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Ismét minden adott volt egy 
fergeteges szezonnyitó bálhoz 
a Park Inn Hotelben. A XIII. 
Sárvári Városi Bálban mint-
egy 230-an báloztak együtt,  
a rendezvényt Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester nyitotta meg.  

Savanyú Gábor és Mórocz 
Zsolt 2006-ban rendezte meg 
az első városi bált a Nádasdy 
Vendéglőben, az elmúlt években 
több helyszíne is volt a bál-

nak, több zenekar is szolgáltatta  
a talpalávalót. 2016-ban ren-
dezték meg először a Park Inn 
Hotelben, ami kiváló helyszín-
nek bizonyult, és azóta évről 
évre telt házzal zajlanak a városi 
bálok. A zenéről ismét a Galaxy 
Tánczenekar gondoskodott, az est 
sztárvendégei Simon Andrea és  
Savanyu Gergely, a Soproni Petőfi 
Színház színművészei voltak. 

A városi bál mindig jótékony 
célt is szolgál, idén a Vármellé-

ki Óvoda a kedvezményezett.  
– A támogatók között van Sár-
vár Város Önkormányzata, a 
tombolatárgyakat felajánló ma-
gánszemélyek és cégek, valamint 
maguk a bálozók. A jótékonysági 
célt a Flex 200 ezer forinttal, a 
Sárvár-Ház Kft. pedig 100 ezer 
forinttal támogatta még – mond-
ta el Savanyú Gábor. 

Következő lapszámunkban 
részletes beszámolót 

olvashatnak.
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Megújult a sárvári
vasútállomás épülete
Lezárult a sárvári vasútállomás 
felújításának jelentős része az 
„50 megújuló állomás” prog-
ram keretében. A projekt so-
rán megújult az állomás teljes 
homlokzata, illetve megvalósult 
a fedett peron teljes mértékű fel-
újítása, mely magában foglalja 
a tetőszerkezet és a térburkolat 
cseréjét is. A beruházást sajtótá-
jékoztatón értékelték. 

Naponta átlagosan több mint 
1200-an fordulnak meg a sár-
vári vasútállomáson, ahol meg-
szépült homlokzatú vasútál-
lomás fogadja a lakosokat és a 
turistákat. Letisztultabb, kor-
szerűbb lett a peron is, az utazó-
közönség kényelmét szolgáló új 
padokat, szemeteseket helyeztek 
ki. Az állomásépület közvetlen 
szomszédságában lévő vízház 
bontása is befejeződött, a hozzá 
csatlakozó épülettel együtt, így 
több mint 1600 négyzetméter-
nyi terület szabadul fel további 
fejlesztéseknek teret adva.

Folytatás a 3. oldalon

Hat rendes ülés az első félévben  
A sárvári képviselő-testület a decemberi ülésén fogadta el a 

2020. év első félévére vonatkozó munkatervét. Hat rendes ülést 
tartanak a városatyák az év első felében, az első testületi ülésre 
január 30-án, csütörtökön 16 órakor kerül sor a Városháza 
nagytermében. Az idei első ülésen beszámoló hangzik el a városi 
főépítész munkájáról, beszámol 2019. évi szakmai munkájáról a 
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Jakab Szociális Köz-
pont Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Közösségi Gondozója.

Folytatás a 2. oldalon

Új tulajdonosa van a Ságának  
Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft.  

az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a 
vételár kiegyenlítése január 13-án megtörtént. A jövőben ko-
moly technológiai fejlesztéseket terveznek a sárvári üzemben 
is, a beruházások célja a hatékonyság növelése és új, magas 
minőségű termékek fejlesztése. A belföldi piacon való növeke-
dés mellett nagy hangsúlyt kap az exportértékesítés növelése.  
Az egyesülés miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági 
Versenyhivatal. 
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Munkával teli esztendőn van 
túl a Sárvári Járási Hivatal. A 
növekvő ügyfélforgalom mellett 
az elektronikus ügyintézésre 
történő átállás és számos jog-
szabályváltozás adott munkát a 
hivatal dolgozóinak. Dr. Galán-
tai György hivatalvezető szerint 
eredményes évet tudhatnak 
maguk mögött.

A sárvári járáshoz tartozó 42 
település közül tizenegyben válto-
zott a polgármesterek személye. – 
Az első találkozások azt mutatják, 
hogy nagy elhivatottsággal álltak 
a képviselő-testületek a felada-
tokhoz, azonban sokan érkeztek 

a közigazgatáson kívülről, így 
szükségessé vált az ő képzésük 
– számolt be tapasztalatairól Dr. 
Galántai György.

Fontos változás az egyfokú 
közigazgatási eljárás bevezetése. A 
járási hivatalok döntései esetében 
az ügyfelek jogorvoslatot közvet-
lenül a bíróságnál kérhetnek. 

A lakosság számára sok köny-
nyítő intézkedés is életbe lépett a 
kormányhivatalok egyszerűsíté-
séről szóló törvénycsomag tavaly 
év végi elfogadásával. Megszűnt 
egyes szociális élethelyzetek túl 
gyakori igazolása. – Közgyógyellá-
tás esetében például a jövőben fele 
olyan gyakran kell csak igazolni a 

jogosultságot – sorolta az egysze-
rűsítéseket a hivatalvezető. 

– Az építésügyi eljárásoknál is 
olyan intézkedések léptek élet-
be, amik egyszerűbbé teszik a 
lakásépítés megkezdését. Nem 

kell építési naplót vezetni és meg-
szűnt a tervezői és kivitelezői 
felelősségbiztosítás. Az egységes 
építési hatósági rendszer teljesen 
államigazgatási jogkörbe kerül 
még az idén. Ez is gyorsítja az 
ügyintézést – jegyezte meg dr. 
Galántai György. 

A sárvári járás felkészült az eset-
leges téli zord időjárási viszonyokra 
is. A korábbi enyhe idő ellenére 
az idei téli időszakra minden 
előkészületet megtettek a közút, a 
katasztrófavédelem és a rendőrség 

szakemberei a védelmi bizottság 
koordinálásával. – Jelenleg a mérv-
adó év a téli felkészülés szempont-
jából a 2013-as esztendő, amikor a 
hóhelyzet miatt számos rendkívüli 
intézkedést kellett elrendelnünk 
– mondta dr. Galántai György, a 
helyi védelmi bizottság elnökeként.

Folytatás az 1. oldalról
A január 30-i ülésen beszámol 

munkájáról a Levendula-Ház 
Pszichiátriai Betegek Nappali El-
látója. Tájékoztatást hallhatnak a 
Kolping Támogató Szolgálat 2019. 
évi munkájáról is a képviselők. 
Napirendre kerül a Sárvári Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tendő együttműködési megállapo-
dás. Beszámoló kerül a képviselők 
elé a 2019. évi Simon–Júdás-napi 
országos kirakodóvásárról. Tár-
gyalják ingatlanok belterületbe 
vonását, kezdeményezik a Sárvár 
településrendezési eszközeinek 
módosítására irányuló eljárást. 

A februári ülésen beszámoló 
hangzik el a Sárvári Gondozási 
és Gyermekjóléti Központ, a 
Sárvári Cseperedő Bölcsőde és a 
Nádasdy Kulturális Központ 2019. 
évi munkájáról. Jóváhagyják a 
Nádasdy Kulturális Központ 2020. 
évi munkatervét is. Rendeletet 

alkotnak az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének módosítá-
sáról, és az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről. Jóváhagyják 
Sárvár Város Önkormányzatának 
2020–2023. évi középtávú tervét. 
Beszámolót hallgatnak meg a 

jegyző adóztatási tevékenységéről. 
Pályázatot írnak ki a Sárvári Csi-
csergő Óvoda intézményvezetői 
álláshelyére.

 Márciusban jóváhagyják az 
önkormányzati tulajdonú cégek 
üzleti és közbeszerzési terveit. 
Megállapítják a 2020/2021. ne-
velési évre vonatkozó óvodai 
beiratkozások feltételrendszerét. 
Áprilisban beszámoló hangzik 

el Sárvár Város tűzvédelmi hely-
zetéről, a gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatok ellátásá-
ról, és az önkormányzat 2019. évi 

belső ellenőrzési tevékenységéről. 
Felülvizsgálják Sárvár Város Ön-
kormányzata közép és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervét. 
Májusban beszámolót hallgatnak 
meg a képviselők Sárvár város 
közbiztonságának helyzetéről. 
Jóváhagyják az önkormányzat 
által alapított gazdasági társaságok 
2019. évi mérlegbeszámolóit. Ren-
deletet alkotnak az önkormányzat 
2019. évi költségvetési maradvá-
nyának és az egyes költségvetési 
előirányzatoknak a felhasználásá-
ról. Elfogadják az önkormányzat 
2021–2027 évek közötti Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját. 
Júniusban felülvizsgálják Sárvár 
Város Fenntartható Energia és 
Klíma-akciótervét. Megállapít-
ják a képviselő-testület II. félévi 
munkatervét. Pályázatot írnak ki 
a Sárvári Gondozási és Gyermek-
jóléti Központ intézményvezetői 
álláshelyére.

