahét sárvári
alkalmai: január 23-án, szerdán
a református, 24-én, csütörtökön
az evangélikus, 25-én, pénteken a
Szent László-templomban találkozunk, mindhárom alkalommal
17 órakor.
● Református bálunkat február
2-án, szombaton tartjuk a Vadkert
Major Étteremben. Jelentkezési
határidő: január 29.
● Személyi jövedelemadónk 1%át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel,
melynek adószáma: 18890552-1-18.
● A Magyarországi Református
Egyház technikai száma: 0066.
● Gyülekezetünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Jótékony célért báloztak Sárváron
A 12. Sárvári Városi Bál nyitotta a farsangi szezont
Folytatás az 1. oldalról
A 12. Sárvári Városi Bál fővédnöke, Kondora István polgármester nyitotta meg a rendezvényt, aki megköszönte a
szervezők munkáját, amelynek
köszönhetően egy újabb, nagy
hagyományú rendezvénnyel
gazdagodhatott a város. Mint
mondta, ez a bál a sárvári báli
szezont nyitó est, mindenkinek
azt kívánta, hogy a jókedv ne
csak a bál, de a farsangi szezon

végéig tartson ki. – Mindenkinek
jó kedvet és jó szórakozást kívánok! Éljen Sárvár, éljenek a sárváriak! – szólt Kondora István.
A jó hangulatról a közkedvelt
Galaxy Tánczenekar gondoskodott, az estén fellépett A Két
Zsivány is. A bálozók négyfogásos, svédasztalos vacsorán
gyűjthettek erőt a tánchoz.
A bál sikerének a titkáról
Savanyú Gábor úgy vélekedik, a
legfontosabb, hogy az emberek

szeressenek bálozni, legyen egy
jó zenekar, kell egy tombolasorsolás az izgalomhoz, és nem
utolsósorban egy olyan kiváló
helyszín, mint a Park Inn Hotel.

A szervezők a tombolatárgyak
felajánlóinak is köszönik a támogatást, hiszen évről évre több és
színvonalasabb tombolatárgyat
kapnak, így több tombolaszel-

Bálozók egy csoportja a táncparketten

Az asztaloknál jó hangulatú beszélgetések zajlottak – a kép jobb szélén Máhr
Tivadar alpolgármester

– Most már jó néhány éve a
Park Inn Hotelben rendezhetjük
a bált, köszönet érte Tölli Bálint
igazgató úrnak, hiszen ezáltal
egy nagyon színvonalas estet
tudunk szervezni – húzta alá
Savanyú Gábor.

vényt tudnak értékesíteni, és
ezáltal nagyobb támogatást kap
a kiválasztott intézmény, idén
a Sárvári Cseperedő Bölcsőde.
A táncparkett egész éjszaka tele
volt, a jókedv hajnalig kitartott a
12. Sárvári Városi Bálon.  -fr-

Civil szervezetek bálja
Sárváron
a Nádasdy Vendéglőben
2019. február 9‐én 19 órától
Kapunyitás: 18 órától

Szeretettel meghívjuk Önöket
iskolánk hagyományos,

Jótékonysági Báljára.
Időpont: 2019. március 02., kapunyitás 19:00
Helyszín: Park Inn Hotel Sárvár
Köszönettel várunk a tombolához bármilyen
adományt, felajánlást, amit kérünk,
juttassanak el az iskola titkárságára.
A bál bevételét
az iskola alapítványának ajánljuk fel!

Belépőjegy: 4000 Ft
(válaszható menüvel)
Részvételi szándékát
2019. február 3‐ig az alábbi
elérhetőségeken várjuk:
Veresné Perger Katalin
Tel.sz: 06‐70/330‐8712
E‐mail cím:
veresne.p.katalin@gmail.com
Szervezők:
Stop and Go Táncklub, Senior Néptáncosok,
Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület

