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Elérte legmagasabb pontját a sportcsarnok

Peresztegi Imre, a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezérigazgatója, Kondora István polgármester és Ágh Péter ország
gyűlési képviselő kötött szalagokat a bokrétafára, amelyet egy emelőkosaras jármű emelt fel a komplexum 
legmagasabb pontjára
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Fontos mérföldkőhöz érkezett 
a Sárvári Sport- és Kulturális 
Központ építése. Az épület 
elérte a legmagasabb pontját, 
melyről a város és a kivitelezők 
január 21-én bokrétaünnepség 
keretében emlékeztek meg.

Közel egy éve, 2018 márciu-
sában tették le a sportcsarnok 
alapkövét, majd rövidesen 
megkezdődtek a munkálatok 

az egykori téglagyár területén. 
Tavaly őszre a vasbeton tartó-
szerkezeti elemek a helyükre 
kerültek, és felépültek a sport-
csarnok falai is. Napjainkban 
már az acélszerkezet szerelése 
zajlik, és az épület elérte a leg-
magasabb pontját. Ez minden 
beruházásnál egy jelentős pil-
lanat, melyről több évszázados 
hagyomány szerint bokréta-
ünnepséggel emlékeznek meg.

– Ennek az épületnek a köz-
pontjában az ember áll. Azok 
a sárvári polgárok, akik hasz-
nálóként és nézőként el fognak 
jönni a sport- és kulturális 
központba – fogalmazott kö-
szöntőjében Kondora István 
polgármester, aki az évtized be-
ruházásának nevezte a komple-
xum felépítését.

Folytatás a 3. oldalon
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Újabb fejlesztések
indulnak a városban
Megtartotta idei első ülését 
a sárvári képviselő-testület, 
amelyen több beszámolót is el-
fogadtak. Egy hulladékgyűjtési 
pályázattal és a Hegyközségbe 
vezető kerékpárút pályázatával 
kapcsolatban is határozatokat 
hoztak a képviselők.

A testületi ülésen beszámoló 
hangzott el a városi főépítész mun-
kájáról. Czigány István elmondta, 
hogy 2018-ban is több társasház és 
kereskedelmi egység épült, számos 
önkormányzati fejlesztés valósult 
meg, illetve kezdődött el. Beszámo-
lójában megállapította, hogy Sár-
vár fejlődése pozitív irányt és hazai 
összehasonlításban is kimagasló 
eredményeket mutat. Kondora 
István polgármester a napirenddel 
kapcsolatban arról szólt, hogy az 
önkormányzat számára is elsőd-
leges a védett építészeti értékek 
megóvása. Kiemelte, külön forrást 
biztosít a tulajdonosok számára a 
város a felújítások elvégzéséhez egy 
pályázat keretében.

Folytatás a 4. oldalon

Vasi vonat is indul a pápalátogatásra
Vasi vonat is indul a csíksomlyói pápai misére, így a sárváriak 

is csatlakozhatnak a vonatos zarándoklathoz.  Május 31-én három 
városból – Budapestről, Szombathelyről és Miskolcról – indulnak 
vonatok, amelyek több nagyvárost érintve Püspökladányban 
összekapcsolódnak. A zarándokvonat onnan egy, 17 kocsiból álló 
szerelvényként folytatja útját Csíkszeredáig. Veres András püspök 
arról beszélt: ezek a zarándoklatok sajátos légkört teremtenek, 
a közös imával eltöltött vonatút jó alkalom, hogy a zarándokok 
közösségben készüljenek fel az eseményre. 

Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Vasban    
Vas megye rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el 

2019. február 1-jétől 2019. február 28-án 24 óráig a Főkapitányság 
teljes illetékességi területére a jogsértő cselekmények elköveté-
sének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. 
A Sárvári Járásbíróságnak két, a Sárvári Rendőrkapitányságnak 
pedig öt elfogatóparancsa van jelenleg érvényben. A Sárvári 
Rendőrkapitányság egy holttestet tart nyilván pontos személy-
leírással 2014. december 1-je óta. Azóta nem tudják, ki volt az a 
férfi, akinek a holttestét akkor Nyőgérben megtalálták.
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Január 25én Károlyi Ferencnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 
Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester az otthoná
ban. Kopfensteiner Rozália Pornóapátiban született 1929. január 25én. 
Az ünnepelt népes családja körében fogadta a városvezetők jókívánságait 
és ajándékait

Szanyi Ernőnét 90. születésnapja alkalmából Kondora István polgármester, 
Máhr Tivadar alpolgármester és Varga Jenő önkormányzati képviselő is 
köszöntötte. Az ünnepelt lánykori neve Ferenczy Teréz, Csepregen született 
1929. január 26án. Örömmel fogadta a városvezetők ajándékait és a mi
niszterelnöki köszöntő oklevelet

Szépkorúakat köszöntöttek a városvezetők

Köszönet az 1%-ért!
A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyén mű-

ködő „Gyermekeinkben a jövő" Alapítvány Kuratóriuma kö-
szönetet mond mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával 
alapítványunkat támogatták. A befolyt összegből a gyermekek 
játékkészletét bővítettük, illetve udvari mozgásfejlesztő eszközt 
vásároltunk. Tisztelettel kérjük továbbra is támogatásukat! 
Adószámunk: 19244875-1-18. Az Alapítvány Kuratóriuma

Köszönet az 1 %-ért!
A Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete tisztelettel megköszö-

ni a 2017. évi SZJA 1% felajánlásokat mindenkinek. Kérjük, 
hogy továbbra is támogassák egyesületünket a 2018. évi SZJA 
1%-ával! Adószámunk: 19245412-1-18. 

Köszönettel: 
Nagycsaládosok Egyesülete, Sárvár     

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzati Alkalmazás-
szolgáltatás (röviden: ASP) keretében létrejött Sárvár Város Ön-
kormányzatának az Elektronikus Ügyintézési portálja, más néven 
az Önkormányzati Hivatali Portál, ami az önkormányzati ASP 
Központban az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, 
amelyen keresztül már online is indíthatóak a különböző ügyek. 

A szolgáltatások közé tartozik a helyi adórendszer is, így a 
csatlakozásnak köszönhetően megszűnnek az önkormányzati 
adóhatóság, Sárvár város honlapján elérhető űrlap nyomtat-
ványai, helyüket az önkormányzati hivatali portálon található 
űrlapok veszik át. 

Az önkormányzati hivatali portál elérhetősége: https://ohp-
20.asp.lgov.hu/

Az elektronikus ügyintézésre köteles adóalanyok (egyéni 
vállalkozók és gazdasági társaságok) ügyfélkapu-jelszavukkal 
belépve kötelesek online ügyet indítani és online beküldeni az 
űrlapot, ennek megfelelően a jövőben az adóhatóság már csak 
elektronikus formában, online beküldve fogadja el a beadványo-
kat, többek közt az idegenforgalmi adóbevallást is. A 2018. évi 
helyi iparűzési adóbevallás kitöltése és elektronikus beküldése 

is biztosított a közzétett űrlappal. Az elektronikus ügyintézésre 
nem kötelezett adóalanyok amennyiben nem rendelkeznek hi-
vatali kapu-elérhetőséggel az önkormányzat kiválasztása után 
elektronikusan tölthetik ki az űrlapot, majd nyomtatás után 
postai úton, vagy személyesen juttathatják el az önkormányzati 
adóhatóságnak, de amennyiben rendelkeznek ügyfélkapu-re-
gisztrációval szintén beküldhetik online.  

Részletes, képekkel illusztrált útmutatót, mind az ügyfélka-
pu-regisztrációval rendelkezők, mind a regisztrációval nem 
rendelkezők Sárvár Város Önkormányzat weboldalán találnak.

Amennyiben az új rendszerrel kapcsolatban bármilyen 
kérdésük merülne fel, munkatársaink az alábbi telefonos elér-
hetőségeken (06-95-523-148, 06-95-523-163, 06-95-523-171, 
06-95-523-175) készséggel állnak a rendelkezésükre.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeik intézése során e 
tájékoztatóban foglaltakat vegyék figyelembe. Reméljük, hogy 
az átállás okozta nehézségek után már Önök is haszonélvezői 
lesznek az ASP rendszernek.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézés lehetőségéről, az adóügyek 
elektronikus intézéséről a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban
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Folytatás az 1. oldalról
Kondora István hangsúlyozta, 

hogy a beruházással a település 
régi vágya valósul meg, hiszen 
már 1993-ban megfogalmazó-
dott az a terv, hogy egy rekreá-
ciós központ készüljön ezen a te-
rületen, ahol egykoron téglagyár, 
kacsaúsztató, majd piac volt. 