A sárvári kormányablakban kell 
leadni a vállalkozói igazolványokat

2020. január 1-jével megszűnt az egyéni vállalkozói 
igazolvány, valamint már nem lesz lehetőség új kérelem be-
nyújtására sem. A korábban kiállított és érvénytelenné vált 
igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig 
kötelesek leadni a székhelyük szerinti sárvári járási hivatal-
ban (postai úton vagy személyesen). A jogszabályi határidő 
betartása érdekében kérik, hogy mihamarabb, de legkésőbb 
február 28-ig szíveskedjenek leadni okmányaikat a sárvári 
kormányablakban. Amennyiben ez nem történik meg,  
a hivatalnak határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

Hat rendes testületi ülés lesz az első félévben

Munkában a testület – Kondora István polgármester, Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, Szabó Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester

Eredményes évet tudhat maga mögött a járási hivatal

A lakosság számára sok könnyítő intézkedés is életbe lépett a kormányhi
vatalok egyszerűsítéséről szóló törvénycsomag tavaly év végi elfogadásával 
– mondta Dr. Galántai György
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Folytatás az 1. oldalról
A sárvári állomásépület hom-

lokzatának felújításával végződő 
felújítási, karbantartási munka 
2019 augusztusában kezdődött és 
nagy része december végéig be-
fejeződött. A mintegy 200 millió 
forintból megvalósuló beruhá-
zásból már csak kisebb befejező 
munkálatok vannak hátra.

A sajtótájékoztatón Kondora 
István polgármester örömének 
adott hangot, hogy végre kívül 
is, belül is, funkcionálisan és esz-
tétikai értelemben is megszépült  
a vasútállomás épülete és környé-
ke. – Ez az épület nekünk nagyon 
fontos, hiszen a város egyik ka-
puja, és a hozzánk érkezőket így 
most egy szép és felújított épület 

fogadja. Bízom abban, hogy a 
rongálók sem teszik tönkre ezt az 
épületet, és közösen tudunk rá vi-
gyázni – mondta Kondora István.

Ágh Péter, a Vas megyei 2. szá-
mú választókerület országgyűlési 
képviselője kiemelte, hogy a most 
zárult évtized a közlekedésfej-

lesztés évtizede volt Észak-Vas 
megyében, hiszen számos olyan 
lépés volt, amely ennek a térség-
nek az elérhetőségét javította. 
– Az M86-os megépítése révén 
a közúti kapcsolatok fejlődtek, 
emellett a vasúti elérhetőség 
javítása is megtörtént az elmúlt 
években Észak-Vas megyében. 

Ezt a célt szolgálta a Porpác–He-
gyeshalom vonal villamosítása 
és Sárvárt érintően a Bakony 
IC indítása. A vasútállomás 
felújításával Sárvár kapuja újult 
meg, amely mind a város lakói, 
mind az ide látogató nagy számú 
turista szempontjából kulcsfon-
tosságú beruházás. A MÁV révén  

a felújítási munka Celldömölkön 
folytatódhat választókerületem-
ben – húzta alá Ágh Péter.

Loppert Dániel, a MÁV kom-
munikációs igazgatója elmondta, 
az utasok bármilyen vonalon is 
utaznak, abban egyetértenek, 
hogy a MÁV-nak az állomások, 
megállók tisztasága, rendezettsé-
ge terén előre kell lépnie.   

– Ezért 2020-ban tovább foly-
tatódik az „50 megújuló állomás” 
program, ami idén elsősorban a fő-
város elővárosi vonalaira koncent-
rálódik, így a győri, az esztergomi, 
a ceglédi, az újszászi, a hatvani,  
a szobi, a veresegyházi és a székes-
fehérvári vonalakra. A projekt ke-
retében hasonlóan az előző évhez 
az utasforgalmi területek megújítá-
sa, P+R, B+R parkolók létesítése a 
cél – emelte ki az igazgató.

A decemberi menetrendváltás 
óta Bakony InterCity elnevezéssel 
kétóránként, 7 pár vonat köz-
lekedik Budapest–Székesfehér-
vár–Szombathely között, amelyek 
Sárvár állomáson is megállnak.  
A vonatok InterCity kocsijaiban a 
korábbinál kényelmesebbé, kom-

fortosabbá vált az utazás. A szol-
gáltatásfejlesztéssel még több utas 
választhatja a vasúti közlekedést. 

Az állomásépület melletti terü-
let hasznosításával kapcsolatban 
még folynak a tárgyalások, ke-
rékpártárolók, parkolók építése, 
de akár zöld terület kialakítása 
is a tervek között szerepel.   - fr- 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

LAKOSSÁGI FÓRUM
Lakossági fórumot tart 

2020. január 30-án, csütörtökön 18 órakor
Szabó Zoltán 

társadalmi megbízatású 
alpolgármester 

a Bocskai utcai Óvodában (Sárvár, Bocskai u. 1.).

Vendég: Kondora István polgármester

Téma: az Ungvár utcai közlekedésirend-változás

A város hagyományainak 
része, hogy minden év január-
jának utolsó napján megem-
lékeznek a Sárváron elhunyt 
Tinódi Lantos Sebestyénről. 

Iskolanapon vehetnek részt 
az érdeklődők, fejet hajthatnak 
a várpark emlékszobránál, 
a múzeumban pedig előa-
dást hallgathatnak. A sárvári 
megemlékezés január 31-én 
10 órakor kezdődik a Tinó-
di Sebestyén Gimnázium és 
Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskolában. Az intéz-
ményben található Tinódi-szo-
bor megkoszorúzása után ha-

gyományőrző bemutatókra, 
előadásokra, majd izgalmas 
vetélkedőre kerül sor.

A Nádasdy-vár parkjában 13 
óra 30 perckor kezdődik a Ti-
nódi emlékszobornál az ünnepi 
megemlékezés. Az ünnepi be-
széd után koszorúzásra kerül sor.

A nap befejezéseként a múze-
um dísztermében tart előadást 
18 órától Takács Zoltán Bálint, 
történész, a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatója. Előadásá-
nak címe: Hogyan éljük túl a 
16. századot? Az előadás során 
megismerhetjük a kortársak 
véleményét a vitézségről, az 
ellenségről, önmagukról.

Tinódi emlékünnepség

Sárvár állomása is megszépült 
az „50 megújuló állomás” programban

Kondora István polgármester, Nagy Szabolcs állomásfőnök, Ágh Péter országgyű
lési képviselő és Loppert Dániel kommunikációs igazgató a felújított épület előtt

Ez a látvány fogadja a Sárvárra vonattal érkező utasokat
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Magas növekedés jellemez-
te a Tourinform iroda és az 
Info-Viskó látogatottságát 
tavaly, a vendégéjszakák szá-
mát tekintve pedig rekord 
évet zárhat a sárvári turizmus 
2019-ben – tájékoztatott évér-
tékelő nyilatkozatában Haller 
Ferenc, a Sárvár Tourist & 
TDM Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója.

A turisztikai szakember be-
számolója elején elmondta, a 
számok és a visszajelzések is azt 
mutatják, hogy pozitív évet zárt 
a sárvári TDM.

– Magas növekedést tudtunk 
kimutatni mind a TDM iroda, 
mind pedig a nyáron üzemelő 
Info-Viskó látogatottsága tekin-
tetében a 2019-es évre. Nyilván 
ehhez az is hozzájárult, hogy 
egyre több jegyet, bérletet ér-
tékesítünk, de a statisztikáink 
megmutatják, hogy a helybeliek 
mellett a külföldi és a magyar 

turisták száma is megnövekedett 
– részletezte Haller Ferenc.

A város is nagy látogatottság-
nak örvendett a múlt évben. Az 
októberig rendelkezésre 
álló adatok alapján 2019 
rekordévnek ígérkezik.

– A 2019-es esztendő 
a vendégéjszakák számát 
tekintve egy rekordév 
lehet. Az első 10 hónap 
alapján 10%-os növeke-
dés tapasztalható, ami 
körülbelül 40-50 ezer 
vendégéjszakával ha-
ladja meg a 2018. évi 
adatokat. Úgy gondo-
lom, hogy ez egy na-
gyon pozitív eredmény, 
köszönhető mind a helyi 
szolgáltatók, mind az 
önkormányzat, mind 
a TDM munkájának 
– hangsúlyozta Haller 
Ferenc.

