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Tinódi Lantos Sebestyénre, 
az 1556-ban Sárváron örök 
nyugalomra tért énekmondó-
ra emlékezett a város január 
31-én. Tinódi Sebestyén szel-
lemisége ma is hatással van 
nemcsak a sárváriakra, hanem 
az egész magyar népre. 

Az emléknap eseményein a his-
tóriás énekes alakját elevenítették 
meg. A hagyomány szerint a 

nap fő eseménye a Várparkban 
lévő Tinódi-emlékműnél tartott 
megemlékezés volt. A bandérium 
sorfala mellett a gimnázium ta-
nulóinak részvételével került sor 
az eseményre, ahol Bokor Zoltán 
plébános helyettes mondott em-
lékező beszédet. Hangsúlyozva, 
hogy a múltra való emlékezéssel 
a jelent és a jövőt is építjük. – Aki 
a történelmet nem őrzi, és nem 
ismeri, az hontalan lesz – emelte 

ki. Hozzátéve: a mai hétköz-
napokból a krónikás Tinódi 
által legfontosabbnak tartott 
igazság az egyik legnagyobb hi-
ánycikk. A megemlékezés végén 
az intézmények és egyesületek 
mellett koszorút helyezett el az 
emlékműnél Kondora István 
polgármester.

Következő lapszámunkban 
a nap további eseményeiről 

is beszámolunk
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Több sárvári utcában
szabályozták 
a forgalmat
Január 30-án ülésezett a sárvári 
képviselő-testület a Városhá-
za nagytermében, ahol több 
beszámolót is meghallgattak a 
képviselők. Módosították a há-
ziorvosokkal kötött feladat-el-
látási szerződéseket, és Sárvár 
területén több közutat érintő 
forgalomszabályozási javaslatot 
is elfogadtak az ülésen.

Az idei első testületi ülésen 
Kondora István polgármester 
elmondta, hogy januártól három 
helyett négy iroda működik a 
Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatalban, és bemutatta Sárvár 
új aljegyzőjét, Dr. Bankits Lász-
lót, aki egyben a Beruházási és 
Városfejlesztési Iroda vezetője is. 
A Gazdasági és Pénzügyi Irodát 
Halászné Udvardi Sarolta vezeti, 
a Hatósági Iroda vezetője Dr. 
Kapuy Adrienn, a Humánpoli-
tikai Iroda vezetője pedig Erdős 
Katalin. A Hatóság Irodán belül 
egy Adócsoport is működik.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatódik a sárvári báli szezon  
Február 1-jén a reformátusok báljával folytatódott a farsangi 

szezon Sárváron, akik a Vadkert Major éttermében báloztak. 
Február 8-án a Sportbálba várják a mulatozni vágyókat a Sár-
vár Arénába. Február 22-én a Keresztény Jótékonysági Bált a 
katolikus iskola új sportcsarnokában szervezik meg. A bálozók 
részvételükkel a katolikus iskola alapítványát és a plébániák 
karitász szolgálatát támogatják. A második Sárvári Macskabált 
február 28-án rendezik meg a Platán Étteremben, ezúttal is az 
Ivartanított Cicákért Egyesület Sárvár szervezésében.

Várják a pályaműveket az Irodalmi Pályázatra 
Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete, a  Tinódi gimnázi-

um és Sárvár Város Önkormányzata 43. alkalommal hirdette meg 
a Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot. A legjobb 
pályaműveket beküldők április 14-től április 17-ig vehetnek részt 
az irodalmi pályázat táborában Sárváron.  Pályázni vers, próza 
és tanulmány kategóriában lehet. Minden 14 és 18 év közötti 
középiskolás diák magyar nyelven írt írásait várják március 2-ig 
az Írók Alapítványa címére. A sárvári táborba az ötven legjobb 
pályázat szerzőjét hívják  meg.
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Fogadóóra
Szabó Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 2020. 

február 19-én (szerdán) 10.00 órától 12.00 óráig a Sárvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, 
Várkerület 2., I. emelet) fogadóórát tart.

Fogadóóra
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 2020. február 19-én (szer-

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

A Spirit Hotel Thermal Spa*****Superior szálloda
munkatársat keres két műszakos munkarendbe

konyhai kisegítő 
munkakörben.

Jelentkezését, fényképes önéletrajzát kérjük juttassa el  
a palyazat@spirithotel.hu e-mail címre.

Spirit Hotel Kft.
9600 Sárvár Vadkert Krt.5.