Reméljük, minél többen megtisztelik
bálunkat jelenlétükkel.
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Várostörténetet írni fotók segítségével
A Sárvár Anno vagyis a www.
sarvaranno.hu olyan különleges,
egyedülálló honlap, amely a várostörténetet szubjektív módon
írja. A Nádasdy Ferenc Múzeum
fotóarchívumának bemutatása
mellett a sárváriak fényképfeltöltéseit is szívesen fogadja a portál.
Az oldalt szerkesztő szakemberek meggyőződése az, hogy
a történelem a nagy korszakos
események mellett az egyes emberek történetéből rakódik össze.
Ez pedig fotókban is igazolható.
A képek tematizálva kerülnek
fel a honlapra, így könnyebben
átlátható a gyűjtemény.
Most a szerkesztők a sárváriak
segítségére számítanak a „sarvar
anno"-n. Minden este 18.27-kor
osztanak meg egy-egy újabb fotót
a portál közösségi média oldalán.
Az a tapasztalat ugyanis, hogy
a kora esti órákban látogatottabb a
világháló, akkor érdemes megosztani az információkat leginkább.
– Arra kérjük azokat, akik a
portrékon szereplőket ismerték,

vagy ismerik, hogy segítsék információikkal a honlap munkáját –
foglalta össze a szerkesztők kérését
Szibler Gábor történész.
A múzeum archívumának
fotói közül többhöz nincs elég
adat ugyanis. Ezek nélkül a fényképek feldolgozása nehéz vagy

is hasznosulhat a várostörténeti
fénykép vagy portré. A múzeum
által beleltározott üvegnegatívok
között sok férfi, női és gyermekportré szerepel, akikről nem tudnak semmit, így a fotó informatív
értéke kevés. A rendszeres oldallátogatók felismerhetik ezeket a

Biztatunk mindenkit, hogy rendszeresen nézzék a portált és a megosztásokat
is a hozzá kapcsolódó közösségi média oldalon – mondta Szibler Gábor (Fotó:
Takács – Reichardt Gabriella)

sokszor lehetetlen. Amennyiben
a fotókhoz információkat tudnak
rendelni, annak feldolgozása
könnyebb, ezek után több módon

személyeket, nevük, lakcímük,
foglalkozásuk megadása informatív értéket jelent a múzeum
számára.

www.sarvarvaros.hu

Másban is számítanak a sárváriak aktivitására.
– A „sarvaranno" oldalon már
csaknem 14 ezer fénykép található. A törzsanyag a múzeum
archívumából való, de több ezer
lakossági fénykép is gazdagítja a
gyűjteményt, amelyet ezúton is
köszönünk. Kérjük a sárváriakat,
hogy gyarapítsuk a közös kincseket a helyi fotók feltöltésével!
– mondta a történész.
A Sárvár Anno szubjektív várostörténeti portál Sárvár egyik
unikuma. Aki segítene információkkal a történészeknek, annak
is érdemes felkeresnie a portált, de
azoknak is, akik egyszerűen csak
még jobban szeretnék megismerni
a várost. Az oldal nagy segítség
lehet ebben.
– Biztatunk mindenkit, hogy
rendszeresen nézzék a portált és
a megosztásokat is a hozzá kapcsolódó közösségi média oldalon.
A szubjektív várostörténet közös
kincs, amelyet érdemes mindan�nyiunknak jól ismerni – mondta
zárásul Szibler Gábor. 
PM

JANUÁRI PROGRAMOK A VÁRBAN

TINÓDI

EMLÉKNAP

Sárvár, 2019. január 31.
10.00 A Tinódi-szobor koszorúzása a Tinódi Gimnáziumban
10.15-13.00 Tinódi Nap a Tinódi Gimnáziumban
13.30 Megemlékezés és koszorúzás a várparkban
Ünnepi beszédet mond Kondora István polgármester
17.00 Szóban és zenében Tinódiról a Nádasdy Ferenc Múzeumban
Szibler Gábor, történész: Költészet és valóság. Vitézi élet a végeken
Kónya István, lantművész: A lantok európai vándorútja
A sári Szent Miklós-templom falán elhelyezett Tinódi-emléktábla
megkoszorúzására 2019. január 27-én, vasárnap a Szentmise után kerül sor.
http://sarvarvar.hu/tinodi-lantos-sebestyenre-emlekezunk-a-sarvari-varban-2019-01-31