A TDM a városi prog-
ramok lebonyolításá-

ban is aktívan közreműködött.  
A Nádasdy Kulturális Központ 
munkatársaival és az önkor-
mányzattal karöltve hatodik 

alkalommal szervezte meg  
az adventi programsorozatot, 
és negyedszer hirdette meg a 
Sárvári Szilvesztert a Posta téren.

– A szervezés már nagyon 
olajozottan működik. A kul-
turális központ szerteágazó 
programkínálatot biztosított,  
az önkormányzat pedig minden 
támogatást megadott. Népszerű-
ek voltak a programok, amikor 
az időjárás engedte, sokan kilá-
togattak a Posta térre.

Az ügyvezető összegzésében 
felidézte, 2019-ben a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség megújította 
a Tourinform hálózat arculatát. 
Minden tourinform iroda, így  
a sárvári is, új külsőt kapott.

– Új arculati kézikönyvet 
kaptunk, új névhasználati szer-
ződést írtunk alá, a piros-fe-
hér-zöld tematikát leváltotta 
egy piros-fehér arculat, illetve 
logó. Az arculatváltást az előírt 
határidőre teljesíteni tudtuk – 
emlékezett vissza az igazgató.

Elismerésekben is bővelkedett 
a 2019-es esztendő a TDM szá-
mára, az év végén pedig újabb ki-
tüntetésben részesültek az iroda 
munkatársai. A Magyar Turisz-

tikai Ügynökség elismerésben 
részesítette Holpert Krisztinát 
és Haller Ferencet.

– Az irodánk már több mint 
15 éve áll a turisták 
szolgálatában, Holpert 
Krisztina kolléganőm 
és jómagam pedig már 
több mint 5 éve dol-
gozunk a Tourinform 
láncnál, így kaptunk egy 
jubileumi kitüntetést 
a Magyar Turisztikai 
Ügynökségtől – tájé-
koztatott Haller Ferenc, 
majd hozzátette, az elis-
merések és az eredmé-
nyek további kemény 
munkára sarkallják az 
iroda munkatársait.

Az ügyvezető a 2020. 
évi terveket illetően be-
jelentette, a színvonalas 
információszolgáltatás 
fenntartása érdekében 
új honlapot készítettek. 
A gyors és tartalomgaz-
dag oldal hamarosan  

a látogatók számára is elérhető 
lesz a www.sarvar.hu webcímen.

A szervezet az idei évben több 
pályázatot is szeretne megvaló-
sítani, melyek segítik az iroda 
működését, és növelik a város 
turisztikai vonzerejét.

Rövidesen a megvalósítás sza-
kaszába lép egy nyertes LEADER 
pályázatuk, melynek keretében 
kettő kerékpár-szervizpont ki-
alakítását, újabb kerékpáros 
kiegészítők beszerzését, és így  
a kerékpárkölcsönző szolgáltatá-
suk bővítését, valamint az iroda 
infrastruktúrájának fejlesztését 
tervezik.

A Sárvári Turisztikai Egyesü-
lettel együttműködve benyúj-
tottak egy pályázatot a Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz is, 
amelynek elbírálása még folya-
matban van.

Haller Ferenc a további tervek 
kapcsán elmondta, a program-
szervezés 2020-ban is fontos fel-
adata lesz az irodának, emellett 
a közösségi médiában is aktívak 
szeretnének maradni. Újabb 
online kampányokkal, interaktív 
játékokkal készülnek.

sii

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS 
(munkakezdés: 3:40) 

Feladatok: tehergépkocsik fogadása, 
baromfis rekeszek leszedése, baromfi függesztése, 

rekeszek tisztára mosása

ÜZEMI KARBANTARTÓ (vILLANySZERELő)

HŰTőRAKTÁROS 
(többműszakos munkarend, előny targonca vizsga)

ÜZEMI TAKARÍTÓ (állandó délután és éjszaka)

KÉZI CSOMAGOLÓ (állandó délelőtt)

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari 
Kft. Sárvár-rábasömjéni üzemébe 
hosszútávra, hétfőtől péntekig, egy- vagy 
két műszakos munkarendbe munkatársakat 
keres az alábbi munkakörökbe:

Amit kínálunk:
Saját állományú munka- viszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban, hűség bónusz, béren kívüli juttatások, 100%-ban térített Volán busz 

vagy vonatbérlet, 
ingyenes céges buszjáratok.

CSOPORT

Tel.:  06 70/938-8711E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129. 
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu
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Rekordév lesz látogatottság szempontjából a tavalyi
Évet értékelt a sárvári TDM vezetője

A Magyar Turisztikai Ügynökség elismerésben részesítette
Haller Ferencet és Holpert Krisztinát, akik már több mint
5 éve állnak a turisták szolgálatában



SÁRVÁRI         HÍRLAP 5facebook.com/sarvari.televizio

Ezrek keresték fel az elmúlt he-
tekben a december 18-án nyílt 
Kabos László Filmszínházat! 
A Sárvár Arénában működő új 
mozi januárban is újdonságok-
kal várja a közönséget. 

A Kabos László Filmszínház-
ban a december 18-i nyitástól 
január 12-ig nagyon magas 
látogatottságot regisztráltak a 
Sárvári Sportfólió Kft. munka-
társai. 2020. január 12-ig, tehát 
22 napi működést követően 
5094 ember váltott jegyet az 
előadásokra, amely egy egyter-
mes, 128 székes mozi esetében 
nagyon magas látogatószámot 
jelent. A vendégek közül 67 
százalék online váltotta a jegyet, 
25 százalék a jegypénztárban, 8 

százalék az automatából vásá-
rolt jegyet.

– Nagyon reménykeltő volt 
már a mozi nyitása előtti néhány 
hét is, amikor elkezdtük kommu-
nikálni a mozit az interneten, a 
médiában, és így nagyon bizako-

dóak voltunk, hogy sikeres lesz a 
nyitás. De a várakozásainkat is 
felülmúlta a több ezres látogató-
szám! Az a feladatunk, hogy ezt a 
kezdeti lendületet fenntartsuk és 
továbbvigyük – mondta Vámos 
Zoltán ügyvezető igazgató.

A premierfilmek nagyon jól 
teljesítettek, a Star Wars – Skywal-
ker kora 1200 embert ültetett be a 
sárvári moziba. Az idei évben is 
számos premierfilmre számíthat-
nak a sárvári mozi nézői. Vámos 
Zoltán azt is kiemelte, hogy kö-
szönettel tartozik a kollégáinak, 
akiknek nagyon nagy szerepe volt 
a mozi sikeres elindításában.

A mozi előterében található 
jegyértékesítő automatát köz-
ben a Sárvárfürdő főbejáratánál 
helyezték el, hogy minél több 
városba érkező turistát meg-
győzzenek arról, hogy a fürdőzés 
után érdemes a sárvári moziba is 
ellátogatni. A moziban termé-
szetesen működik a jegypénztár, 
és továbbra is nagyon népszerű 
az online jegyvásárlás.  -fr-

Több mint ötezer ember a sárvári moziban

Köszönöm, hogy az itt élők 
bizalmából 2019-ben is dol-
gozhattam Észak-Vas megye 
hetvenhét településéért és an-
nak központjáért, Sárvárért! 

A fejlődést komoly beruházá-
sok mutatták. Hosszú előkészítő 
munkánk és a Kormánnyal való 
együttműködés révén tavaly 
számos fejlesztés készülhetett el. 
Emblematikus komplexummal 
gyarapodtunk, hiszen már áll  
a város új közösségi központja, 
a mozit is magába foglaló Sárvár 
Aréna. Megtiszteltetés, hogy az 
építkezéshez szükséges milli-
árdos kormányzati támogatás 
előteremtéséért dolgozhattam. 
Felépült a Szent László Katolikus 
Általános Iskola új épülete és a 

ZeneHáza. Felújításon esett át  
a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és a gondozási központ. A vasút-
állomást, az orvosi rendelőket 
is látványos fejlesztés érintette. 
A Hegyközség is már bizton-
ságosabban közelíthető meg 
kerékpárral. A Barabás György 
Műszaki Szakközépiskolában 
digitális közösségi alkotóműhelyt 
alakítottak ki. Emellett sport- és 
szabadidőpark is létesült a város-
ban. A város jubileumot ünneplő 
közösségei előtt parlamenti fel-
szólalás keretében fejezhettem 
ki tiszteletemet. A Parlamentben, 
ahogy tavaly, úgy idén is várom  
a látogatócsoportokat, hogy Önök 
is felfedezhessék az Ország Házát! 