Sárvár az elmúlt években ipa-
ri központból tudásbázissá 
alakult, amit erősítenek a vá-
rosban az elmúlt időszakban 
megrendezett rangos szakmai 
találkozók is – mondta az In-
terreg Duna Transznacionális 
Program szakkonferenciájának 
megnyitóján Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester.

A Harmónia Hotelben tartott 
nemzetközi iparfejlesztési kon-
ferencia egyik fő célja a munka-
folyamatok digitalizációja és az 

együttműködés az agrár-élel-
miszeriparban, amely a dunai 
régió intelligens specializációs 
megközelítésén alapul. A Da-
nube S3 Cluster projekt a Duna 
térség fő területi kihívásaival 
foglalkozik, az innovációs telje-

sítmény egyenlőtlen eloszlását 
vizsgálja a régió magas fejlettségi 
szinttel rendelkező nyugati része 
és a keleti, fejlettségi szintben 
elmaradottabb részei között.

A sárvári konferencián Ro-
mánia, Németország, Magyar-
ország, Szlovénia, Horvátország, 
Szlovákia, Bulgária, Szerbia, 
Bosznia-Hercegovina, Moldova 
és Ukrajna szakemberei vettek 
részt. – A Duna Stratégia kon-
zorcium keretében a résztvevők 
megvitatták a most záródó terve-
zési időszakra vonatkozó európai 

uniós irányelv nemzeti tapasz-
talatait, és javaslatokat tettek a 
Duna-menti együttműködés 
jövőbeni fő irányaira is – mondta 
el a tanácskozásról Csabai Rená-
ta, a szervező Pannon Gazdasági 
Hálózat projektkoordinátora. 

A digitalizációról
tárgyaltak Sárváron

A nemzetközi konferencia résztvevőit Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
köszöntötte 

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
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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.    

A hulladékszállítási díj az edény űrtartalmának megfelelő 
hulladék mennyiség elszállítását fedezi. Az edényeket 
lehajtott fedéllel kell ürítésre átadni. Minden plusz 
hulladékot, ami a tető lecsukását akadályozza a 
kollégák leszednek és az edény ürítését követően 
visszahelyeznek a tartályba.
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Kondora István polgármes-
ter, Szabó Zoltán társadalmi 
megbízatású alpolgármester és 
Klimits István, az 1-es számú 
választókerület önkormányzati 
képviselője tartott lakossági 
fórumot január 30-án a Bocskai 
utcai Óvodában. 

A fórum témája az Ungvár utca 
közlekedési rendjének változása 
volt, hiszen a képviselő-testület 
a januári ülésen szavazta meg, 
hogy három sebességcsökkentő 
küszöb építésével próbálja tovább 
lassítani itt a forgalmat. Szabó 
Zoltán elmondta, hogy prob-
lémát okoz az Ungvár utcában 
élőknek az ipari park közelsége, 
a gondjaikon az önkormányzat 
az ipari terület tulajdonosaival 
együtt több fejlesztéssel igyeke-

zett enyhíteni az elmúlt években. 
Bővítették az ipari park parkoló-
ját, az Ungvár utca közvilágítását 
két ütemben fejlesztették, 30-as 
táblák kihelyezésével lassítják 

a forgalmat a lakók kérésére, 
akik ebben az ügyben aláírást is 
gyűjtöttek. A sebességcsökkentő 
táblák önmagukban nem hoztak 
hatékony eredményt az átmenő 
forgalom lassítására, ezért újabb 
megoldásokat kellett keresni. 
– Sebességcsökkentő küszö-
bök kiépítésétől várunk további 
forgalomlassulást az Ungvár 
utcában, az eredeti terveinkhez 
képest nem három, hanem öt 
„fekvőrendőr” kerül kihelyezésre 
a lakossági fórumon elhangzottak 
eredményeképpen – mondta el 
Szabó Zoltán társadalmi megbí-
zatású alpolgármester.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Folytatás az 1. oldalról
A januári testületi ülésen 

számolt be Czigány István fő-
építész a tavalyi munkájáról. 
Mint mondta, a város fejlő-
dése pozitív irányt és hazai 
összehasonlításban kimagasló 
eredményeket mutat. A város 
településrendezési eszközei, 
építési szabályai, a településkép 
védelmi rendelet jó alapot adnak 
a városi épített környezet igé-
nyes és rugalmas fejlődéséhez. 
A Kolping Támogató Szolgálat 
vezetője, Rábáné Varga Anita 
is beszámolt múlt évi munká-
jukról. A szolgálat a fogyatékkal 
élő emberek támogatására jött 
létre, és állami finanszírozásból 
működik. Sárváron és a környe-
ző településeken 2 fő gondozónő 
segíti a rászorulók mindennapi 
ellátását, és egy 8+1 személyes 
gépjárművel végzik a sérült gye-
rekek oktatási intézményekbe 
szállítását. Az ülésen módosí-
tották a házi orvosokkal kötött 
feladat-ellátási szerződéseket, 
a napirend előterjesztője Szabó 
Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester volt.