– Most még egy kicsit szürkék 
és nyersek a falak, de remélem, 
hogy felöltöztetve mindenki 
számára sokkal barátságosabb 
képet fognak mutatni – mondta 
a városvezető, majd leszögezte, 
ennek az épületnek otthonként 
kell szolgálnia minden sport- és 
kulturális rendezvény számára.

Peresztegi Imre, a ZÁÉV Épí-
tőipari Zrt. vezérigazgatója ün-
nepi köszöntőjében elmondta, 
a kivitelezés a tervek szerint 
halad, jelenleg mintegy 35%-os 
készültségen állnak.  

– Tartjuk az ütemtervet, és 
biztonsággal mondhatom, hogy 
a szerződött határidőre, szep-
tember végére a külső környezet 
és a belső felszerelések – úgy-
mint a gyengeáramú rendsze-
rek, a hangosítás, a beléptető 
és a tűzvédelmi rendszerek, 
a mozitechnika – el fognak 
készülni. A sárváriak büszkék 
lehetnek majd a csarnokra, 
amikor környezetével együtt 
birtokba veszik – közölte a 
kivitelező cég vezérigazgatója.

Peresztegi Imre emlékeztetett, 
a közel 5 hektárnyi területen 
egy 5 ezer négyzetméteres, há-
romszintes épület, valamint egy 
egyszintes udvari kiszolgáló-
helyiség készül. Megvalósul a 
teljes infrastruktúra kiépítése, 
az épület környezetében pedig 
a parkosítás és a térburkolás. A 
csarnok nemcsak méretében, 

megjelenésében is impozáns 
lesz. Fontos szerepet kap az 
akadálymentesítés, valamint a 
megújuló energiaforrások hasz-
nálata, az épületen több mint 
száz napelemet helyeznek el. 

– Hosszú út vezetett idáig, és a 
befejezésig is sokat kell még dol-
gozni. A bokrétaünnep azonban 
lehetőséget biztosít arra, hogy 
kifejezzük hálánkat – fogalma-
zott Ágh Péter országgyűlési 
képviselő. – Elsőként köszönet 
jár Magyarország Kormányá-
nak a több mint kétmilliárd 
forintos támogatásért, másrészt 
a sárvári önkormányzatnak, 
amely komoly önrészt biztosított 
– tette hozzá. Ágh Péter a kivite-

lezők munkáját is megköszönte,  
a hátralévő hónapokhoz bal-
esetmentes építkezést kívánt. 
A csarnokról szólva elmondta, 
egyszerre lesz fórum, agora és 
sportlétesítmény. 

A bokrétaünnepségen közre-
működtek a Koncz János Alapfo-
kú Művészeti Iskola növendékei 
és tanárai. Kovács Johanna furu-
lyán, Horváth Réka szaxofonon 
játszott, zongorán kísért Tóthné 
Zámbó Éva és Schimmer Ro-
berta. Az ünnepség szónokai az 
esemény zárásaként a bokrétafára 
szalagokat kötöttek, melyet eme-
lőkosárral felemeltek az épület 
legmagasabb pontjára, mintegy 
15 méter magasságba.  sii

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2019. február 19-én (kedden) 

15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 
205. sz.) fogadóórát tart.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

 

Észak - Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés   
TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002  

Vas Megyei Kormányhivatal 
Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 

ÁLLÁSBÖRZE
 
IDŐPONT 

2019. február 18. hétfő 
9.00-12.00 
HELYSZÍN 

Városháza- 
Nagyterem 2. emelet 
9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 3. 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 
ÁLLÁSKERESŐT! 

 
  

Együttműködő Partnerek: 
• Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály  
www.nyugatrmk.hu 

• Észak - Vasi Gazdaság- és 
Foglalkoztatás-fejlesztési 
Együttműködés 
www.vasmegyeipaktum.hu  

 

Dolgozna, de nem 
tudja, merre 
induljon?   
 
A foglalkoztatók 
hiányolják a 
munkatapasztalatát?  
 
Kis gyermeke miatt 
nem megfelelő a 
hagyományos 
munkarend? 
 
Önéletrajzra lenne 
szüksége? 
 
Szívesen elsajátítana 
akár egy új szakmát?   
 
Csupán néhány 
munkában töltött év 
hiányzik a 
nyugdíjazásig? 
 
Egészségkárosodása 
megnehezíti az 
elhelyezkedését? 
 

Találjuk meg 
együtt a 

megoldást! 

Elérte legmagasabb 
pontját a sport- és 
kulturális központ

Már kirajzolódnak az új sportcsarnok impozáns méretei

Meghosszabbított nyitvatartás a kamarában
A hatékonyabb működés érdekében 2019 februárjától 

változik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyfélfogadási 
rendje. A sárvári állandó ügyfélszolgálati irodában február 
4-től hosszabb nyitva tartással állnak a tagok rendelkezé-
sére. Hétfőn, kedden, szerdán 7:30-16:30-ig, csütörtökön 
10:00-16:30, pénteken 7:30-14:00-ig. A sárvári mellett a 
szombathelyi és a körmendi iroda nyitva tartása is meg-
hosszabbodik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017-ben 
nyitotta meg irodáját Sárváron. A szolgáltató központban 
szakmai segítséget és tanácsadást nyújtanak a gazdálkodók-
nak és élelmiszeripari szereplőknek.
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Folytatás az 1. oldalról
A városi főépítész beszámo-

lójához kapcsolódva Kondora 
István polgármester elmondta 
még, hogy az önkormányzat 
óvja a saját tulajdonában lévő 
épületeket is, pályáznak a volt 
zárda épületének felújítására, 
de mindenekelőtt szeretnék 
az épület homlokzati részét 
felújítani. A Sárvár Település-
képi Arculati Kézikönyvvel 
is rendelkezik, amely felhívja 
a figyelmet a város értékeire, 
azok védelmének fontosságára. 
Ugyanakkor segítséget is nyújt 
ahhoz, hogy új építések esetén 
hogyan lehet igazodni ezekhez 
az értékekhez, és szabályozza az 
egységes városkép érdekében a 
felújítások módját is.

A Kolping Támogató Szolgá-
lat munkájáról Rábáné Varga 
Anita intézményvezető adott 
tájékoztatást. A fogyatékkal élő-
ket segítő szervezet a háztartási 
segítségnyújtáson, gondozáson, 

tanácsadáson, készségfejleszté-
sen, szállításon keresztül sokféle 
módon segítheti a rászorulókat. 
Beszámolót fogadott még el 
egyhangú döntéssel a testület 

a 2018. évi Simon–Júdás napi 
országos kirakodóvásárról és 
a jegyző adóztatási tevékeny-
ségéről is. 

Továbbra is ingyen biztosítja 
az önkormányzat a Sárvári Ma-
gyar–Lengyel Baráti Egyesület 
részére a Batthyány utca 9. szám 
alatti helyiséget.

Több döntést hoztak a „Felszín 
alatti hulladékgyűjtés megvaló-
sítása Sárváron, Őriszentpéteren 
és további hat őrségi településen” 
című pályázattal kapcsolatban. 
Kondora István elmondta, hogy 
3-5 m2-es, földbe süllyesztett 
konténereket vásárolnának a 
pályázatból, valamint egy spe-
ciális járművet, amelynek a se-

gítségével ürítenék a hulladékot 
a tárolókból. 

Előterjesztést fogadtak el a 
városatyák „A kerékpáros tu-
rizmus fejlesztése Sárváron” 
című projekttel kapcsolatban is.  
A hegyközségi kerékpárút meg-
építéséhez szükséges telekvásár-
lásokról határoztak az ülésen, és 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel kötendő ingatlanhasznosítási 
szerződést is jóváhagyták.

Módosították az IGESZ Sár-
vár alapító okiratát, hiszen 
február 1-jétől új helyen, a Szé-
chenyi utca 13. szám alatt várja 
ügyfeleit. Az iroda a Nádasdy 
utca felől, a népegészségügyi 
osztály parkolóján keresztül 
közelíthető meg.

A képviselő-testület – jogsza-
bályi felhatalmazás alapján – két 
alkalommal rendelt el igazgatási 
szünetet a 2019-es évre a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal-
ban, július 29-től augusztus 2-ig és 
december 23-tól december 31-ig.

Következő soros ülését február 
14-én, csütörtökön 16 órától 
tartja a testület, ekkor fogadják 
el az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését.

-fr-

NehezeN 
fogalmazol? 

Nem jöN 
a múzsa csókja?

a szövegírást 
bízd sárvári 

szövegíróra!

•  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.

mészáros marianna
Platán Pr bt. sárvár

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

Tisztelt sárvári polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 

2019. január 17-i ülésén a Sárvár külterület 052/10 helyrajzi 
számú közterület elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság dön-
tését az alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük.