Köszönöm, hogy ’19-es vá-
lasztásokon májusban és ősszel 

is sokan támogatták politikai kö-
zösségünket, a Fidesz–KDNP-t 
és Kondora István polgármester 
úr csapatát. Bízom abban, hogy 
Sárváron az elkövetkező évek-
ben tovább folytatódhat a város 
építése, hiszen még sok feladat 

áll előttünk. A következő évek 
reményeim szerint arról fognak 
szólni, hogy újabb lépéseket te-
szünk ezek megoldásáért. Sárvár 
valamennyi lakójának örömök-
kel teli, egészséget adó új évet 
kívánok!

Munkában Sárvárért!

Ágh Péter és felesége, Ágota az újévi koncerten a Sárvár Arénában

A sárvári mozi előterében működik a jegypénztár, de kényelmesen, online is 
megvásárolhatóak a mozijegyek

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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2020. április 6-13./7 éjszaka
repülővel, kétágyas szobában, reggelis ellátással.

Az ár az útlemondási biztosításon és a BBP biztosításon kívül MINDENT tartalmaz.

Részvételi díj: 337.016 Ft-tól/fő

Tavaszi felfrissülés Tenerifén
SOL TENERIFE ****
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Több mint 100 diák írt 
felvételi írásbelit a Tinódiban

A középiskolai felvételi írásbeli vizsgát január 18-án 
írták azok a diákok, akik olyan intézményt választottak, 
amely figyelembe veszi az írásbeli eredményét. A sárvári 
Tinódi gimnáziumban 101 diák írt felvételit hasonlóan 
a tavalyi évhez, amikor szintén 100 felett volt azoknak a 
középiskolásoknak a száma, akik Sárváron írták meg a fel-
adatlapokat – tudtuk meg Hevér Mihályné igazgatónőtől, 
aki hozzátette, bízik abban, hogy az itt felvételizők nagy 
része a sárvári gimnáziumban szeretne majd továbbtanulni 
is. A Tinódi gimnáziumban általános, reál és idegen nyelvi 
irányultságú gimnáziumi képzést, a turizmus–vendéglátás 
ágazatban technikumi képzést hirdettek meg Sárváron, 
szakképző iskolai képzést pedig a büki telephelyen indítanak 
turizmus–vendéglátás ágazatban a 2020/2021-es tanévben. 

John Williams Olimpiai Fan-
fár és téma című darabja, az 
1984-es Los Angeles-i nyári 
olimpia hivatalos zenéje csen-
dült fel elsőként az újévi kon-
certen. Ezekkel a dallamokkal 
fejezte ki tiszteletét és örömét 
a Sárvári Koncertfúvószene-
kar a Sárvár Aréna elkészülte 
előtt, amely a sárvári sport, 
mozgóképkultúra és a nagy-
szabású kulturális események 
méltó otthona lesz szeretett 
városunkban.

A koncert első részében az 
Olimpiai Fanfár után Hidas 
Frigyes Ünnepi zenéje, Samuel 
R. Hazo Déli Himnusz című 
műve, ifjabb Johann Strauss 
Déli rózsák című keringője 
csendült fel. A hangverseny 
első részének befejezéseként 
a legismertebb orosz indu-
ló eredeti koncertváltozatát,  
Agapkin 1912-ben komponált 
művét hallhatta a közönség.  
Az együttest Szélesi Attila 
nívódíjas karmester, a fúvós-
zenekar művészeti vezetője 
dirigálta, a sárvári újévi kon-
certek sorozatában immáron 
16. alkalommal.  

A koncert második részét a 
Bassiana Brass kamaraegyüt-
tes műsora nyitotta. A Pfeiffer 
Milán – a Liszt Ferenc Zenea-
kadémia trombita szakos hall-
gatója – által vezetett formáció 
egy évvel ezelőtt alakult, tagjai 
még Cseh Dániel trombita, 
Dávid Krisztián kürt, Markó 

Bálint harsona és Dávid Ádám 
tuba. Előadásukban Nagle Jive 
for Five című műve csendült 
fel. Ennio Morricone The Ecs-
tasy of Gold című  filmzenéjét,  

Martin Scharnagl polkáját, a 
Felvidékről egy Klarinét csár-
dást Ódor Kristóf, a sárvári 
zeneiskola fafúvóstanára szó-
lójával hallhatott a közönség. 
De az LGT slágerösszeállítása, 
a Hair című musical legnép-
szerűbb slágerei is nagy sikert 
arattak. 

Az Elisabeth című musical 
egy részletét és a Most múlik 
pontosan című Quimby-dalt a 
Sárvári Koncertfúvószenekar és 
Szilágyi Krisztina énekes közös 
előadásában hallhatta a kö-
zönség. A felemelő produkciót 
vastapssal hálálták meg a jelen-
lévők. A koncertet a Radetzky- 
Marsch zárta. 

– Alapvetően pozitív benyo-
másaink vannak, számunkra 
is teljesen új volt a helyszín, 
a miliő, a terem akusztikája. 
Meg vagyunk hatódva, eddig 

is tudtuk, hogy a sárvári kö-
zönség csodálatos! A jegyek 
már elővételben elkeltek, és 
ezer ember itt volt a Sárvár 
Arénában, ez fantasztikus. 
Egy ezerfős koncertteremben 

játszani egy zenész számára 
mindenképpen egy óriási él-
mény – mondta Szélesi Attila 
karnagy. 

A koncerten köszöntötte Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
a zenekar társadalmi megbí-
zatású elnöke és Szélesi Attila 
a zenekarhoz 2019-ben csatla-
kozott ifjú muzsikusokat, így 
Kovács Fannit, Kiss Mirjamot, 
Páli Dávidot, Surányi Dávidot, 
Kocsi Mátét, Szélesi Marcellt és 
egy idősebb, de a zenekarhoz 
ismét visszatérő zenészt, Surá-
nyi Gábort.

A koncert végén mondta 
el újévi köszöntőjét Kondora 
István polgármester. Köszö-
netet mondott a rendezvé-
nyen jelen lévő Ágh Péter 
országgyűlési képviselőnek is, 
akiknek személyes közbenjá-
rásával érkezett Sárvárra az a  
2 milliárd forintos kormányzati 
támogatás, amely nélkül nem 
épülhetett volna fel a sárváriak 
által régóta várt Sárvár Aréna. 

-fr-

Örömzenéléssel mondott köszönetet a zenekar

A klasszikusok mellett könnyűzenei átiratok is felcsendültek az újévi 
koncerten
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Újévi koncert a Sárvár Arénában
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Szent László és Szent Miklós Plé

 
● Március 9-12. között négynapos 

zarándoklatot szervezünk Barcelonába 
és a Montserrati Mária kegyhelyre. 
Jelentkezni a plébánia irodáján lehet.

● A katolikus iskolában tanuló bér-
málkozók számára hagyományteremtő 
szándékkal minden esztendőben több 
napra elzarándokolunk Rómába, hogy 
a fiataloknak élményt adjunk az Egyház 
egyetemességéről és nagyságáról. Ezzel 
is segítve őket abban, hogy érezzék, hogy 
milyen hatalmas nagy család tagjai. Erre 
ebben az évben húsvét után kerül sor.

● Január 30-án, csütörtökön 18.45 
órakor a katolikus iskolában, február 
5-én, szerdán 18.15 órakor a Sári plébá-
nia közösségi termében felnőtt kateké-
zisre szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Az előadás az Eucharisztiáról szól.

● Február 2-án, vasárnap a 10 órás 
nagymisén a Sári templom kertjében 
eltemetett Tinódi Lantos Sebestyénre 
emlékezünk a helyi gimnázium tanuló-
inak és tanárainak részvételével.

● Február 2-án, vasárnap Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén a Szent 
László-templomban 18 órakor, a Sári 

templomban 10 órakor gyertyaszente-
lést végzünk, majd ünnepi körmenetet 
tartunk a jelenlévő gyermekek és a Plé-
bániai Tanácsadó Testület részvételével 
a templomban. 

● Február 3-án, hétfőn és az azt 
követő vasárnap szentmiséin Balázsál-
dásban részesülhetnek a Hívek mindkét 
templomban.  A szülők, karon ülő gyer-
mekeiket is hozzák el.

● Fontos!! Február 22-én, farsang 
szombatján lesz a katolikus jótékonysági 
bál a katolikus iskola új sportcsarno-
kában. Belépők a katolikus iskolában 
vásárolhatók. Tombolafelajánlásokat 
szívesen fogadunk.