Róbert Katalin író, szerkesztő Szelídíts meg! című ifjúsági
regényét ajánljuk szíves figyelmükbe január 26-án, szombaton
17 órakor. A szerzőnő sárvári könyvbemutatójára a Nádasdy Múzeum dísztermében kerül sor. A történet Antoine de
Saint-Exupéry: A kis herceg modernkori továbbgondolása.
A könyvbemutató előtt 15:40–16:30-ig ifjúsági fórum lesz
Sárvár és vonzáskörzetnek tehetséges fiataljaival. Moderátor
Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális Központ munkatársa, Vas
megyei múzeumi koordinátor.
A sárvári vár kortárs kiállítótermében, a Galeria
Arcisban az évet Feledy
Gyula Zoltán festőművész tárlatával nyitják a
szervezők január 27-én
11 órakor. Az egy színre
építő képeket bemutató, monokróm kiállítás címe Koloratúra.
A kiállítást megnyitja Hegyeshalmi László festőművész, a
veszprémi Művészetek Háza igazgatója. A kiállítás február
24-ig tekinthető meg.
A könyvtár Egészségklubjának évadnyitó rendezvényén Tóth
László kertészmérnök által ismerkedhetnek meg az érdeklődők a búzafű és a csírák jótékony hatásaival január 29-én,
kedden 17 órától. Kezdjük egészségesen az évet!

facebook.com/sarvari.televizio
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„A kultúra valóban legyen mindenkié! "
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Évértékelő Takács Zoltán Bálint igazgatóval
„Olyan esztendőn vagyunk túl,
amelynek munkájával a következő évek alapjait teremtettük
meg.”– foglalta össze a Nádasdy
Kulturális Központ tevékenységét Takács Zoltán Bálint igazgató, akivel évet összegeztünk.
Sárvár új kulturális intézménye 2017. január elsején kezdte
meg munkáját. A városvezetés a
felekkel előre egyeztetett döntést
hozott a Nádasdy Kulturális
Központ létrehozásáról. Olyan
kreatív kihívás elé állította az
intézmény dolgozóit, amely minden szakemberből a legjobbat
hozta ki. A cél egy olyan struktúra
kialakítása volt, amelyben az intézmény által kínált programoknak köszönhetően az emberek
szívesen betérnek a várba nem
csak egyszer, hanem rendsze-

– A kultúra a mindennapjaink
része, éppen ezért ezt nekünk is
tükröznünk kell. Ha valaki bejön
a Nádasdy-várba, szeretnénk, ha
azt érezné: érte, miatta történnek
itt a dolgok. A sárváriaknak
és a város vendégeinek olyan
programokat szeretnénk nyújtani, amelyek részeseként otthon
érzik magukat itt a várban, meg
a világban – fogalmazott Takács
Zoltán Bálint.
Az igazgató azzal folytatta:
Céljuk a kezdetektől az volt,
hogy a lehető legszélesebb
közönségkört szólítsák meg
programjaikkal. Azokat, akik
Sárváron élnek és azokat is,
akik pihenni érkeznek a városba. A Nádasdy Kulturális
Központra háruló nem könnyű
kihívás, hogy az ebből adódó
változatos közönségigénynek

Kedvelt helyszíne lett a várbeli rendezvényeknek a hátsó várudvar – Felvételünk a Sárvári Vonósok nyári koncertjén készült

resen. A turizmus kiszolgálása
és a kultúra, a közművelődés, a
klasszikus művelődési házi feladatok ellátása két párhuzamos,
egyformán fontos cél, amelyet el
kell látnia Sárvár új intézményének. Épp a közművelődés klasszikus tevékenységét hangsúlyozva
fogalmazódott meg a kulturális
központ idei jelmondata: „A kultúra ott van, ahol te vagy.”
Takács Zoltán Bálint elmondta: országos felmérések mutatják,
hogy a megkérdezettek fele távolinak érzi magát a kultúrától. A
válaszadók jellemzően egyfajta
magaskultúrára asszociálnak
a kérdés kapcsán, pedig a kultúrafogalom sokkal szélesebb,
átszövi az életünket.

megfeleljen. Az igazgató a
tavalyi év első döntései közé
sorolta azt is, hogy ne csak látványos események szervezésére
koncentráljanak, hanem jusson
erő, idő és figyelem az úgynevezett apróbb munkákra is.
Rendezvényekre lefordítva: ne
csak hétvégi nagyfesztiválokról
szóljon Sárvár kulturális élete,
ami nagyon fontos a város életében, hanem hétköznaponként
is legyenek programajánlatok.
Így próbálták tavaly sikerrel
szélesíteni a rendezvénykínálatot – a hétvégi ajánlatok mellett
– hétköziekkel is.
Takács Zoltán Bálint azt is
elmondta: Míg a tavalyi tervezésnél csupán egy 12 hó-

napos időszakot láttak előre,
idén májusban eljuthatnak oda,
hogy már a 2020-as esztendő
rendezvényeinek szervezését is
előkészíthetik.