A Bizottság javasolja a Sárvár külterület 052/10 helyrajzi 
számú közterületnek a „9600 Sárvár, Récsenyi utca” közterületi 
elnevezését.

A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 
2019. február 21-ig kérjük benyújtani írásban 

a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Irodának (telefon: 95/523-134, 95/523-132) 

címezve a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre vagy 
a vargyai.vilmos@sarvar.hu email címre.

A térképvázlatok 2019. február 21-éig a Hivatal földszint 
5. számú irodahelyiségében tekinthetők meg ügyfélfogadási 
időben.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Újabb fejlesztések indulhatnak
Megtartotta idei első rendes ülését a sárvári képviselő-testület

Czigány István főépítész számolt be az ülésen múlt évi tevékenységéről
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Sajtótájékoztatót tartottak a 
Humánerőforrás Bizottság, 
valamint a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság elnökei. Dr. Szabó 
Gyula és Vinter István a janu-
ári testületi ülés határozatait 
értékelték. 

A Kolping Támogató Szolgá-
latot 2004-ben vette be a város 
szociális szolgáltatói közé az 
önkormányzat – mondta Dr. 
Szabó Gyula bizottsági elnök, 
aki elismerően szólt a szervezet 
tevékenységéről annak kapcsán, 
hogy a januári ülésen egyhangú 
döntéssel fogadta el a testület a 
beszámolójukat.

– A Kolping Támogató Szolgá-
lat a fogyatékossággal élő emberek 
segítésére jött létre. De az idős, 
beteg emberek sem maradnak tá-
masz nélkül városunkban, hiszen 
fordulhatnak a Sárvári Gondozási 
és Gyermekjóléti Központhoz, és 
ellátást nyújt számukra a sárvári 
kórház ápolási osztálya is – húzta 
alá Dr. Szabó Gyula.

A városi főépítész beszámoló-
ját Vinter István, a Jogi és Ügy-
rendi Bizottság elnöke értékelte 
pozitívan. Majd hozzátette, hogy 

az önkormányzat igyekszik a 
rendelkezésére álló eszközökkel 
támogatni a helyi építészeti érté-
kek védelmét. 

Vinter István bizottsági el-
nök szólt egy, a körzetét érintő 
pályázatról is. – Felszín alatti 
hulladéktárolókra pályázik a 

város, és reményeim szerint 
nyerünk is majd. A tervek szerint 
az egyik felszín alatti tároló az 
én körzetemben, az ifjú házasok 

otthonánál kerül kialakításra. 
Elég sok problémát okoz itt a 
legális és az illegális hulladék 
elhelyezése, és bízom abban, 
hogy ezzel megoldódik ennek 
az utcarésznek a gondja. Ezeket a 
föld alatti tárolókat már tesztelte 
a város, a fürdő területén létezik 

kettő ilyen, amelyek nagyon jól 
működnek, és még szaghatás 
sincs – mondta az elnök.

A Hegyközségben a kerékpáros 
turizmus fejlesztését célzó pályá-
zat megvalósításához területek 
vásárlásáról döntött a testület. 
Ennek kapcsán Vinter István 
kiemelte, hogy ezzel a területvá-
sárlással azt is elő tudja segíteni 
az önkormányzat, hogy a későb-
biekben kialakításra kerüljön 
egy körforgalom a Sótonyi utcai 
kereszteződésnél, amely nagyon 
balesetveszélyes, és ezért régi vá-
gya az itt élőknek a körforgalom. 
– Nekem ez nagyon fontos, mert 
Sárvár egy szépen fejlődő város, 
amiben azonban javulnunk kel-
lene, hogy három-négy helyen 
körforgalomra lenne szükség.  
A Sótonyi utcaival a legfontosabb 
megvalósulna – szögezte le Vin-
ter István, aki bízik abban, hogy 
a MOL- és a SHELL-kutaknál, a 
Fekete-híd utcai kereszteződésnél 
is épülhet majd a jövőben körfor-
galom. -fr-

A testületi ülést értékelték az elnökök

A Sárvári Szent László Katoli-
kus Általános Iskola területén 
látványos munka zajlik. Az 
iskola bővítése jó ütemben 
halad, az új épületszárny falai 
már állnak, és elkezdődött a 
tetőfedés is.

A téli hónapokban is folyta-
tódott a katolikus iskola bővíté-
sének kivitelezése. Mint ismert, 
a sárvári intézmény egy nagy-
ságrendileg 2 milliárd forintos 
beruházás során bővítheti, illetve 
modernizálhatja iskolaépületét. 
A munkálatok tavaly nyáron 
kezdődtek, az új épületszárny 
építése jó ütemben halad.

– Elkészültek a falak, főépít-
mények, és a munkások jelenleg 
már a tetőfedést végzik. Mindez 
azt is jelenti, hogy rövidesen 
megkezdődhetnek a belső terü-
leteken a kőműves és gépészeti 
munkák – tájékoztatott a beru-
házás kapcsán Ördög Tibor, a 
Szent László Katolikus Általános 
Iskola igazgatója.

Az új épületszárnyban helyet 
kap egy közel ezer négyzetmé-

teres tornacsarnok, öltözők, 
szertárak, több tanterem és szak-
tanterem, valamint egy ebédlő 

is. Továbbá az iskola mellett 
kialakításra kerül egy szabadtéri 
sportpálya.

Ördög Tibor elmondta, bíz-
nak abban, hogy a kivitelezés a 
következő tanév kezdetére befe-
jeződik, és az elsősöket szeptem-
berben már az új tantermekben 
tudják elhelyezni.

– A természettudományi, nyel-
vi, informatikai, művészeti és 
technika szaktantermek mellett 

négy új tanterem is helyet kap  
az épületben, amely az elsősöket 
és másodikosokat fogja szolgálni. 
Azt tervezzük, hogy 2019 szep-
temberében is kettő első osztályt 
indítunk, és az elsősök már ebben 
a szép, új környezetben tudnak 
tanulni, itt lesz az osztálytermük 
– fogalmazott az igazgató.

A beruházás érdekében az 
intézménynek áldozatot is kellett 
hoznia. A régi melléképületek 
lebontásra kerültek, az iskolaud-
varból építési munkaterület lett. 
A munkálatok mintegy három-
ezer négyzetméteren zajlanak, 
így a kivitelezés végéig az iskola 
közösségének kevesebb tér áll 
rendelkezésére. 

– Most csak egy pici udvarunk 
van, és bár a tanulók már meg-
szokták az új körülményeket, 
nagyon várják, hogy elkészüljön 
az új sportpálya és az udvar. Ha 
befejeződnek a munkálatok, 
a gyerekeknek újra kinyílik a 
tér – adott hangot reményének 
Ördög Tibor.

A katolikus iskola nagy vára-
kozásokkal és tervekkel tekint 
tehát a következő tanév elé, 
addig pedig igyekeznek mindent 
megtenni, hogy a beruházás 
ellenére is zavartalanul folyjon a 
tanítás és a gyermekek ellátása az 
iskola falai között. Ebben segítsé-
gükre van a Sárvári Tankerületi 
Központ, illetve a város többi 
iskolája is. sii

Elkezdődött a tetőfedés az iskola új épületén

Vinter István és Dr. Szabó Gyula elnökök a sajtótájékoztatón

Ördög Tibor igazgató mögött a katolikus iskola új sportcsarnoka és új 
tantermei
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A kultúra hétvégéje a Nádasdy 
Kulturális Központ új kez-
deményezése.  Az intézmény 
munkatársainak az volt a célja, 
hogy a magyar kultúra napja 
előtti hétvégén éljük át közösen 
a zene, az irodalom örömét, a 
kézművesség izgalmát. Vers, 
dal, ének, játék, könyv, minden 
belefért ebbe a két napba.

 
Zenés játék és interaktív fog-

lalkozás várta a Vármelléki Óvo-
dába járó gyerekeket január 18-
án délelőtt a Nádasdy-várban. 
A Palinta Társulat színes zenei 
játéka könnyed formában is-
mertette meg a legkisebbeket a 
vers és a népzene sokféleségével. 
A Nádasdy-vár nagytermében 
pénteken dél körül csendült fel 
a zene, szállt a dallam. Vers és 
Dallam címen a Szélkiáltó együt-
tes a város hetedikeseinek tartott 
rendhagyó irodalomórát. A kul-
túra hétvégéjének első napját a 
Hangraforgó együttes koncertje 
zárta. F. Sipos Bea és Faggyas 
László verséneklő együttese a 
magyar költészet remekeit hozta 
el Sárvárra.  