● Nagy örömmel tudatjuk a sárvári 
polgárokkal, hogy az Annunciáta nő-
vérek kongregációja Sárvár városában, 
ebben az esztendőben telepedik le. 
Nyár elejére készül el zárdájuk az új 
plébánia mellett. Brazíliából érkezik 
Sárvárra két szerzetes nővér, akik szep-
tembertől a katolikus iskolában fognak 
szolgálatot teljesíteni, mint pedagógus 
asszisztensek.  Már 1,5 éve Budapesten 
intenzíven tanulják a magyar nyelvet. 
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 mun-
kahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az 
országos egyházi kiadásokat támogatják. 
A helyi egyházfenntartási adó a nettó 
jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet 9 és 
12 óra, valamint 16.30 és 17.30 óra között 
lehet rendezni a plébánián. A 2x1%-ról 
rendelkező nyilatkozat száma: Magyar 
Katolikus Egyház: 0011; Szent László 
Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

Evangélikus 

●A Sárvári Evangélikus Egyházköz-
ség a Luther-rózsa Alapítvány javára 
2020. január 25-én, szombaton, 19 
órától rendezi meg XXIV. hagyományos 
jótékonysági farsangi bálját. Meghívott 
díszvendégünk Cselovszkyné dr. Tarr 
Klára, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztá-
lyának vezetője lesz. 

●A már megszokott  rendünk 
szerint hónap második vasárnapjain 
családi istentiszteletet tartunk. Eze-
ken a vasárnapokon kívül minden 
alkalommal a 9.30-kor kezdődő is-
tentisztelettel párhuzamosan hitok-
tatóink gyerekfoglalkozással várják 
hittanosainkat.

●Január 28-án, kedden 17 órakor 
kerül sor gyülekezetünk Férfikörének e 
havi találkozójára.

●Február 9-én, vasárnap 10 órától 
evangélikus templomunk ad otthont a gá-
lyarab lelkészek emléknapja alkalmából 
tartandó, közös evangélikus-református 
istentiszteletnek. Ezt követően megem-
lékezésre és koszorúzásra kerül sor a vár 
udvarán található emléktáblánál.

●Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.com/
SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk.

●Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a fiatal felnőttek 
bibliaköre.

●Csütörtökönként 17:30-ra a Dalár-
da próbáira várjuk az énekelni vágyókat.

●Február 1-jén, szombaton 19 órától 
a Vadkert Major Étteremben kerül meg-
rendezésre a 25. Sárvári Református Bál. 
Hálásan köszönjük az érdeklődést és a je-
lentkezésekben megelőlegezett bizalmat. 
A bálunkra minden hely elkelt. További 
jelentkezéseket csak esetleges lemon-
dások függvényében tudunk elfogadni!

●Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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A közös jövőt egyre több ko-
molyan fontolgató fiatal pár 
már évekkel korábban elkezdi 
a házasságkötés minden elemét 
a legtökéletesebbre tervezni 
a nagy nap előtt. A hatodik 
sárvári esküvői kiállításnak 
otthont adó Sárvár Arénában 
erre minden lehetősége meg 
volt a boldogító igent kimon-
dani akaró jegyeseknek. 

A párok válogathattak a kü-
lönféle stílusok közül, lefoglal-
hatták a lakodalom helyszínét, 
megkóstolhatták a finomabbnál 
finomabb süteményeket. Az 
érdeklődők szakértői segítséget 
kaphattak a megfelelő ruha és 
gyűrű, valamint a kiegészítők 
választásához.

Nemcsak a statisztikák, hanem 
az esküvői kiállítás standjainak a 
látogatottsága is mutatta az évről 
évre emelkedő házasságkötési 
trendet. Az igényes környezet-
ben sorra került eseményen az 

esküvőhöz kötődő szolgáltatók 
egy időben, egy helyen mutat-
koztak be Sárváron.

A kiállítás a látogatók számára 
átfogó képet adott az esküvővel 
kapcsolatos lehetőségekről, és 
elsődleges célja, hogy a hosszas 
utánajárások helyett a teljes la-
kodalom leszervezhető legyen 
ezen a napon. A párok felmér-

hették az aktuális stílusokat, a 
kínálatot, tájékozódhattak az 
árakról is, amelyekből a kiállítás 

idején számos kedvezményben 
részesülhettek.

– Az elmúlt öt év során az ed-
digi helyszínt kinőttük, és azok 
a kiállítók, akik a kezdetektől 
jöttek, folyamatosan jelezték 
részvételi igényüket. Így az aré-
na építésekor már tudtuk, hogy 
itt leszünk. A tavalyi húszról 
így 35 kiállítóra bővült a kíná-

lat – mondta el Simon Andrea 
főszervező.

– Lassan négy éve vagyunk 
együtt és egy éve jegyesek, az 
esküvőt pedig 2021 tavaszára 
tervezzük. Érdeklődéssel jöttünk 
mind a helyszínt, mind a többi 
szolgáltatót illetően, szeretnénk 
minél több mindenhez inspirá-
lódni – mesélte Kálmán Eszter, 
aki párjával Dezső Péterrel szem-
lélte és próbálta is ki a kiállítás 
adta lehetőségeket. A leendő vő-
legény elmondta, hogy számára 
sem unalmas az esemény, az in-
formálódás mellett rácsodálkozik 
a sok szépre és újdonságra.

A rendezvény jelezte, hogy 
megnőtt a házasulandósági kedv 
és egyre többen akarnak egy 
sima vacsoránál többet nyújtó 
lakodalmat. A szervezők az idei 
nagy érdeklődés mellett arról is 
hírt adtak, hogy a tavalyi kiállítás 
után közel száz házasságkötésről 
számoltak be azok a párok, akik 
részt vettek az akkori esküvői be-
mutatón. A kiállítók hasonlóra 
számítanak jövőre, mert akkor 
is lesz sárvári násztárlat.

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

Kiállításmegnyitó Galeria Arcis 
Kulcsár Ágnes festőművész kiállításának megnyitójára várjuk  

a művészet iránt érdeklődőket február 2-án, vasárnap 11 órakor 
a Galéria Arcisban. Barangoljuk át az élet nagy tájait Sárvár kortárs 

galériájának új tárlatával. Az év első kiállítása igazi csemege.

A kiállítást megnyitja: Dabóczi Dénes művészettörténész 

A tárlat megtekinthető: 2020. március 1-ig 

A belépés díjtalan.

A sárvári esküvő kiállításnak a Sárvár Aréna adott otthont

Dezső Péter és párja Kálmán Eszter

A Sárvár Arénában tartották a város hatodik esküvői kiállítását
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A horgászegyesület tagsága a 
tél folyamán megtisztítják a 
sárvári horgásztavakat a nádtól 
és egyéb hulladéktól. A munka 
mellett megvitatják az aktuális 
szabályváltozásokat és az idei 
haltelepítési elképzeléseket is.

– A háromszáz fős tagságból a 
hétvégéken rendezett közösségi 
munkákon sokan részt vesznek, 
hisz ezzel az éves tagdíj egy része 
megváltható. Az egyesület a vá-
ros horgásztavainak a kezelője, 
így nekik kell gondoskodniuk 
a környezet karbantartásáról. 
Egészen március közepéig eltart 
hétvégenként délelőtt a tó és a 
partvonal megtisztítása a Csó-

nakázó-tavon és a Téglagyári-tó 
területén – mondta Tóth Lajos, 
a Sárvári Kinizsi Horgászegye-
sület elnöke.

A horgászok a télen meg-
teremtett rendet az egész év 
során megtartják, a hulladékot 
a kihelyezett gyűjtőkbe teszik. 
A tavak környéke kedvelt turista 
kirándulóhely, így már csak az 
ide érkezőknek kellene megta-
nulni a szemetesek használatát. 
A horgászok életét egyre jobban 
megkeserítik a tavakban elsza-
porodott hódok is, kártételük 
már veszélyezteti a vízrendszert.

A tavon a horgászok a maguk 
urai, de a halgazdálkodás sza-
bályai ilyenkor az íróasztalhoz 

is ülteti az egyesület vezetését. 
Összesíteni kell a tavaly kifogott 
halak mennyiségét és fajtáit 
a fogási naplók alapján. A jó 
gazdálkodásnak köszönhetően 
talán most több kifogható hal is 
kerülhet a tóba.

Az elmúlt évben száztíz mázsa 
halat telepítettek. – Az idei évre 
legalább annyi halat szeret-
nénk a tóba tenni, mint tavaly.  
A tervezett telepítésben őshonos 
magyar halként legnagyobb-
részt a ponty szerepel majd.  

Az amurok telepítése már tilos, de 
csuka és süllő mindenképp lesz 
és megpróbáljuk az év második 
felében a szürke harcsát a tavakba 
hozni – sorolta Tóth Lajos.

A horgászember együtt él a 
természeti környezettel és abban 

nyugalmat lelve tölti el idejét, s 
ha kell maga is tesz a táj megszé-
pítéséért. A horgászok várják a 
jó időt, ám még reménykednek 
néhány fagyos napban is, hogy 
a tó jegére lépve befejezhessék 
a nádvágást.