Takács Zoltán Bálint szerint a vár
Sárvár központjában egy olyan kulturális erőtér, amely az itt dolgozókat
minőségi munkára készteti (Fotó:
Takács – Reichardt Gabriella)

– A vár Sárvár központjában egy olyan kulturális erőtér,
amely az itt dolgozókat minőségi
munkára készteti. Itt dolgozni
felelősség és kötelezettség, például abban, hogy a központi helyzettel éljünk, és ne visszaéljünk
– mondta az intézményvezető.
A rövid évértékelésből tehát kiderült: a következő évek
munkájának alapját teremtette
meg Sárvár kulturális központja
tavaly.
– December 31-én, amikor
koccintottam munkatársaimmal, megfogadtam, hogy nem
fogunk letérni az elkezdett útról, a célokhoz ragaszkodunk
továbbra is: A kultúra, a Nádasdy Kulturális Központ, a
vár valóban legyen mindenkié,
mindenki érezze magát otthon,
amikor betér ide – zárta évös�szegzését, az idei feladatok rövid
összefoglalását Takács Zoltán
Bálint igazgató.
Pogács Mónika

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZC
BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SÁRVÁR
CÍME: 9600 Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A
Igazgató: Lakatné Mester Éva
Beiskolázási felelős: Talabér Csaba igazgatóhelyettes
Telefon: 06-95-320-414
Honlap: www.barabas-sarvar.hu • E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKAT INDÍT:
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATBAN automatikai
technikus, villamos berendezés szerelő és üzemeltető
GÉPÉSZET ÁGAZATBAN mechatronikai technikus, villamos
berendezés szerelő és üzemeltető
INFORMATIKA ÁGAZATBAN informatikai rendszerüzemeltető,
irodai informatikus
KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA
ÁGAZATBAN logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, pénzügyi
ügyintéző
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOKAT INDÍT:
gépi forgácsoló, eladó, villanyszerelő
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ISMÉT ELSŐ HELYEN A FORD

HÍREK A SZOMBATHELYI STRAUSS AUTÓSZALONBÓL
A 2018-ban ismét első a Ford a magyarországi importőrök sorában – tekintve az új személyés kishaszongépjármű összesített értékesítési számokat. A márka összesen 20.047 eladott
személy- és haszongépjárművel vezeti az összesített eladásokat.
A Ford országos eredményeit büszkén osztja meg velünk a Ford Strauss, hiszen az első
helyezésért a szombathelyi autószalon is óriási növekedéssel járult hozzá. A cég 2018-as értékesítési eredményeivel saját rekordjaihoz, az autószalon 2006-os, 2007-es csúcs-teljesítményeihez közelít.
A Ford 2018-ban számos új modellel állt elő: februárban megérkezett az EcoSport teljesen megújult
változata, októberben pedig bemutatta a Strauss a
vadonatúj Ford Focust, amely az év – ha nem 5 év legnagyobb sztárja lett legújabb technológiáival és
dizájnjával.

2018-ban a Straussnál is, úgy, mint országosan a haszongépjárművek voltak a legkelendőbbek, köztük
• a megújult Ford Transit Custom 1 tonnás áruszállító,
• a Custom 9 személyes kisbusz változata,
• a pick-up-ok kategóriájában piacvezető Ford Ranger
(országosan 45,55%-os piaci részesedés!) és a
mindig örök Ford Transit.
A 2019-es év is sok új szép Ford modellt ígér: elsőként
érkezik a megújult Mondeo, mely hibrid változata
kombi kivitelben is elérhető lesz. A legnagyobb dobást azonban az év végére tartogatja majd a Ford,
amikor megérkezik a vadonatúj Kuga és a legújabb
Ranger, sőt, a megújuló Ranger mellett a különleges,
tereprallyra termett Ranger Raptor is.

Az új Ford Focus 4-ajtós változatát is láthatjuk már a
szombathelyi autószalonban.
2018 tartogatott meglepetéseket Fiesta fronton is,
megérkezett a Fiesta crossover Active. A megemelt
alváz könnyebb ki- és beszállást, a magasabb üléspozíció az út még jobb beláthatóságát biztosítja.

Töretlen a Ford Kuga SUV, városi terepjáró sikere,
amelynek turbó benzines változatát már 6.5 Millió forintért kínálja – 2019-ben is tavalyi áron - a Strauss.