– A magyar kultúra napja, 
január 22-e egy jelképes dátum, 
ekkor született meg Kölcsey 
Ferenc Himnusza, ezen a napon 
születik jó néhány évvel később 
Cseh Tamás, és ezen a napon 
halt meg Weöres Sándor. Január 
22-e egy csúcspont, a születé-
seknek és a búcsúzásoknak is 
az ideje. A nap kiválasztásánál 
csak egy szempontot vettek 

figyelembe, de mikor kibonta-
kozott, akkor mutatkozott meg 
ennek a napnak a sokrétűsége. 
Ennek a kulturális hétvégének 
éppen ez a célja, hogy megmu-
tassuk a kultúra sokszínűségét a 
sárváriaknak, hogy a kultúráért 
el kelljen jönni ide a várba. Már 
óvodás korban szeretnénk meg-
mutatni a gyerekeknek, hogy 
mit jelent dönteni egy dal mel-
lett, egy vers mellett, elmenni 
a könyvtárba vagy a múzeum-
ba. Csak döntsünk a kultúra 
mellett, mert az maga az élet! 
Nagyon sokan úgy gondolják, 
hogy a kultúra nem tartozik 
rájuk, de a kultúra ott van, ahol 
mi vagyunk. A kultúra, a köny-
volvasás, a múzeumlátogatás, 
a zenehallgatás teszi az életet 
életté, az embert pedig emberré 

– mondta Takács Zoltán Bálint, 
a Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója.

A magyar kultúra hétvégéjé-
nek második napján a Nádasdy 
Kulturális Központ a könyveket 
állította a középpontba. Vándor-
nyomdász és merített papírké-
szítő is érkezett, hogy a könyv-
készítés rejtelmeibe beavassa az 
érdeklődőket. A könyv csodái 
című tematikus nap foglalkozá-
sainak egyik helyszíne a sárvári 
múzeum volt, ahol a díszterem-
ben és a régi nyomdagép mellett 
avatott szakemberek vezettek be 
a könyvtörténelem izgalmaiba. 

– A nyomdászat 600 éves múlt-
jának bemutatása segít megérteni 
a mai technológiák és eszközök 
működése közül jó néhányat, 
hiszen sok minden az internetes 
világban sem változott – mondta 

küldetéséről a vándornyom-
dász, Novokrescsenszkov Tamás.  
A Sárváron készült első magyar 

nyelvű könyvre utalva kijelen-
tette, hogy a város örökségét, a 
Sylvester Bibliát sokkal jobban az 
érdeklődés középpontjába állít-
hatná. Ugyanis, a régi nyomdász-
mesterséggel együtt ez a kincs is 
a feledésbe merülhet.

Odébb pár teremmel más 
merült el nem a feledésbe, ha-
nem a papírkészítő edényébe a 
merített papírosok létrehozása 
érdekében. Itt Vincze Kristóf 
papírmerítő és könyvkötő tette 
kipróbálhatóvá technikáit. Mint 
elmondta: az igényes hordozó-
anyag sosem megy ki a divatból 
és egyre népszerűbb. Szentend-
rei műhelyükben egyesével ők 
készítik a Vizsolyi Biblia reprint 
példányait. Ha ekkora munkát 
nem is, de a kötészet alapjait 
egy-egy kis notesz elkészítésével 
bárki kipróbálhatta. 

A mai könyvek sem hiányoz-
tak a kínálatból. Nyolc nagy 
kiadó kínálatával megtartot-
ták Sárvár első könyvvásárát.  
A vásár és a könyves nap ötleté-
ről a szervező Molnár Andrea, 
a Nádasdy Kulturális Központ 
munkatársa szólt. Kiemelve, 
hogy a könyvvásár hiánypótló 
lehetőség is, mivel Sárváron már 
csak egy könyvesbolt működik.

A rendezvény nagy sikerére 
tekintettel a szervezők további 
könyvvásárok szervezésében is 
gondolkodnak már. Bizonyítva, 
hogy a könyv több mint egy 
hétköznapi tárgy.

A kultúra ott van, ahol mi vagyunk

A Palinta Társulat színes zenei játéka könnyed formában ismertette meg a 
legkisebbeket a vers és a népzene sokféleségével

Nyolc kiadó mutatkozott be az első Sárvári Könyvvásáron, amelynek lesz 
folytatása

Sárvár a magyar nyomdászat egyik bölcsője – emlékeztetett Novokrescsensz
kov Tamás vándornyomdász
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23. alkalommal szer vezte 
meg az evangélikus bált a Lu-
ther-Rózsa Alapítvány. A jó-
tékonysági bál új helyszínen, a 
Nádasdy Vendéglő nagytermé-
ben közel százötven fő részvéte-
lével zajlott. A bál díszvendége 
a Kemenesmagasi Evangélikus 
Egyházközség felügyelője, a 
település polgármestere, Sebes-
tyén Zoltán volt.

Az evangélikus farsangi ren-
dezvény Sárvár legrégibb far-
sangi eseménye. A kutatások 
szerint a sárvári evangélikus 
bálok hagyománya egészen 
1852-ig nyúlik vissza. Az idei új 
helyszínen nagyobb létszámmal 
zajlott. A zenéről a répcelaki 
Spontán Együttes gondoskodott.

Az esemény díszvendége Se-
bestyén Zoltán, a Kemenesma-
gasi Egyházközség felügyelője, 
a Kemenesmagasi Citerazenekar 
vezetője volt. Sebestyén Zoltán 
köszöntő gondolataiban rámuta-
tott, az evangélikus gyülekezetek 
életében is fontosak a farsangi 

bálok, mivel a közösséget erő-
sítik.

A bál új házigazdája, a tavaly 
a gyülekezethez került, Pethő 
lelkészházaspár volt. – Negyed-
szer veszünk már részt a bálon, 
de szervezőként ez az első al-

kalom. Ez a megváltozott sze-
repkör elgondolkodtatott azon, 
hogy vajon mi ösztönöz egy 
lelki közösséget arra, hogy bált 
szervezzen. Salamon király és 

Sába királynőjének bibliai talál-
kozása segített, miközben meg-
osztják egymással tudásukat és 
kincseiket, rájönnek arra, hogy 
milyen közel állnak egymáshoz 
lelkileg. Így fogalmazódott meg 
bennem, hogy ez a bál azoknak 

az ünnepe, akik a mindennapok 
során is Jézus köré gyűlve lelki 
közösséget alkotnak, és milyen 
jó, hogy egy ilyen bál formájában 
képesek megosztani egymással 

a kincseiket, személyes életük 
áldását, amit Jézus közelségében 
átélnek – fogalmazta meg báli 
nyitógondolatait Pethő Attila 
lelkész.

A bálon részt vevő Kondora 
István polgármester úgy fogal-
mazott, hogy sikerült az idei évre 
is átvinni a város 50 éves szüle-
tésnapi jó hangulatát, amely jó 
alapot ad a mostani esztendőre is 
Sárvár boldogulásához. – A báli 
szezon arról szól, hogy jól érez-
zük magunkat, feltöltődjünk, 
kimozduljunk kicsit a hétközna-
pokból. Aztán a farsangi időszak 
után jön a felkészülés a húsvéti 
ünnepekre – mondta Kondora 
István polgármester. Végezetül 
kiemelte, hogy Sárváron az 
összes bál jótékonysági céllal 
szerveződik, ez jelzi a város la-
kóinak karitatív, adakozó voltát 
és segítőkészségét.  

A sárvári evangélikusok báli 
tombolabevételét, illetve a fel-
ajánlásokat az egyházi oktatás 
fejlesztésére, ifjúsági, közösségi 
programokra fordítja.

Új helyszínen báloztak az evangélikusok

Ünnepi hangulatban báloz-
tak a méhészek január utolsó 
szombatján a Vadkert Major 
Étteremben. A Sárvár és Vidé-
ke Méhész Egyesület jelentős 
mérföldkőhöz érkezett, idén 
ünnepli megalapításának 95. 
évfordulóját.

– Rendkívülibb az idei esztendő, 
mint az előzőek – ezzel a gondolat-
tal köszöntötte Kelemen Balázs, a 
Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület 
alelnöke a Vadkert Majorban ösz-
szegyűlt méhészeket. – A farsangi 
bál egy jubileumi év nyitánya, 
mivel az egyesület idén ünnepli 
megalapításának 95. évfordulóját 
– fogalmazott az alelnök.

Kelemen Balázs hozzátette, bár 
a történelem megszakította az 
egyesület működésének folyto-
nosságát, a tagok azon méhészek 
örököseinek tartják magukat, 
akik 1924. augusztus 23-án lét-
rehozták Sárvár és vidékének 
méhész egyesületét.

A méhészek a jubileumhoz 
közeledve megragadták az al-

kalmat, hogy köszönetet mond-
janak mindazon intézmények, 
magánszemélyek számára, akik 
az elmúlt években tagságon kívül, 
önzetlenül támogatták az egyesü-
let munkáját. Az emléklapokat 

Makrai Attila elnök és Kelemen 
Balázs alelnök nyújtotta át. 