Ajándék tárlatvezetés
Folytatódik a Nádasdy Ferenc Múzeum hagyományos 

sorozata, az ajándék tárlatvezetés február 1-jén, szombaton  
15 órakor. A következő találkozón Sárvárról szólnak, nem-
csak sárváriaknak, hanem mindenkinek, akik szeretik a 
személyes történeteket. Tavaly nyitott meg a sárvári múzeum 
új állandó kiállítása, Sárvár személyesen címmel. A tárlatve-
zetést a kiállítás kurátora, Szibler Gábor tartja.

Elkezdődött a közösségi munka a Kinizsi Horgászegyesületnél

Az elmúlt év kevesebb vonulást 
hozott a sárvári katasztrófa-
védelem számára. Azonban 
szilveszterkor már akadt mun-
kájuk a Posta téren. A téli felké-
szülés az enyhe időjárás miatt 
sem maradhatott el. 2019-ben 
egy új összkerékhajtású jár-
művel is gyarapodott a sárvári 
tűzoltóság.

A Vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Sárvári 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
sége büszkélkedhet a megye 
egyetlen dupla fülkés, erdőtűz 
oltására alkalmas vízszállító 
járművével. Vízszegény terü-
leteken biztosítja a gépjármű-
fecskendők vízutánpótlását, de 
önálló beavatkozó járműként is 
bevethető az általános tűzoltási 
feladatok során.

Akadt munkája az új jár-
műnek is, de az elmúlt évre 
visszatekintve a sárvári kataszt-
rófavédelem számára a 2019-es 
év nyugodtabban telt, mint a ko-

rábbiak, pedig itt volt szakmailag 
tavaly az ország legnagyobb tüze 
– mondta el a tavalyi évről Ko-
vács Levente tűzoltó alezredes, 
a sárvári kirendeltség vezetője.  
Az elmúlt év a volt Pagoda étte-

rem tűzével kezdődött és a sár-
vári kirendeltség területén volt 
az ország legmagasabb kiemelt 
fokozatú tüze is. Több mint 
tizenöt hektáron égett a nyár 

folyamán az erdő aljnövényzete 
Kemenesmagasi külterületén.

A karácsonyi ünnepi időszak-
ban a tűzoltóknak egyszer sem 
kellett vonulniuk. Az idei év a 
sárvári tűzoltók számára viszont 

hamar munkát adott, már éjfél 
után a Posta téren kellett egy pe-
tárda okozta tüzet eloltani. Nem 
sokkal később Uraiújfaluban 
egy halálos áldozatot is követelő 

lakástűzhöz kellett kivonulniuk 
a sárvári hivatásos tűzoltóknak. 
Vízkereszt napján két sárvá-
ri tűzesetnél kellett oltaniuk  
a lánglovagoknak.

Az idei tél még nem kopog-
tatott Sárvár kapuinál, ám a 
felkészülés most sem marad-
hat el. A közlekedőknek arra 
kell felkészülni, hogy az úton 
elakadhatnak, és amíg a kime-
nekítés megtörténik, az addigi 
autóban tartózkodást is előre 
tervezni kell. Megfelelő ru-
házattal, pokrócok, ivóvíz és 
megfelelő mennyiségű üzem-
anyaggal átvészelhető az idő a 
segítség érkezéséig. Az utazás 
mellett az otthoni fűtésnek is 
léteznek elemi szabályai. A fű-
tőberendezések felülvizsgálata, 
a családi házaknál a kémények 
ellenőriztetése még pénzbe sem 
kerül. A mérgező szén-monoxid 
jelzésére pedig megfelelő minő-
ségű készülék adhat biztonságot 
– sorolta a téli teendőket Kovács 
Levente kirendeltségvezető.

2019 nyugodtabban telt a tűzoltóknak, mint a korábbiak

A sárvári tórendszert közösségi munkával tartják karban a Kinizsi Horgász
egyesület tagjai

A tavalyi év egyik nagy tűzesete volt a Pagoda étterem leégése
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2020. február 11-én nemzetközileg elismert artisták, zsonglőrök, 
bűvészek, zsebtolvajok, komikusok, táncosok, légtornászok, 
énekesek, valamint ínycsiklandozó ízek kapják a főszerepet a 
sárvári Spirit Hotelben. 19 órakor kezdődik ugyanis a 4 fogásos 
vacsorával színesített szórakoztató előadás a Budapest Varieté 
jóvoltából.

A hazánkban jól ismert cirku-
szi dinasztiákba született Eötvös 
Krisztina és Richter Szebasztián 
álmodta színpadra a huszadik 

század egy jelentős éjszakai 
műfaját, a varietét, amely felnőtt 
cirkuszi, revü- és kabaréeleme-
ket ötvöz. Fénykorában számos 
neves színházi komikus lépett fel 

varietékben. Zene, tánc, illúzió, 
káprázat és humor vacsorával 
megspékelve: szemet, fület és 
szájat gyönyörködtető élmény. 

A Budapest Varieté első vidéki 
helyszíneként választotta a sár-
vári Spirit Hotelt.

Az est házigazdája Kőhalmi 
Ferenc bűvész, akinél mindig 

repülnek a tárgyak. A Budapest 
Varieté sztárvendége a cirkusz- 
és varietévilág leghíresebb ko-
mikus zsonglőrje, Steve Eleky, 
továbbá a BBC műsorát is meg-
járt, a Cirque du Soleil zsebtolvaj 
sztárja, Michael Halvarson, akit 
a korábban a Budapest Varieté-
ben fellépő Rodolfó tiszteletére 
hívtak meg. Rajtuk kívül még 
a vietnámi drótkötél-egyensú-
lyozó Thu Hien, Veres Henrik 
pattogólabda-zsonglőr, Czigány 
Judit énekes, a Szombat Esti Láz 
művészei alkotta Fever Dance 
Group, Földváry Balázs Cyr 
Wheel-akrobata, Nereus Lajos 
tányérforgató, Angelika Varga, 
az ostoros díva, valamint Se-
bastian & Kristina villámgyors 
átöltöző műsora szórakoztatja a 
közönséget.

Emellett az alábbi négy fogás-
ból álló vacsorával kényeztet a 
Spirit Hotel séfje: fafülgombás 
pulykapástétom balzsamecetes 
saláta bouquet-vel, mandulás 
brokkolileves, supréme csir-
kemell spárgás töltelékkel töltve 

és hollandi mártással, hozzá 
burgonyagratin és grillezett 
pritaminpaprika, valamint desz-
szertként az Őrség Zöld Aranya.

Izgalmasan hangzik?
Információk: 

www.spirithotel.hu/
budapest-variete

Jegyvásárlás: 95/889-555
Káprázat & Humor előadás, 

2020. február 11. 19 óra

Vigyázat, nem csalunk! – Sárváron először a Budapest Varieté
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Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu 

2020 legújabb Ford modelljei és 
motorjai a Straussnál 
VÁSÁROLJON DÍJNYERTES HASZONGÉPJÁRMŰVET VÁLLALKOZÁSÁNAK!

Új irányt vesz a Ford 2020-ban 
Az új „Bring On Tomorrow” szlogennel a Ford haladó, di-
namikus szellemét hangsúlyozza. Ez az új irányvonal 
energiát és dinamizmust sugároz, fő üzenete az elektro-
mosság és hibrid technológia. A Ford nem csupán új ter-
mékportfóliót mutat be, hanem szolgáltatásai terén is 
jelentősen megnyílnak a lehetőségek.  

Izgalmas ez az időszak mindannyiunk számára, kí-
váncsian kutatunk e témában – de megnyugodhatunk: 
a gépjármű értékesítő szakemberek megannyi informá-
cióval rendelkeznek az új motorokról és azok előnyeiről, 
környezetünket kímélő hatásairól. Úgy, ahogy számos 
iparág, a gépjárműgyártás, így a Ford is nagy változások 
előtt áll: 2020-ban egy vadonatúj termékcsaládot 
mutat be, amelyben 14 elektromos technológiájú modell 
szerepel. Jó hír, hogy a legújabb hybrid, mild-hybrid mo-
torok megjelennek a prémium kategória mellett a köz-
kedvelt, kisebb városi autókban is.  
 
Új modell a palettán: Puma 
A holnap elkezdődött már a Straussnál is, hiszen érté-
kesítésre kerültek az első hybrid és plug-in-hybrid mo-
dellek, megérkezett a legújabb Ford, a Puma – amely 
több hajtáslánccal, az új mild hybrid motorral is rendel-
hető – sőt, hamarosan tesztelhető. 