2019-ben ismét várható az államilag támogatott
NHP finanszírozás– ezért a Strauss már most készül
jelentős haszongépjármű készlettel, amelyekre érdemes már az NHP bevezetése előtt leszerződni, például egy kifutó Ford Rangerre.
A december végére szinte kiürült autószalon újra
teljes palettával várja a Ford szerelmeseit, a tavalyi
készletet tavalyi áron kínálja a Strauss. Idén is a legnagyobb szakmai felkészültséggel és udvarias, segítőkész kiszolgálással várja érdeklődőit az értékesítői
csapat, kívánjuk, találjanak ízlésüknek megfelelő új
Fordot náluk, hiszen most: megéri.

KÉSZLETKISÖPRÉS!

Vásárolja meg tőlünk 2018-as áron új Fordját!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

* A Datahouse újautó-eladási adatai szerint (személy-, kishaszon, nagyhaszon és busz)

facebook.com/sarvari.televizio
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Sárvári rendőr kapott elismerést
A Sárvári Rendőrkapitányság
járőre, Kiss Tamás címzetes
rendőr főtörzsőrmester érdemelte ki „Az Év Iskolarendőre”
elismerést Vas megyében.

Az iskola rendőre programban tavaly nyújtott kiemelkedő
tevékenységéért Kiss Tamás
címzetes rendőr főtörzsőrmester részesült elismerésben.

A Sárvári Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztálya Közlekedésrendészti Alosztályának
járőre a szakmai díjat dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagytól, rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettestől
vette át. Az iskola rendőre
program célja a gyermekek közlekedési ismereteinek bővítése a
balesetek megelőzése céljából,

a fiatalok felelősségteljes és
szabálykövető közlekedésre
nevelése. A Sárvári Rendőrkapitányság munkatársa a Gárdonyi,
a katolikus és a Nádasdy általános Iskolák iskolarendőreként
rendszeres kapcsolatot tart az
intézményekkel, diákokkal.
Bűnmegelőzési és közlekedésrendészeti tanácsokkal segíti az
iskolák közösségeit.
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Kiss Tamás címzetes rendőr főtörzs
őrmester

Több mint 200 kutyát mentettek meg
Sárvár és Kemenesalja térségében
2018-ban a Sárvár és Kemenesalja Mentett Kutyáiért Alapítvány 240 kutyát mentett meg
és 98-at adott közvetlenül örökbe – derül ki a szervezet összegzéséből. Jelenleg megközelítőleg
40 kutyáról gondoskodnak, melyek egy része menhelyen vagy
ideiglenes befogadóknál van.
Az alapítvány a tavalyi év
folyamán 6-8 alkalommal is

eleget tett olyan meghívásoknak – főleg iskolákban –,
ahol a felelős állattartásról és
az állatvédelem különböző
területeiről tartottak ismeretterjesztést, kutyás bemutatóval
egybekötve.
Mindemellett fontosnak
tartják az ivartalanítási programokat is, melynek keretében
2017 szeptembere és 2018
decembere között 150 kutyát

Várják a nyolcadikosok jelentkezését!

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

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

Velence másképp

2019. szeptember 5–8. / 3 éjszaka
autóbusszal, sárvári felszállással, félpanziós ellátással

A részvételi díj: 86.300 Ft/fő

Eng. szám: U-000545

Folytatás az 1. oldalról
A Barabás György Szakgimnázium és Szakközépiskola
a 2019/2020-as tanévben négy szakgimnáziumi ágazatban
a következő képzéseket tervezi indítani: automatikai technikus, villamos berendezés szerelő és üzemeltető, mechatronikai
technikus, informatikai rendszerüzemeltető, irodai informatikus, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, pénzügyi
ügyintéző, továbbá gépi forgácsoló, eladó, villanyszerelő
szakközépiskolai képzésekre várják a jelentkezőket.
A középiskolákba való jelentkezés határideje 2019. február
18-a. A tanulók jelentkezési lapjait az általános iskola továbbítja a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát
pedig a Felvételi Központnak.

ivartalaníttattak ingyenesen
a Vetalitas állatorvosi rendelő
közreműködésével.
A kutyamentéshez és az egykét hónapja működő macskakommandó munkájához
2019-ben is szívesen fogadják a
tárgyi adományokat, de – mint
közösségi oldalukon fogalmaznak – a legnagyobb segítség
az, ha valaki otthont ad egy
állatnak, akár ideiglenesen is.