– Sárváron 6 felnőtt háziorvosi 
körzet van, valamint 3 gyermek 
háziorvosi körzet látja el az itt 

élőket. Olyan döntés született 
az ülésen, hogy a sárvári ön-
kormányzat az önkormányzati 
tulajdonú orvosi rendelők ese-
tében a rezsiköltséget átvállalja 
az orvosoktól, ez három felnőtt 

és két gyermek rendelőt érint. 
Ezen felül a 2-es és a 3-as házi 
gyermekorvosi körzeteknél még 
50 ezer forint havi támogatást is 
nyújt az önkormányzat. Részben 
azért, mert az önkormányzat 
megfelelő partner, részben az itt 
élők egészsége, a város kedvező 
elhelyezkedése miatt úgy gondo-
lom, hogy a háziorvosi rendszer 
nagyon jól működik és nincs 
létszámhiány Sárváron – mondta 

Szabó Zoltán társadalmi megbí-
zatású alpolgármester.

Napirendre került az ülésen 
egy a sárvári önkormányzat 
kezelésében lévő, több közutat 
is érintő forgalomszabályozási 

javaslat, amelyet egyhangú dön-
téssel szavazott meg a testület. 
– A legjelentősebb változás az a 
Várkerületet fogja érinteni, ahol 
a Várkapu Vendéglőtől a bírósá-
gig terjedő szakaszon egyirányú 
forgalmat vezetünk be április 
1-jétől. A kötelező haladási irány 
a Nádasdy Ferenc utcai útcsatla-
kozástól a Malom utca felé. Az 
utca menetirány szerinti jobb 
oldalán továbbra is ingyenes 

lesz a parkolás, közúti közleke-
désre pedig az út menetirány 
szerinti bal oldala fog szolgálni. 
Nagyon régóta kérik az Ungvár 
utca lakói a forgalomlassítást, 
az eddigi intézkedéseink nem 
vezettek eredményre, így itt 
sebességcsökkentő küszöbökkel, 
„fekvőrendőrökkel” lassítjuk a 
forgalmat a jövőben. Ugyanez 
érvényes a Temető utcára, ahol 
szintén 30 km/h-s sebességkor-
látozást fogunk bevezetni, és 
szintén három darab „fekvőren-
dőrt” helyezünk ki. A harmadik 
ilyen hely a Petőfi utca, ahol a 
bölcsőde és az óvoda bejáratánál 
két oldalról védenénk egy-egy 
„fekvőrendőrrel” a gyermekek, 
szülők, nagyszülők közleke-
dését – szólt Kondora István 
polgármester.

Ingatlanvásárlásokról is dön-
töttek az ülésen, amelyek egy a 
kerékpáros turizmus fejlesztését 
célzó TOP-os pályázat megvaló-
sításához szükségesek. Engedé-
lyezték a településnév használatát 
Sárvár legújabb civil szervezeté-
nek. A korábban Macskakom-
mandó néven működő csoport 
mostantól az Ivartalanítással a 
Cicákért Egyesület Sárvár nevet 
viselheti.  -fr-

Több sárvári utcában szabályozták a forgalmat
Megtartotta januári ülését a sárvári képviselő-testület

Sebességcsökkentő küszöbök lesznek az Ungvár utcában

Szabó Zoltán, Kondora István és Klimits István a lakossági fórumon

A Várkerületen április 1-jétől lesz egyirányú a forgalom
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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

ÜZLETEK

Ismét, immár negyedik alka-
lommal választotta elnökének 
Pintér Lászlót az 1892-ben 
alakult Sárvár és Vidéke Ipar-
testület. A patinás szakmai 
szervezetnek korábban több 
száz fős tagsága is volt, amely 
most úgy hatvan főt számlál.  
A tisztújításon köszöntötték 
jubiláló tagtársaikat, akik közt 
akadt 30-40-50 éves tagsággal 
rendelkező iparos. Az ipar-
testületek szerepe, ahogy az 
iparosság maga is az átalakulás 
idejét éli.