A Ford Puma tovább gazdagítja a Ford SUV- és  
crossover-kínálatát, amelyek közt eddig a Fiesta és 
Focus Active, az EcoSport és a Kuga szerepelt. A stílusos, 
sportos és csábító Ford Puma a Ford B-padlólemezére 
épül, amelynek optimalizált tengely- és nyomtávja ki-
váló alapot biztosít az ideális SUV-arányok megterem-
téséhez.A kompakt crossover jellegzetes kiállását 
hatásosan hangsúlyozza a magas üléshelyzet, ráadásul 
az autó kategóriaelső, 456 literes csomagteret kínál. Ka-
rizmatikus stíluselemeivel – például a sárvédők tetejére 
épített fényszórókkal és a karosszéria atlétikus, lendüle-
tes vonalaival – az új Ford Puma új fejezetet nyit a Ford 
formatervezési filozófiájában.  

Ha Ön egy olyan kompakt járműre vágyik, ami kitűnik 
a tömegből és okos megoldásokat kínál a mindennapi 
használathoz, válassza a Ford legújabb modelljét. Érté-
kesítési csapatunk az Ön rendelkezésére áll! 
 
Díjat nyert Ford modellek:  
Transit Custom P-HEV és Ford Ranger 
A Strauss büszkeségére a Ford idén elsöprő győzelmet 
aratott a kishaszongépjárművek megmérettetésén, hi-
szen a Ford Tra   nsit Custom hibrid modelljei nyertek a 
2020-as Év Haszongépjárműve (IVOTY) versenyen, a 
Ford Ranger pedig a 2020-as Év Pickupja (IPUA) lett. 
Az új Ranger nagyobb teljesítményéhez csekélyebb 
üzemanyag-fogyasztás társul. A szegmens egyedülálló 

újdonsága a Ford Ranger Raptor Performance Pick-up, 
mely terepképességét ultra-erős alváz, egyedi futómű és 
gumiabroncs, 213 lóerős, 500 Nm forgatónyomatékú 
EcoBlue motor, 10 fokozatú automata sebességváltó, va-
lamint Terepvezérlési Rendszer javítja. A Strauss széles 
Ford Ranger készlettel várja a vállalkozások vezetőit.

A magyarországi gépjármű iparág növekedéséhez nagy mértékben járult hozzá a Ford, amely immár kilencedik éve 
könyvelhet el magának folyamatos növekedést.  

2019-ben a szombathelyi Ford Strauss Autószalon hasonló mértékben követte le ezt a fejlődést, amely legin-
kább a haszongépjármű részesedésében mutatkozik meg.  

Elmondhatjuk, hogy szinte minden harmadik új haszongépjármű Vas megyében is Ford – köszönhető ez a legú-
jabb Ford Rangernek, amely tavaly debütált, máris az Év Pick-Up-ja díj nyertese és a mindig élen járó Ford Transitnak.  

2020-ban új motorokkal és modellekkel találkozunk a Straussnál - az első Ford Puma már meg is érkezett, 
az új Kugát májusra várják. 

Ford_PR_202001_Sarvar_188x270.qxp_Layout 1  2020. 01. 16.  16:16  Page 1
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2020-ban is szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Sárvár
Alkotmány u. 4.

Hétfő–szombat: 
6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár
Laktanya u. 2. 

Hétfő–szombat 

6:00-20:00

Vasárnap: 

07:00-12:00

Sárvár
Tinódi u. 32. 

Hétfő–péntek: 

7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00

Vasárnap: ZÁRVAÜZLETEK

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

„FIRST TIME” AKCIÓK!

Kata Nails & Pedicure SPA Center 
a város szívében, a Posta térrel szemben 
(Sárvár, Ady E. u. 13.) kedves 
szakképzett személyzettel, 
legkorszerűbb eszközökkel, anyagokkal, 
exkluzív belső elrendezéssel.
Nyitvatartás: Hétfő-Kedd, 
Péntek-Szombat: 8:00-18:00

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK ÜZLETÜNKBEN KAPHATÓAK!

• Perfekt orosz gépi manikűr Prémium Géllakkal vagy leoldató 
C.N.D. Shellac-kal  2.900 Ft

• SPA Női és Férfi  Pedikűr (Kombinált (kézi/gépi) Pedikűr + Cuccio 
tengeri sós lábradír és luxus vajas lábmasszázs)  3.900 Ft

• 50perces teljes testmasszázsok (Választható: Izomlazító; 
Stresszoldó; Bőrfeszesítő; Alakformáló teljes test; Hát) minőségi 
bőrbarát masszázsolajokkal  3.900 Ft 

• Műkörömépítés- vagy töltés S méretben perfekt orosz gépi mani-
kűrrel  4.500 Ft

A „First Time” akciót szolgáltatásunkat először igénybe vevő vendégeinknek 
tudjuk biztosítani 2020.01.17.-2020.02.06. között.

HA TE SEM SZERETNÉL LEMARADNI, CSAPJ LE 
A MÉG SZABAD IDŐPONTJAINK EGYIKÉRE!  

ELADÓ/KIADÓ
Sárváron új építésű, minőségi, berendezett  

lakások nappali + 1 vagy 2 szobás kivitelben 
hosszútávra kiadók vagy eladók. 

Érdeklődni a 06 30/622-70-22-es telefonszámon lehet.

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár

24. P 1. Szo
25. Szo 2. V
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19. Sze
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21. P
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23. V
24. H
25. K

26. Sze

27. Cs Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
28. P
29. Szo

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

JANUÁR

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

FEBRUÁR

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    
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Köszönet az 1%-ért!
A Sárvári Vármelléki Óvoda telephelyén, a Szatmár utca 

20. szám alatt működő „Gyermekeinkben a jövő” Alapítvány 
Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik jövede-
lemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt 
összegből udvari játékparkunkat bővítettük.            

Tisztelettel kérjük továbbra is támogatásukat! 
Adószámunk:19244875-1-18.
Sárvár, 2020. január 7.  Az Alapítvány Kuratóriuma
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2020. január 24. és február 8. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

január 30-án és február 6-án, 
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
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor

Január 25., február 1. és 8. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik

Január 24. (péntek) 19.00 Vendég: Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi 
SE Teke Szakosztályának vezetője
Január 31. (péntek) 19.00 Újévi fúvós koncert/ism.
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40

Nem ijedtek meg az osztályvál-
tástól a sárváriak, akik hamar 
beilleszkedtek az NB I-es me-
zőnybe, és stabil középcsapat-
ként okoznak fordulóról fordu-
lóra meglepetést. Egyelőre még 
Répcelakon, de a tervek szerint 
idővel ők is beköltözhetnek a 
Sárvár Arénába.

A Sárvári Kinizsi SE Kék Go-
lyó tekecsapata tavaly tökéletes 
szezont zárt, hiszen huszonkét 
mérkőzéséből húszat megnyert, 
és az NB II bajnokaként feljutott 
az NB I-be. Egy osztállyal feljebb 
új feladatok vártak a fiúkra, ott 

már előírás a négysávos pálya, 
ezért a csapat – amíg nem készül 
el a Sárvár Arénában a saját pá-
lyája – az új kiírást albérletben, 
Répcelakon kezdte meg. Éppen 
onnan érkezett a szuperligás 
csapattól az egyik nyári igazo-
lás, Gombos Balázs. Elsődleges 
célként a biztos bennmaradást 
tűzték ki célul, a kiesés réme 
egyelőre nem is fenyegeti őket, 
hiszen jelenleg négy győzelem-
mel, egy döntetlennel és hét 
vereséggel a középmezőnyben 
foglalnak helyet.

– Az NB II és az NB I között 
a mi sportunkban nagyon nagy 
különbség van – mondta lapunk-
nak Farkas Imre szakosztályve-
zető. – Többek között változott a 
dobásszám is, százról százhúszra 
emelkedett. Bár „csak” húsz 

golyó a különbség, de azért ez 
sokkal nagyobb erőnlétet és kon-
centrációt igényel. Az NB II-ben 
hat felnőtt és egy ifjúsági játékos 
szerepelt, az NB I-ben viszont 
már egy kétfős, külön ifjúsági 
csapatverseny is van, ezért Banai 
Bence mellé kellett még egy ifi 
játékos. Balázs Ádám szemé-
lyében megtaláltuk, ő szintén 
nagyon tehetséges játékos. Szá-
munkra újdonság az is, hogy 
sokkal többet kell utaznunk, az 
NB I mezőnye nyugati és keleti 
csoportra oszlik, így az egész 
Dunántúlt bejárjuk. A nyári 
felkészülésünk alapján már lát-

szott, hogy be fogunk illeszkedni  
az NB I-es mezőnybe. A sorso-
lásunk ugyan nem volt könnyű, 
az első három fordulóban, mivel 
mi vagyunk az újoncok, az előző 
év dobogósaival találkoztunk, 
a negyedik fordulóban viszont 
már össze is jött az első győze-
lem. A kitűzött célunk az első 
évben a biztos bennmaradás, 
szeretnénk bebizonyítani, hogy 
nem véletlenül jutottunk fel. 
Egyelőre jó úton haladunk – 
szólt Farkas Imre

A sárváriak első tavaszi mér-
kőzésükön 4–4-es döntetlent 
értek el – 1–3-ról fordítva – 
hazai pályán, Répcelakon a 
Herend ellen. Folytatás február 
másodikán, a zalaegerszegi Lauf- 
B T.K ellen.