Minárcsik Sándor állatmentő, az
alapítvány elnöke három megmentett kutyával (Fotót: https://www.
facebook.com/kemenesaljakutyai)
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2019. január 25. és február 9. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 26., február 2. és 9. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

HÍRLAP

Sporthírek
A Magyar Kézilabdaszövetség Elnöksége megválasztotta
a 2018-as év legjobb kézilabdá-

Pénteki Mozaik:
Január 25. (péntek) 19.00 Újévi fúvós koncert/ism.
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök
19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Február 1. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
Nyomtatás: 2019. január 21.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

zóit. A szövetség Farkas Johannát tartotta a tavalyi esztendő
legjobb serdülő kézilabda játé-

www.sarvarvaros.hu

kosának. Az Ikervárról induló,
a Sárvári Kinizsi kézilabdacsapatát sokáig erősítő 2002-es
születésű játékos jelenleg az
AUDI-ETO színeiben játszik
20-as mezszámmal irányítóként. A címet másodszor
nyerte el.
* * *
A Sár vár FC utánpótlás
csapatai Ausztriában, Krumbachban vettek részt teremtornán. Az U12-es csapat a 3., az
U13-as csapat pedig a 4. helyen
végzett. Edzőik: Nagy András
és Nagy Dániel. A Sárvár FC
U9-es és U11-es csapatai 1.
helyezettek lettek a körmendi
utánpótlás tornán. A Sárvár FC
U14-es csapata is megnyerte a
35. Somogyi Kupát.

Kertvárosi Trafik Úszósikerek Győrben
Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitvatartás: h.-cs.: 6.00–21.00,
p.-sz.: 6.00–22.00, v.: 6.00–21.00

FRISSEN FŐZÖTT LAVAZZA KÁVÉ KAPHATÓ!

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET

Széles bor- és
szeszesital-választék.
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

január 30-án és február 6-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

A X. SCITEC Győr OPEN nemzetközi versenyen 15 ország, 57
külföldi és 49 hazai egyesület
949 versenyzője állt rajthoz
tavaly év végén. A Sárvári
Gyógyfürdő Kft. úszócsapata
tizenegy fővel képviseltette
magát a megmérettetésen.
A nagy létszámra való tekintettel, balesetvédelmi okokra hivatkozva a szülőket sem engedték be
az épületbe. A rangos versenyen
a világversenyekhez hasonló
lebonyolításban délelőtt az előfutamok során kerültek ki korcsoportonként a leggyorsabbak, és a
sárváriak közül tízen ugorhattak
5 óra után ismét a medencébe,
hogy megküzdjenek újra, immár
a dobogós helyezésekért.
A megszámolhatatlan egyéni
csúcs mellett többen szintidőt
úsztak a 2019-es korosztályos
országos bajnokságokra, illetve
a sok rajt és versenyző ellenére

érmet is szerzett csapatunk
egy tagja. 7-7 versenyszámból
csapott célba új egyéni csúccsal
Wilheim Kristóf és Rampfl Zétény, illetve 6-6 versenyszámból
Al-Shamiry Leila és Varju Dorottya. A korcsoportos beosztás
miatt ebben az évben 2 versenyzőnk tudta kivívni a lehetőséget,
hogy döntőt úszhasson.
Kulcsár Barnabás 200 m gyorson jutott döntőbe, és végül a 10.
helyen végzett. A legeredményesebb versenyzőnk Koltai László
volt, aki döntőt úszhatott 100
m és 200 m mellen, ahol végül
10. és 9. helyezést ért el. Döntőt
úszott továbbá 50 m gyorson, 50
m pillangón, amikből 9. helyen
végzett. 50 m mellen végül a 7.
lett, és döntőt úszott 50 m háton
is, amelyből végül a dobogó 3.
fokáig küzdötte magát.
Kupiné Berkovics Klaudia
a Sárvári Gyógyfürdő Kft.
úszócsapatának vezetőedzője