Az egyesület támogatásáért 
elismerésben részesült Sárvár 
Város Önkormányzata is. Az em-
léklapot Máhr Tivadar alpolgár-
mester vette át az önkormányzat 

nevében, majd ünnepélyesen 
megnyitotta a bált.

Az alpolgármester beszédében 
rámutatott, örömteli, hogy a civi-
lek és az egyházak a báli szezon-
ban is ennyire aktívak. Az pedig, 

hogy városunkban ilyen tradicio-
nális, nagy hagyományokkal ren-
delkező civil szervezetek vannak, 
nagyon fontos Sárvár számára.

– A város az elmúlt évben ünne-
pelte modernkori várossá avatása 
50. évfordulóját, az idei évben a 

méhész egyesület a 95. évfordu-
lóját, a kerékpár egylet a 120 éves 
jubileumát ünnepli. Néhány héttel 
ezelőtt volt a 46. újévi koncert, 
kulturális fesztiváljaink több tíz-
éves hagyománnyal rendelkeznek. 
Mindez azt mutatja, hogy a város 
civil, társadalmi szövete nagyon 
erős – hangsúlyozta Máhr Tivadar. 

A 80 fős egyesület szerény 
képességeihez képest méltón 
szeretné megünnepelni szeptem-
berben a 95. évfordulót, így a bál 
tombolabevételét a méhészek ez-
úttal nem jótékony célra, hanem 
saját jubileumi rendezvényeik 
finanszírozására fordítják. Céljuk 
az, hogy a programokra kilátoga-
tó vendégek jól érezzék magukat, 
illetve tudatosuljon bennük, 
hogy Sárváron létezik egy régi, 
nagy hagyománnyal rendelkező 
méhész egyesület.

A farsangi bálon fellépett a 
Stop and Go Tánccsoport, majd 
a méhészek vették birtokukba a 
táncparkettet. A megnyitóün-
nepséget és a vacsorát tánc és 
mulatozás követte. sii

Jubileumi évre készülnek a sárvári méhészek

Az evangélikus bált Sebestyén Zoltán, a Kemenesmagasi Egyházközség fel
ügyelője nyitotta meg, mögötte Horváth Zsolt, Pethő Attila, Pethő–Udvardi 
Andrea és Sebestyén Zoltánné

Már a bál kezdetén birtokba vették a táncparkettet a bálozók, a kép bal szélén 
a bált megnyitó Máhr Tivadar alpolgármester a párjával
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Szent László és Szen

● Szombatonként 9 órakor foly-
tatódik a 2019. évben házasságra 
készülő fiatalok jegyes kurzusa a 
nagytemplom sekrestye feletti hit-
tantermében. 

● Február 11-én, hétfőn a bete-
gek világnapja lesz. A szentmiséken 
imádkozunk a betegekért, orvoso-
kért és ápolókért. 

● Február 15-én, pénteken a 
Szent László és a Szent Miklós 
Plébániák Tanácsadó Testületé-
nek tagjai közös baráti találkozót 
tartanak.

● Gyermekek számára a követ-
kező kézműves foglalkozás február 
16-án, szombaton 10.00 órakor 
kezdődik. Szeretettel várjuk a gyer-
mekeket.

● Február 16-án, szombaton 
17.30 órakor gitáros előesti vasár-
napi szentmise lesz a Sári temp-
lomban.

● Február 17-én, vasárnap 9.30 
órakor a Hegyi kálvária kápolnában 
is lesz szentmise.

● Február 22-én, pénteken Szent 
Péter apostol székfoglalásának az 
ünnepe lesz.

● A Szent Mónika imaközös-
séghez jelentkezhetnek mindkét 
templomban édesanyák és nagy-
mamák, akik kéthetente hétfőnként 
az esti szentmise végén a kitett 
Oltáriszentség előtt imádkoznak a 
gyermekeikért és unokáikért.

● Február 18-án, hétfőn a 17.30 
órás szentmisén +Jambrich Ig-
nác plébános Úrért halálának év-
fordulóján lesz szentmise a Sári 
templomban. Emlékezzünk meg a 
Sárvár Szent Miklós Plébániát 50 
éven keresztül hűségesen vezető 
lelkipásztorról!

● Tisztelettel kérjük a jó Híveket, 
hogy ebben az esztendőben is, akik 
tehetik az egyházközségi adót az 
első negyedévben március 15-ig 
rendezzék. 

● A sárváriak szerető figyelmébe 
ajánljuk a plébániák honlapját: www.
ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

● A Mária Rádió értéket közvetí-
tő műsorait az FM.95.2 frekvencián 
hallgathatják. 

● 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 nyilat-
kozatukat munkahelyükön vagy 
közvetlenül. Ezzel az országos 
egyházi kiadásokat támogatják.  
A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egy-
ház: 0011; Szent László Katolikus 
Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

 

Evangélikus Hírek 2

● Február 10-én, vasárnap 10 
órától közös evangélikus-refor-
mátus istentiszteletre kerül sor 
a gályarab lelkészek emléknapja 
alkalmából a református templom-
ban. Ezt követően megemlékezést és 
koszorúzást tartunk a város vezető-
ivel együtt a vár udvarán található 
emléktáblánál.

● Február havi családi istentisz-
teletünket a megszokottól eltérően, 
a hónap második vasárnapja helyett, 
a hónap negyedik vasárnapján, azaz 
február 24-én tartjuk 9.30-kor.

● A Vasi Evangélikus Egyházme-
gye havi lelkészgyűlését február 11-
én, hétfőn tartja Szentgotthárdon. 

● Február 12-én, kedden 17 
órakor kerül sor a Nőegylet farsangi 
alkalmára. 

● Személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház javára a 0035-ös 
technikai számon rendelkezhetnek. 
Kérjük, hogy a másik felajánlható 
1%-kal támogassák egyházközsé-
günk Luther-rózsa Alapítványát, 
melynek adószáma: 18890246-1-18.

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

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a Fiatal Fel-
nőttek Köre.

● Csütörtökönként 17.30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Február 10-én, vasárnap 10 
órakor kezdődő istentiszteletünkön 
a gályarabságot szenvedett protes-
táns prédikátorokra emlékezünk az 
evangélikus testvérekkel közösen.

● Személyi jövedelemadónk  
1%-át a Sárvári Református Gyüleke-
zetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, 
melynek adószáma: 18890552-1-18.

● A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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Sárvár idén is csatlakozott az 
országos ökumenikus imahét 
programsorozathoz. A város há-
rom keresztény felekezete tartott 
közös, katolikus, evangélikus és 
református istentiszteleteket. 

Az egyházak világtanácsa és a 
Keresztény egységet előmozdító 
pápai tanács 1968 óta szervezik a 
rendezvényeket. Az ökumenikus 
imahét célja a Krisztus-hívők 
egységéért közösen imádkozni. 
Az ökumenikus imahétre janu-
ár 20. és 27. között került sor. 
Az imahét anyagát az indonéz 
keresztény testvérek állították 
össze, amelynek a központi igéje 
így hangzott: „Az igazságra és 
csakis az igazságra törekedj…”.

Az idei ökumenikus alkalmak-
kor a református templomban 
Bokor Zoltán atya, az evangélikus 
templomban Szentgyörgyi László 
református lelkész, a Szent László- 
templomban pedig Pethő Attila 
evangélikus lelkész hirdetett igét.

Hosszú ideje már az a tapasz-
talat, hogy a keresztények nem 

a különbségeket keresik vallása-
ikban, hanem azt, ami összeköt. 
– A keresztény egység mindig 
ugyanazt jelentette, arra figye-
lünk, ami közös és nem arra, ami 
elválaszt, a hit közös kincsére 
és az ebből fakadó feladatokra. 

Az imahét aktualitását pedig 
az indonéz keresztények által 
választott igehelyek adják. Ezt az 
összefogásra épülő bibliai üzene-
tet és a jézusi lelkületet Sárváron 

is közösen kell bemutatnunk 
– szólt az imahét jelentőségéről 
Pethő-Udvardi Andrea sárvári 
evangélikus lelkész.

– A felekezetek közötti párbe-
széd a gyülekezetek tagjainak is 
különösen fontos a hétköznapok 

során. A legtöbb család vegyes 
házasságban él, illetve külön-
böző felekezetekhez tartozó 
tagokból áll. Így örülnek a hívek 
annak, hogy végre közösen lehet 

elmenni egymás templomába. 
Ez a hét pedig arra emlékeztet, 
hogy ne csak a templomok ajta-
jait, hanem a szívünket is nyissuk 
meg egymás előtt – mondta az 
ökumenikus eseményről Pethő–
Udvardi Andrea.