Stari

Felvették a ritmust 
az NB I-ben is a tekések

Szijj László, Farkas Imre, Tóth Zoltán, Csirkovits Lajos, Gombos Balázs, 
guggol: Balázs Ádám, Németh Attila, Rozmán Szabolcs, Banai I. Bence  
(A képről hiányzik: Bejczi Tamás és Baranyai Ernő)
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Köszönetnyilvánítás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ családsegítő 

munkatársai és esetmenedzserei már hosszú évek óta, karácsony 
alkalmából tartós élelmiszerekből álló ajándékcsomagokkal próbálják 
könnyebbé tenni a rászoruló családok ünnepét. Ennek kivitelezése 
sárvári cégek, vállalkozók és magánszemélyek hozzájárulásaiból 
valósítható meg. A 2019-es évben számos nagylelkű felajánlás ismét 
lehetővé tette, hogy közel 100 gyermekes családot és egyedülálló sze-
mélyt tudtunk megajándékozni tartós élelmiszerekből, írószerekből, 
játékokból álló csomagokkal. 

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai ezúton 
mondanak köszönetet a támogatóknak: S-Group Közép-Európai Zrt., 
Flex Sárvár, Tesco Áruház Sárvár, Ipartestület Sárvár, Taravis Kft, 
Sweet-Mix Kft. Édesség Nagykereskedés, Édes Mosoly Édességbolt, 
ÁFÉSZ Sárvári Coop Kft., Strof-fer Vasudvar Kft., Sarbo Cipőipari és 
Kereskedelmi Kft., Katolikus Egyház, Spirit Hotel Rogner Thermal 
Spa, Park Inn Hotel, Savanyú Víz-Gáz-Fűtéstechnikai Szaküzlet, 
Robi-Tex Kft., Lami-Véd Kft., Várkapu Vendéglő, Horváth Attila és 
Nagy Gábor vállalkozó, Sárvári Méhész Egyesület,  Németh Ferenc 
vállalkozó, Görög Jenő vállalkozó, Nano Műhely, Papirusz Írószer- 
és Nyomtatványbolt, Székelyi–Szilágyi Kft., Onix Garden Étterem, 
Viola Illatszer, Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, HIT Gyülekezet, 
és köszönet azoknak, akik név nélkül segítették az adományosztást. 

A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai

Az ötödik helyről várja a tavaszi 
folytatást az NB II. észak-nyuga-
ti csoportjában a Sárvári Kinizsi 
SE női kézilabdacsapata. A nyá-
ron új edző érkezett a lányokhoz, 
a csapat most kezdi belakni az új 
létesítményt, a Sárvár Arénát.

Új edzővel vágott neki a 2019/20-
as szezonnak a Sárvári Kinizsi SE 
NB II-es női kézilabdacsapata. 
A klub és Rozmán Gergő útjai a 
nyáron közös megegyezéssel el-
váltak, helyét az egyesület korábbi 
játékosa, Farkas Veronika vette át. 
A szezon előtt a vezetőség az első 
öt-hat hely valamelyikének elérését 
tűzte ki célul. A csapat sokáig a har-
madik helyen állt az őszi idényben, 
de az utolsó két mérkőzését, két 
megyei rangadót – a listavezető 
Bük és a rivális Celldömölk ellenit 
– elveszítette, így Farkas Veronika 
irányításával a lányok az ötödik 
helyen zártak télen, hat győzelem 
mellett öt vereséggel. A zöld-fehé-
rek dolgát nehezítette, hogy az első 
körben nyolcszor léptek pályára 
idegenben és mindössze háromszor 
hazai pályán. Átestek már a „tűz-
keresztségen” is, bemutatkoztak 
a vadonatúj, rendkívül impozáns 
Sárvár Arénában is, amit most 
kezdenek belakni Jenőfi Katalinék.

– Úgy érzem, jól sikerült ez a 
félszezon, az első pár mérkőzésen 
lendületesek voltunk, jöttek is az 
eredmények, aztán közbeszóltak 

a sérülések, illetve kicsit talán el is 
fáradtunk. Ekkor úgy döntöttem, 
hogy lehetőséget adok az ifisták-
nak. Elég sok cserével játszottam, 

bevallom őszintén, időnként 
rögtönöznöm is kellett, többféle 
felállást is bátran kipróbáltam. 
Büszkén mondhatom, hogy fia-
taljaink egytől egyig helytálltak, és 
meghálálták a bizalmat, úgyhogy 
én a jövőben is ezt látom megol-
dásnak. Szeretném a tavaszi idényt 
még több hazai nevelésű, sárvári 
ifista bevetésével folytatni, hiszen 
nekik előbb-utóbb meccsrutint 
kell szerezniük. Az első öt-hat 
között szerintem így is biztosan 
ott leszünk, ez a megoldás viszont 
lehet, hogy hosszú távon gondol-
kozva többet ér, mint egy dobogó. 
A vezetőség is maximálisan tá-

mogatja törekvéseinket, termé-
szetesen ez nem azt jelenti, hogy 
lemondanánk az éremről, hiszen 
továbbra is mindent megteszünk 

azért, hogy minél sikeresebbek 
legyünk – nyilatkozta Farkas 
Veronika edző.

Csonka László szakosztályve-
zető már a jövőről is beszélt. – A 
sárvári kézilabdázás életében az 
aréna átadása egy mérföldkő volt, 
a 2019/20-as bajnokság pedig 

számunkra is vízválasztó lesz, 
hiszen most már edzők, játékosok 
és utánpótlás-játékosok számában 
is elértünk egy olyan mennyiséget, 
költségvetésben pedig egy olyan 
határpontot, amit tartani lehet, 
viszont túllépni már nehezen 
tudunk. Ezért a klub- és a város-
vezetéssel közösen ki kell jelölnünk 
egy utat, ki kell építenünk egy kon-
cepciót azzal kapcsolatban, hogyan 
tovább – mondta Csonka László.

A téli felkészülési időszak mind-
össze öt hétből áll, melyet január 
5-én kezdtek el a lányok. Az első 
edzőmeccsen is túl vannak már, 
az osztrák első osztály negyedik 
helyezettjével, egy bécsi csapattal 
találkoztak. Január 25-én, Sárvár-
fürdő Kupa 2020 néven egy négy-
csapatos felkészülési tornának 
ad otthont a város, a listavezető 
Bük mellett két NB I/B-s ellenfél 
érkezik. A bajnokság február 8-án, 
szombaton folytatódik, 15 órától 
a sereghajtó Győri Audi ETO KC 
U22-es csapata látogat a Sárvár 
Arénába.

Starcsevics Ádám

Kézilabda: előtérben a helyi fiatalok

Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

A Bük elleni megyei rangadót már a Sárvár Arénában játszotta a sárvári 
női kézilabdacsapat
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Új karikagyűrű 
modellek!
Most minden 

karikagyűrűre és eljegyzési 
gyűrűre 

Sárvár
Batthyány u. 34/3.

 (volt Borudvar)

(Részletek az üzletben.) 
Akció: 2019.01.02-01.31.

(Részletek az üzletben.) 
Az akció 2020.01.02–01.31-ig érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.00, Sz: 8.30-12.00
www.ekszerszalon.com • www.zoeekszer.hu

 www.facebook.com/ZoeEkszeruzlet
Tel.:  +36 30 974 6655

Minden arany ékszerre 
-20% kedvezmény

beszámítás 
esetén.

10% kedvezmény!

A bostoni „Diner”-ek hangulatától a Texas-i marhasteakekig a New Orleans-i 
kreol konyhától, a barbecue fogásokon át a Philly-i hamburgerekig minden 

hétvégén más és más autentikus ételek, fi nomságok várják a Brickben!

Mindehhez remek amerikai sörök, és whiskey-k csillapítják a szomjat.

Helybe hozzuk az „Amerikai Álmot”!

Foglalj most asztalt, call this number: +36 20 222 6560

01.31 - 02.03-ig: U.S.A. DINER’S (szendvicsek, hot-dogok, mixek és shake-ek)

02.07 - 02.09-ig: STEAK’S & RIB’S (Steak Estek)

02.14 - 02.16-ig: TEX-MEX ételek (Texas és Mexico a tányéron)

02.21 - 02.23-ig: BURGER’S & SALAD’S (A nyugatitól a keleti partig)

Ha február, akkor 
„Tiszta Amerika” a BRICK-ben!