Az 1980-as évek elején, ami-
kor még kötelező volt az ipar 
gyakorlásához a testületi tag-
ság, akkor a létszám közel 700 
főig emelkedett. A klasszikus 
iparosság mára formálódó-
ban, megszűnőben van. Az 
építőiparhoz kapcsolódó szak-
máknál létrejött a generálki-
vitelezés, és ehhez társulnak 
alvállalkozóként. A klasszikus 
szolgáltatóipar, a varrónők, a 
fodrászok és a cipészek azonban 

továbbra is megmaradtak. A he-
lyi iparos szervezeteket az Ipar-
testületek Országos Szövetsége 

(IPOSZ) fogja össze, szervezi 
munkájukat, ami kapcsolódik a 
szakképzéshez és más szakmai 
társaságokhoz.

A kamarák és az ott kötelező 
tagság létrejöttével alakult át az 
IPOSZ szerepe. A létszám ezzel 
összefüggésben csökkent, több 

ipartestület megszűnt. – A sár-
vári szervezet országos viszony-
latban is nagyon jó helyen áll 

az anyagi bázis szempontjából.  
A nyugati határ közelsége miatt 
a szakemberek tudása, becsülete 
azért lényegesen előrébb tart, 
mint más országrészekben – 
mondta el Pintér László.

– Rengeteg iparos ment ki 
Ausztriába dolgozni, a szak-
emberhiány érzékelhető. Az 
ipartestület próbál segíteni, 
de sokan nem hallgatják meg 
a tanácsainkat, az interneten 
járnak utána és keresnek sze-
relőt. Ami itt lecsapódik, ha 
már gondok akadtak a munka 
során. Ekkor kérik a segítsé-
günket, ám a rosszul, vagy csak 
szóban megkötött szerződések 
esetében nagyon nehéz bármit 
is tenni – jegyezte meg a sárvári 
ipartestület elnöke.

Tisztújítást tartottak az ipartestületnél

A nyugati határ közelsége miatt a szakemberek tudása, becsülete azért lé-
nyegesen előrébb tart, mint más országrészekben – mondta el Pintér László

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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Új távlatokat, új lehetőségeket 
nyit meg a Sága Foods Zrt. 
előtt, hogy január 13-tól új tu-
lajdonosa van. A céget a Bárány 
család tulajdonában lévő Mas-
ter Good cégcsoport vásárolta 
meg, aki a Sága menedzsment-
jét a helyén hagyta, de ifjabb 
Bárány László személyében új 
vezérigazgatót nevezett ki a 
Sága élére. Hatékonyságnövelő 
és kapacitásbővítő beruházá-
sokat terveznek Sárváron, de  
a város életében is szeretnének –  
a korábbi évekhez hasonlóan – 
részt venni, idén a Vármelléki 
Óvodára figyelnek kiemelten.   

A Sága Zrt.-t megvásárló kis-
várdai székhelyű Master Good 
cégcsoport a magyarországi 
csirketermelés és -feldolgozás 
több mint 40 százalékát adja, 
értékesítésének nagyobb részét 
az export teszi ki, piacvezetők 
itthon. A cégcsoport csaknem 
2000 munkavállalót foglalkoztat. 

– Mi egy családi tulajdonban 
lévő cég vagyunk, egy vertiká-
lis integrációt működtetünk, 
ami azt jelenti, hogy a szántó-
földtől a fogyasztó asztaláig, a 
teljes termékpalettát lefedjük. 
Ez részleteiben azt jelenti, hogy 
szántóföldi növénytermesztés 
integrálásával foglalkozunk, 
takarmányt gyártunk, szülő-
pártyúkokat tartunk, keltetünk, 
csirkét hizlalunk, levágjuk és 
tovább feldolgozzuk. Ebbe a 
tovább feldolgozási portfóli-
ónkba illett bele a Sága, ugyanis 
panírozott és előkészített, illetve 
kényelmi ételek kategóriába tar-
tozó ételeket már gyártottunk, 
és szerettük volna portfóliónkat 
kiegészíteni húskészítmények-
kel, virs likkel, sonkákkal. Egy 
olyan döntési helyzetben vol-
tunk, hogy vagy építünk egy 
ilyen gyárat, vagy pedig veszünk. 
Miután körbenéztünk a piacon, 
úgy gondoltuk, hogy a Ságával 
tudnánk a legjobbat hozzáadni 
értékben a cégünkhöz – mondta 
Bárány László vezérigazgató. 

A Sága Magyarország vezető 
baromfihús-készítménygyártó 
cége, és az egyik legismertebb 

élelmiszeripari brand. – Ez 
volt az első dolog, ami miatt 
idejöttünk Sárvárra, de amikor 
beléptünk a gyár kapuján, és 
megláttuk az itt dolgozó 
embereket, akkor dön-
töttük el, hogy biztosan 
itt szeretnénk folytatni a 
tevékenységünket, mert 
más is volt azért a cél-
keresztben – húzta alá a 
vezérigazgató.