Sárváron nemcsak az ökume-
nikus imahét napjain, hanem 
számos más alkalommal várják 
templomaikba az egyházak az 
érdeklődőket. Legyen az akár 
a templomok éjszakája rendez-
vénysorozat, vagy a Megváltóhoz 
fordulás elemi igénye.

Február 10-én, vasárnap 10 
órakor a reformtus templom-
ban kezdődő istentiszteleten  
a gályarabságot szenvedett pro-
testáns prédikátorokra emlékez-
nek közösen a református és az 
evangélikus testvérek. Majd 
koszorút helyeznek el a város 
vezetőivel együtt az 1674-ben 
és 1675-ben gályarabságba 
hurcoltában a Nádasdy-vár bör-
tönében sínylődött református 
és evangélikus prédikátorok 
emléktáblájánál.

Együtt imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért

Pethő Attila, Szentgyörgyi László és Pethő–Udvardi Andrea lelkészek az 
evangélikus templomban

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

» 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 «

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

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



SÁRVÁRI         HÍRLAP10 www.sarvarvaros.hu

A házasság előtt álló párok 
mások mellett fotósokkal, tor-
takészítőkkel, rendezvény-
szervezőkkel, ékszerészekkel, 

ruhaszalonok tulajdonosaival 
konzultálhattak személyesen a 
Park Inn Hotelben szervezett 
esküvő kiállításon. 

Az igényes környezetben sorra 
került eseményen az esküvőhöz 
kötődő szolgáltatók egy időben, 
egy helyen mutatkoztak be Sár-
váron. A kiállítás a látogatók 
számára átfogó képet kívánt adni 
az esküvővel kapcsolatos lehe-

tőségekről, és elsődleges célja, 
hogy a hosszas utánajárások he-
lyett a teljes esküvő leszervezhető 
legyen ezen a napon. A látogatók 
a helyszínen felmérhették a 
kínálatot, tájékozódhattak az 
árakról, valamint a kiállítás 
idején számos kedvezményben 
részesülhettek.

Válogathattak a különféle 
stílusú ruhák közül, lefoglal-
hatták a lakodalom helyszínét, 

megkóstolhatták a finomabbnál 
finomabb süteményeket. Az 
érdeklődők szakértői segítséget 
és tanácsot kaphattak a megfe-
lelő ruha- és gyűrűválasztás, a 
kiegészítők, és a házasságkötés 
procedúrája terén.

– Konkrét megrendelések nem 
itt köttetnek, a párok a kiállítá-
son összevetik elképzeléseiket 
a lehetőségekkel, és ismerked-
nek az aktuális trendekkel is – 
mondta el az eseményről Simon 
Andrea főszervező. Hozzátéve: 
egyre nagyobb az érdeklődés a 
sárvári esküvőkiállítás iránt, ahol 
minden alkalommal a legjobb 
szolgáltatókat kívánják bemu-
tatni az esküvői párok számára.

Sárvár
Alkotmány u. 4.

Hétfő–szombat: 
6:00-22:00

Vasárnap: 7:00-18:00

Sárvár
Laktanya u. 2. 

Hétfő–szombat: 
6:00-20:00

Vasárnap: 7:00-12:00

Sárvár
Tinódi u. 32. 

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

Vasárnap: ZÁRVA

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

Egymásban tükröződő egy-
színű fényes felületek, Feledy 
Gyula Zoltán festőművész 
lélekcsempéi láthatóak a Gale-
ria Arcis Koloratúra címmel 
megnyílt idei első kiállításán. 
– Az absztrakt festészetnek ez 
a monokróm irányzata először 
mutatkozik be a Nádasdy-vár 
falain – mondta köszöntőjében 
Kondor János galériavezető. 

A tárlatot megnyitó He-
gyeshalmi László festőművész,  
a veszprémi Művészetek Háza 
igazgatója kiemelte, hogy ez  
a művész 25. önálló kiállítása. 
Aki nem mellesleg közel har-
minc éve Kötcse polgármestere, 
és nyugdíjasként vette kézbe  
az ecsetet. 

Feledy Gyula Zoltán 1945-
ben született Sajószentpéteren. 
Nagybátyja, Feledy Gyula Kos-
suth-díjas képzőművész révén 
megismerkedett, és szenvedé-

lyes kapcsolatba került több 
kiváló kortárs képzőművésszel. 
Felkeltette érdeklődését a mű-
vészet iránt, és a modern művé-
szet gyűjtője, majd az absztrakt 

nonfiguratív képzőművészet 
aktív művelője lett.

– Hatvanéves koromban vettem 
a bátorságot, és kezdtem el festeni. 
Azóta a monokróm képekkel 
foglalkozom. Hosszas előkészítő 
munka után (keret és a vászon), 
amit mind magam végzek el,  
a kép nagyon gyorsan megszüle-
tik, amely utólag megismételhetet-
len – szólt technikájáról a kiállító 
művész. A monokróm, egy színre 
épülő képekhez Feledy Gyula 
Zoltán annyit fűzött hozzá, hisz 
abban, hogy a művésznek mega-
datott a meglátás, a szemlélőnek 
pedig a befogadás képessége.

A gondolkodóba ejtő színes 
négyzetek tárlata február 24-ig 
tekinthető meg a Galeria Arcis-
ban, a sárvári várban.

Színes négyzetek a Galeria Arcisban

Feledy Gyula Zoltán annyit fűzött képeihez, hisz abban, hogy a művésznek 
megadatott a meglátás, a szemlélőnek pedig a befogadás képessége

Ötödik alkalommal rendeztek esküvőkiállítást Sárváron

Minden egy helyen az esküvő kiállításon
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A Nádasdy Történelmi Hagyo-
mányőrző Egyesület tíz éve hozta 
létre a Nádasdy Ferenc Bandé-
riumot a katonai hagyományok 
ápolásának céljával. Közhasznú 
tevékenységet végezve, megis-
mertetni a korabeli életmódot, 
harcmodort és világnézetet, 
történelmileg hiteles módon, a 
legújabb kutatásokra alapozva.

– Most önálló egyesületté 
alakult a bandérium. A külön-

válásnak nem voltak személyes, 
vagy hasonló okai. Egyszerűen 
a működésünk hatékonyabbá 
tétele miatt választottuk az önál-
lóságot. Az új egyesület elnökévé 
Takács Viktort választottuk – 
magyarázta a szétválást az egye-
sület alelnöke, Szibler Gábor.

A sárvári bandérium tagjaival 
a helyi közönség leginkább a 
Nádasdy Történelmi Fesztivál 
ideje alatt találkozhat. Azonban 
az év során járják az országot 

és közreműködnek más hagyo-
mányőrző rendezvényeken is. 
Ott vannak a Tatai Patarán, Eger-
ben, Kőszegen a várjátékokon és 
Szigetváron is. – Május elejétől 
szeptember végéig szinte min-
den hétvégén fellépünk valahol. 
Megterhelő, de elhivatottsággal 
teszünk eleget a felkéréseknek 
– mondta az egyesület alelnöke.  

Az idei év is elkezdődött már 
a vasi vitézeknek. Sárváron tar-
tották évkezdő megbeszélésüket 
a megye hagyományőrző csa-
patai. – 2012-ben 
hoztuk létre a Vas 
Vármegye Vitézlő 
Rendje együttmű-
ködési szervezetet. 
A körmendi Bat-
thyány Lovas Ban-
dérium, a Kőszegi 
Darabontok és a 
sárvári Nádasdy 
Ferenc Bandéri-
um tagjai fogtunk 
össze a kapuvári 
muskétásokkal , 
hisz ők is egykori 
Nádasdy bir to-
kon működtek. A 
négy szervezet itt 
értékelte az elmúlt 
évet, és készültünk 
az idei esztendő-
re, ahol komoly 

biztonsági intézkedéseket kell 
majd betartani a balesetveszély 
elkerülése érdekében – szólt a 
vitézi találkozóról Szibler Gábor.

A csaták még téli álmukat 
alusszák, de a felszerelés kar-
bantartása, pótlása most tör-
ténik. Beszereztek két új sátrat 
is, megújítva ezzel táborkész-
letüket. A sárvári bandérium 
egyesület jelszava továbbra is 
Nádasdy Ferenc, a „Fekete Bég” 
mottója: A várat nem falak, 
hanem férfiak védik.

Szerelem a klubban. Üzenj a kedvesnek!  
A Sylvester Könyvbarátok Klubja 
február 12-én, kedden 17 órakor 
kezdődő összejövetelén a Valen-
tin-, illetve a Bálint-nap témakö-
rét járják körül, a közönségnek 
ötletekkel szolgálva, hogy ez az 
idei ünnep egy kicsit más lehessen, 
mint az elmúlt években.