facebook.com/sarvari.televizio
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Új játékosokat igazoltak a kézisek
Megkezdte a felkészülést a
tavaszi szezonra a Sárvári Kinizsi SE, amely már túl van
első edzőmeccsén is. Rozmán
Gergő együttese egy héttel a
bajnoki rajt előtt négycsapatos, nemzetközi tornát rendez
városunkban.
Sikeres év volt a 2018-as a
Sárvári Kinizsi SE Kézilabda Szakosztályának. Városunk
csapata az előző szezont 15
győzelemmel, 1 döntetlennel és
6 vereséggel a harmadik helyen
zárta. Az új évadnak azzal a
céllal vágtak neki a lányok, hogy
szeretnének az első hat hely valamelyikén végezni. A riválisok
erősebbek lettek, főként a magasabb osztályban szereplő klubok
utánpótlás csapatai uralják a
mezőnyt, de a Kinizsi féltávnál,
tizenegy forduló után is tartja
a lépést az élmezőnnyel. Hat
győzelemmel, két döntetlennel
és három vereséggel fejezte be az
őszi szezont, és az ötödik helyről
várja a folytatást.

A téli szünetben minimális
mozgás történt a keretben, a vezetőségnek sikerült megállapodnia két szombathelyi nevelésű
játékossal, így tavasztól a 24 éves
balszélső, Jávorics Daniella és a
21 éves, jobbkezes, több poszton

erősítette. Mindketten szerepeltek az NB II-ben és az NB I/B-s
junior bajnokságban is.
Csonka László szakosztályvezető lapunknak elmondta,
képzett játékosokról van szó,
de idő kell, amíg formába len-

A harmadik helyről várják a folytatást a sárvári kézilabdázók

is bevethető Peitli Viktória is a
Kinizsiben folytatja pályafutását. Az utóbbi egy évben egyikük sem sportolt, de korábban
mindketten megfordultak a
Haladásban és SZKKA-ban is,
utóbbi a SZESE Győr csapatát is
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dülnek, hiszen már egy ideje
nem játszottak tétmeccset. Egy
távozóról is beszámolhatunk,
az ősszel kevesebb szerephez
jutó Pup Ramóna családi okok
miatt úgy döntött, hogy felhagy
a kézilabdázással.

A lányok egyébként már túl
vannak első edzőmeccsükön
is, január 18-án a Győr-Moson-Sopron megyei Szanyt
fogadták hazai pályán, jegyzőkönyvet nem vezettek, így
végeredmény nem született, de
a találkozó jól szolgálta mindkét
gárda felkészülését.
Egy héttel a bajnoki rajt előtt,
február 9-én lesz egy négycsapatos hazai felkészülési torna
városunkban. A mezőny elég
erős, Jenőfi Katalin korábbi
csapata, az osztrák első ligás
Wiener Neustadt mellett az NB
I/B-s Haladás VSE és a rivális
VKL SE Győr lesznek az ellenfelek. A mieink az első napon,
13 órától a bécsújhelyiekkel
kezdenek.
A szezont kézilabdázóink
február 16-án, hazai pályán
indítják, 17 órától a listavezető
Szombathelyi Kézilabda Klub
és Akadémia U22-es csapatát
fogadják a Nádasdy iskola tornacsarnokában.
Starcsevics Ádám

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! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 11.000

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.
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Valentin-napi
ajánlatunk!
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!

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

ROMANTIKUS VALENTIN
VACSORA ÉLŐZENÉVEL
2019. február 15–16-án
Mesés vacsora, remek zene!
Hozza el a párját, érdemes!
Ha előre foglal asztalt, ajándékunk egy szerelmi
bájital. (Min. 1.500 Ft / fő fogyasztás esetén)

Részletek az üzletben!

Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk

www.sarvarvaros.hu
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10%

Költse el nálunk étkezési utalványát! Hideg- és
meleg tálakra megrendelést felveszünk!
Ingyenes kiszállítás Sárváron!

kedvezmény
Az akció 2019. 02. 28-ig tart.

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

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

Ne felejtse el, már most foglalja le helyét
Nőnapra! Kedvezményes menük, élőzene…
Pizzafutárt felveszünk! Érd: +3630 9466 689
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Sárvár
Alkotmány u. 4.

JÖN a tavasz!

Komplett szemüveg

50%
vásárlása esetén

ajándékba*

Az Ön Opticnet partner optikája:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Hétfő–szombat:
6:00-22:00
Vasárnap: 7:00-18:00

Sárvár
Laktanya u. 2.

Sárvár
Tinódi u. 32.

Hétfő–szombat:
6:00-20:00
Vasárnap: 7:00-12:00

Hétfő–péntek: 7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

Az akció időtartama:
2019. február 1. - március 31.
* Részletek:
www.opticnet.hu/akciok

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