A klub vendége lesz 
egy f iatal  szerző, 
Nagy Angyalka, aki 
bemutatja A szíved 
mélyén című kötetét. A 
könyvet nemcsak nőknek 
ajánljuk, hiszen a történet kö-
zéppontjában az autóversenyzés 
és persze a szerelem áll. A főhőst, 
Kathlint, lány létére vonzza az au-
tósport és legnagyobb álma teljesül, 
amikor szerződtetik szerelőnek a 
világ legjobb autóverseny-sorozatába. 
Problémát csupán Maximilian, az 
ellenszenves pilóta jelent számára. 
Az Aranytoll díjas íróval való beszélge-
tésből kiderül majd, hogy főszereplője 
hogyan állja meg a helyét a férfiak 
világában, és van-e létjogosultsága 

a tiszta, átgondolt szerelemnek a 21. 
században. 
A közönség tagjainak ajándékötlettel 
is szeretnének segíteni, hogy az idei 
szerelmesek napját még különlege-
sebbé tehessék. Ha már megszokott 
a virág, a csoki és a vacsora, vagy csak 
nem tudja elmondani a saját szavaival, 

hogy mennyire szereti, 
hogy milyen fontos 
a párja, segítenek a 
könyvtár dolgozói. 
A világ és a magyar 

irodalom legszebb 
szerelmes lírájából ad-

nak át egy csokorra valót.  
A kártyákon lévő idézetekből bárki 

kiválaszthatja a neki leginkább tet-
szőt és hazaviheti kedvesének, vagy 
a könyvtáron keresztül eljuttathatja 

a Sárvár Rádióhoz, hogy február 14-
én elhangozhasson a rádióban.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
aki az idei Valentin-napot különle-
gessé szeretné tenni párja számára: 
egy könyvbemutató-élménnyel vagy 
egy szerelmes üzenet küldésével!  
A belépés díjtalan.

Önálló egyesület lett a bandérium

A Nádasdy Történelmi Fesztivál állandó szereplői a Nádasdy Ferenc Ban
dérium tagjai

A 12. Sárvári Városi Bál támogatói
Art-Ko Hair and Beuty Szalon, Autograph Kft., Borista 

Kóstolóműhely, C.P. Portál Kft., Car-Bike Service Kft., Club 
Üzemeltető Kft., Cseh Péter villanyszerelő, Dr. Lupo Cipőbolt, 
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, Elekes Electric Kft., 
ER.RA Beuty Szalon, Eredics Tibor asztalosmester, Flex Sár-
vár, Fülöp Erika, Gabi Souvenir, Hairika Fashion Fodrászat, 
Harmónia Hotel és Étterem, Holdvirág Virágüzlet, Hydro-
made Trade Kft., Józsa-Ép Kft., Kolibri Cipőbolt, Kondora 
István polgármester, Kucsera-Tóth Éva, Lívia Divat, Máhr 
Tivadar alpolgármester, Makrai Tamás, Nádasdy-vár Kul-
turális Központ Sárvár, Németh Csomagolástechnika, Neo 
Étterem és Kávézó, Onyx Garden Étterem, Oxygén Fitness, 
Papírusz Írószer, Park Inn Hotel Sárvár, Paróka és Póthaj 
Szalon Szombathely, Pintérné Zámbó Zsanett, Provertha 
Zrt., Sága Foods Zrt., Sárvár-Ház Kft. - Onyx Luxory, Sárvári 
Gyógyfürdő Kft., Savanyú Víz Gáz Fűtéstechnika, Somogyi 
Márió személyi edző, Spirit Hotel, Sweet Smile-Édes Mosoly 
Édességbolt és Diétaland, Tendli László masszőr, Tóth Ipari 
és Szolgáltató Kft., Varga Károly önkormányzati képviselő, 
Vasi B & B Kft., VasiVíz Zrt., Zarownyi Krisztina, Zefi Reklám 
Ajándék Kft., Zoé Ékszer. Ezúton mondunk köszönetet a bál 
minden támogatójának! A Szervezők
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A Ford 2018-ban számos új modellel állt elő: febru-
árban 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.

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 ülés-
pozíció az út még jobb beláthatóságát biztosítja. 

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

2018-ban a Straussnál is, úgy, mint országosan a ha-
szongépjárművek 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 do-
bást 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.

2019-ben ismét várható az államilag támogatott
NHP finanszírozás– ezért a Strauss már most készül
jelentős haszongépjármű készlettel, amelyekre érde-
mes már az NHP bevezetése előtt leszerződni, pél-
dául 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 leg-
nagyobb szakmai felkészültséggel és udvarias, segí-
tőkész kiszolgálással várja érdeklődőit az értékesítői
csapat, kívánjuk, találjanak ízlésüknek megfelelő új
Fordot náluk, hiszen most: megéri.

ISMÉT ELSŐ HELYEN A FORD
HÍREK A SZOMBATHELYI STRAUSS AUTÓSZALONBÓL
A 2018-ban ismét első a Ford a magyarországi importőrök sorában – tekintve az új személy-
és 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 ér-
tékesítési eredményeivel saját rekordjaihoz, az autószalon 2006-os, 2007-es csúcs-telje-
sítményeihez közelít. 

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) 

KÉSZLETKISÖPRÉS!
Vásárolja meg tőlünk 2018-as áron új Fordját!

Ford_PR_Keszletkisopres_Sarvar_188x270_Layout 1  2019. 01. 17.  16:43  Page 1
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danubiushotels.hu/sarvar

Zenés farsangi 
sUnDaY BrUnCH,  
korlátlan étel és italfogyasztással
(a szálloda által megadott italokból: folyó bor, sör, gyümölcslé).

a Danubius Health spa resort sárvár 

szálloda nÁDOr éTTerMéBen.
az all inclusive ebéd ára: 5000 ft + 10 % szervízdíj.

Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes, 

4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk. 

asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

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.

A Magyar Íjász Szövetség Nyu-
gat-dunántúli Régiója Sárváron 
tartotta első íjászbankettjét.  
Az eseményen adták át az előző 
évben kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó versenyzők elismeréseit. 
A kitüntetettek között több sár-
vári elismerés is született.

Az „Év Versenyszervezője” 
díjat a Sárvári Hagyományőrző 
és Íjász Egyesület vehette át.  
A „2018 Nyugat-dunántúli Régió 
Év Íjásza” címet Rabotka György 
Viktor, a sárvári íjászegyesület 
tagja érdemelte ki. Továbbá 
édesapja, Rabotka György, a 7x7 
Saslövö Íjászbajnokság megter-
vezője és fő szervezője is elisme-
résben részesült.

– Ez az első ilyen alkalom, 
hogy a nyugat-dunántúli íjászok 
ünnepi asztal mellett gratulálhat-
nak az elmúlt év legjobbjainak.  
A három megyében – Győr-Mo-
son-Sopron, Vas, Zala – nagyon 
sok jó íjász van, így nehéz volt 
kiválasztani a díjazottakat. Or-
szágos összehasonlításban jól 

szerepelünk versenyzőinkkel, 
és az itt rendezett versenyek 
felkészítő tornái a nagyobb 
eseményeknek. Sok Európa- és 
világbajnokkal rendelkezünk. 

Közülük többen eljöttek a sárvári 
íjászbankettre is. Az ünneplés 
mellett értékeltük az elmúlt 
évet, vázoltuk az idei terveket is 
– mondta Torma József, az íjász 
szövetség régióvezetője.

Két éve egy hétvégére Sárvár 
már volt a magyar íjászat fel-
legvára. A város adott otthont 
a Magyar Íjász Szövetség 60. 
születésnapjához kapcsolódó 

programoknak. 2017. szep-
tember 30-án Sárváron volt  
a magyar Íjászat Napja. Ekkor 
sikerült megdönteni az egyszerre 
leghosszabb ideig tartó íjászat re-
kordját. A 60. évfordulón 60 órás 

nyíllövésbe kezdtek az íjászok.  
A Magyar Rekord Egyesület vé-
gül bejegyezte az íjászrekordot. 
Sok más esemény megrendezése 
mellett, ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a sárvári íjász egyesület 
elismerést kapott szervezőkész-
ségéért.

– Az általunk szervezett ren-
dezvények nagy száma alapján 
érdemeltük ki az elismerést. 
Az egyesület mostani vezetése 
lendületet adott a sárvári íjászat-
nak. Idén még megduplázódik 
az itt rendezett íjászversenyek 
száma. Ugyanis elvállaljuk olyan 
események megrendezését is, 
amikre eddig nem volt figyelem. 
A több munka révén egyre több 
diák is csatlakozik hozzánk, 
fiatalodik az egyesület – szólt 
a díjátadón Pataki Krisztián,  
a Sárvári Hagyományőrző és 
Íjász Egyesület elnöke. Hozzá-
téve, hogy a Sárváron tartott 
rangos régiós íjásztalálkozó 
hozzájárulhat a szorosabb össze-
fogáshoz, ami előremozdíthatja a 
magyar íjászat helyzetét.

Sárvári elismerések az íjászbanketten

Magyar Íjász Szövetség Nyugatdunántúli Régiójának díjazott íjászai: Lach
mann István, Horváth Huba, Rakonczai Erzsébet, Szabó Szebasztián, Molnár 
József Dodesz, Elekes Gergő, Rabotka György Viktor és az év versenyszervező 
egyesületének elnöke, Pataki Krisztián
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Január 21-én, a műfüves pályán 
kezdte meg a felkészülését a 
tavaszi szezonra városunk NB 
III-as labdarúgócsapata. Az új 
szerzemény góllal debütált.

Bojan Lazics együttese négy 
győzelemmel, nyolc döntetlen-
nel és négy vereséggel a tizedik 
helyen zárta az őszi szezont a 
nyugati csoportban. A cél to-
vábbra is a biztos bennmaradás, 
de az újonc szerb edzője úgy véli, 

az SFC akár stabil középcsapat-
ként is befejezheti a bajnokságot. 

A téli holtszezonban távo-
zott a csapattól Csákvári Zsolt, 
Németh Péter, Ódor Bálint, 
Péntek Botond, Szántó Roland 
és Venczel Zoltán. Van viszont 
már egy érkező is: a 25 éves, 
nyíregyházi illetőségű csatár, 
Rajzinger Péter Ausztriából tette 

át székhelyét. A vezetőség ezzel 
még nem állt le, több kiszemelt-
tel is tárgyalásban állnak, ha 
minden a tervek szerint halad, 
hamarosan további igazolások-
ról is beszámolhatunk.

Már az első edzőmeccsüket is 
lejátszották a zöld-fehérek, akik 
Skriba Máté, Rajzinger Péter 
és Koronczai Roland góljaival 
3–1-re verték a megyei I. osztá-
lyú Celldömölköt. Legközelebb 
február 6-án, szerdán a Király 

SZE vendégei lesznek, majd 9-én 
az osztrák alacsonyabb osztály-
ban szereplő Kofidist fogadják 
11 órától.

A gárda első tétmérkőzését – 
ha az időjárás is engedi – március 
3-án játssza, a tizennegyedik 
helyen álló Andráshida SC ven-
dégeként folytatja a pontvadá-
szatot. Starcsevics

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. február 8. és 23. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 14-én és 21-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2019. február 4. 

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

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 9., 16. és 23. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 8., 15. és 22. (péntek) 19.00 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Február 15. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Testületi ülés:
Február 14. (csütörtök) 16.00/élő

Február 9-én, szombaton 13 
órától négycsapatos hazai fel-
készülési torna lesz „Sárvár-
fürdő Kupa 2019” névvel vá-
rosunkban, a Nádasdy iskola 
sportcsarnokában.

A mezőny elég erős, Jenőfi 
Katalin korábbi csapata, az oszt-
rák első ligás Wiener Neustadt 

mellett az NB I/B-s Haladás VSE 
és a rivális VKL SE Győr lesznek 
az ellenfelek. A sárváriak az első 
mérkőzésen játszanak, 13 órától 
a bécsújhelyiekkel kezdenek. 
Majd 14.30-tól a Győr és a Ha-
ladás mérkőzik egymással, 16 
órától a harmadik helyért folyik 
a küzdelem, 17.30-kor pedig a 
döntő kezdődik.

Kézilabda kupa

Megnyerte első 
edzőmeccsét a Sárvár FC

Az edzések az új műfüves pályán zajlanak (Fotó: facebook.com/sarvarfc)
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Figyelem, pizzáinkra mindenkori 10% kedvezmény!! 
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról. 

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00, Tel.: 320-475

Februári, márciusi programajánlónk… 
Február 14-én, csütörtökön este romantikus 
dallamokkal, kedvezményes menüsorral és 
köszöntőitallal várjuk az ünneplő párokat.

Borbarátok figyelem! 
Hagyományainkhoz híven február 22-én 19 órától 

52. Borgasztronómiai Gálasorozatunk 
következő állomásán a Haraszthy 

Vallejo Pincészet Etyek – Budai Borvidék 
borait mutatja be nekünk Pázmányi Dániel borász, 

melyeket kiváló ételekkel koronázunk meg.

Nőnap a Várkapuban...
2019. március 8-án, pénteken és 9-én, szombaton este!
Kedvezményes menüajánlatokkal, 
élőzenével kedveskedünk a nőnapozni vágyóknak.
Zenél: Lackó
Foglaljon időben asztalt, kérje ajánlatunkat!

Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával 
is fizethet kiszállításkor.

Széles bor- és 
szeszesital-választék.

Kertvárosi Trafi k

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET 

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

FRISSEN FŐZÖTT LAVAZZA KÁVÉ KAPHATÓ!

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitvatartás: h.-cs.: 6.00–21.00, 

p.-sz.: 6.00–22.00, v.: 6.00–21.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Ott folytatta tekecsapatunk, 
ahol tavaly abbahagyta
Tizennégy forduló után is őrzi 
százszázalékos mérlegét a baj-
noki címre hajtó Kékgolyó SE.

A téli szünetben sem tört meg 
a lendülete, továbbra is mene-
tel az NB II-es tekebajnokság 
dél-nyugati csoportjában a Sár-
vári Kinizsi Kékgolyó SE, amely 
a 2019-es év első bajnokiján 
7,5–0,5 arányban verte hazai 

pályán a sereghajtó Olajmunkás 
SE Gellénházát, majd Szent-
gotthárdon nyert a Kondorfa 
ellen 7–1-re. Legutóbb pedig a 
Lovászi Bányász elleni rangadót 
abszolválta 5–3-ra. 

A tabellát tizennégyből ti-
zennégy győzelemmel vezeti 
a Sárvár, második az újonc 
Perenye TK, harmadik pedig a 
Lovászi Bányász. 

– Jól sikerült a tavaszi fel-
készülésünk, elvégeztük azt 
a munkát, amit szerettünk 

volna, ennek is köszönhető, 
hogy ismét elkaptuk a rajtot, 
és ott folytattuk, ahol tavaly 
abbahagytuk. Magasra tettük 
a lécet, de most már nem ad-
juk alább: szeretnénk hibátlan 
teljesítménnyel bajnokok lenni. 
Tisztában vagyunk vele, hogy 
ez nem lesz könnyű, hiszen 
egyrészt a tekesportban erre 
nagyon kevés példa volt eddig, 

másrészt ellenünk most már 
mindenki kettőzött erővel ját-
szik, mindenki azt várja, mikor 
szakad meg a sorozatunk. Ha 
rajtunk múlik, április végéig 
erre már nem kerül sor – nyi-
latkozta Farkas Imre szakosz-
tályvezető.

A következő, tizenötödik 
fordulóban, február 9-én a 
középmezőnyben tanyázó Za-
lakaroshoz látogatnak Rozmán 
Szabolcsék.

SÁ

Farkas Imre szakosztályvezető gurít a Gellénháza elleni rangadón   
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Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

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)

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

Ingyenes kiszállítás Sárváron! 

Ne felejtse el, már most foglalja le helyét 
Nőnapra! Kedvezményes menük, élőzene… 

Pizzafutárt felveszünk! Érd: +3630 9466 689

Befektetési arany értékesítése
Régi pénzérmék felvásárlása      

06-20/956-6999

MARADANDÓ ÉRTÉKEK.

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

Az akció 02.01-től 02.28-ig tart.

Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk 

Gyönyörű ezüst ékszer 
kollekciók, 

egyedi vallomásokkal, 
díszdobozban 

már 6900 Ft-tól 
csak a ZOÉ Ékszerben!

Ezzel biztos 
SZíven találod Őt!

Részletek az üzletben!

Valentin-napi 
  ajánlatunk!

www.ekszerszalon.com • www.zoeekszer.hu   

A virág elhervad, a szó elszáll...
Válassz maradandó SZERELMES vallomást!

10% 
kedvezmény    

  

MULTIFOKÁLIS LENCSE
amplitude Tr. 1.5 SHV

 szemüvegkeret 
 látásvizsgálat
 szemüvegtok

 mikroszálas törlőkendő 

  

MULTIFOKÁLIS LENCSE
balansis 1.5 SHV

 szemüvegkeret 
 látásvizsgálat
 szemüvegtok

 mikroszálas törlőkendő 

STaNdard CSOMag prEMIUM CSOMag
KOMpLETT MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEg aJÁNLaTUNK

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

SZEMÜVEgKéSZíTéS
COMpUTErES SZEMVIZSgÁLaT

KONTaKTLENCSE ILLESZTéS

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

gyorvarioptika@varsat.net