A Master Good ha-
tékonys ág növe lő  és 
kapacitásbővítő beru-
házásokat is tervez a 
Ságában, új termékeket 
is szeretnének a piacra 
vinni. – Alapvetően elé-
gedettek vagyunk a gé-
pekkel és a technológiai 
felszereltséggel, de bőven 
lehet még az üzemben 
hatékonyságot növelni, 
fejleszteni. Úgy látom, 
hogy az elmúlt években 
a korábbi tulajdonosok 
nem ruháztak be annyit, 
amennyi szükséges lett 
volna a továbbfejlődés-
hez. Mi rendelkezünk ezzel a 
tőkeerővel, és feltett szándékunk, 
hogy mind hatékonyságban, 
mind kapacitásban bővítsük, 
javítsuk a Sága eszközállományát 
– hangsúlyozta Bárány László.

Az új vezérigazgató szerint a 
Sága jó pozícióban van a belföldi 
értékesítés tekintetében, de van-
nak még további növekedésre 
lehetőségek. – A Master Good 
cégcsoport egyik legnagyobb 
erőssége az export, az árbevé-
telünknek több mint a fele az 
exportból származik. A világon 
43 országba exportálunk, és 
meggyőződésem, hogy ezeknek 
a piacoknak a bekapcsolásával a 
Sága exportját is fel lehet lendí-
teni – mondta a vezérigazgató.

A Sága portfóliója eddig a 
pulykára épült, a Master Good 
esetében pedig a csirke adja a 
termelés gerincét. A jövőben 
szeretnék a két cég közötti kap-
csolatot kihasználni, és a Sága 
termékfejlesztéseinél a csirkét, 
mint alapanyagot figyelembe 
venni, és a Sága által mostanáig 

használt csirkehús-alapanyago-
kat a Master Good saját integrá-
ciójában előállított, GMO-men-
tes csirkehúsokra cserélni.  

– A Sága tavaly jött ki az 
E-mentes virslivel, illetve ez-
zel a terméksorral. A Master 
Good pedig az egyetlen olyan 
baromfis cég Magyarországon, 
amely 100%-ban GMO-mentes 
alapanyagból dolgozik. Így a két 
cég közötti kapcsolatot abból a 
szempontból is ki tudjuk hasz-
nálni, hogy a Sága jelenleg piaci 
bevezetés alatt álló E-mentes 
termékcsaládjában is bizonyos 
termékek GMO-mentes minő-

sítést kaphatnak – szólt Bárány 
László.  

A Sága évek óta kiemelten 
kezeli a társadalmi felelősség-

vállalás kérdését, ebben 
is nagyon hasonlít a fi-
lozófiája a Bárány család 
filozófiájához. – Ugyanis 
mi minden egyes olyan 
településen, ahol ott va-
gyunk, kiemelten támo-
gatjuk nemcsak a saját 
kollégáinkat, hanem az ott 
működő intézményeket, 
civil szervezeteket is. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy idén 
Sárváron a Vármelléki 
Óvodát kiemelten támo-
gatjuk – húzta alá Bárány 
László. Ez azt jelenti, hogy 
a Sárvári Városi Bálon 
összegyűlt felajánlásokat 
a Sága 800 ezer forinttal 
egészíti ki. Az adomány-
ból kültéri játszóeszközök 
beszerzését tervezik az 
intézmény részére. 

A vezérigazgató elisme-
réssel szólt Sárvárról is, a 
vele készített interjúban 

egy kis ékszerdoboznak nevezte 
településünket. Mint mondja, 
ők építeni jöttek Sárvárra és 
nem rombolni, a családias 
légkört szeretnék megtartani a 
Ságában, felelősséget éreznek 
az ott dolgozó 260 ember iránt, 
és azáltal, hogy egy komoly 
stabilitást és további növekedést 
tudnak adni a cégnek, reméli, 
hogy a munkakörülmények is 
javulni fognak. 

Fonyó Roberta

Mi építeni jöttünk Sárvárra, és nem rombolni
Interjú a Sága Foods Zrt. új tulajdonos–vezérigazgatójával, Bárány Lászlóval

Bárány László vezérigazgató elmondta, hogy a családi-
as légkört szeretnék megtartani a Ságában, felelősséget 
éreznek az ott dolgozó 260 ember iránt

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
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A XIII. Sárvári Városi Bál ha-
gyományosan a szezonnyitó 
bálja a sárvári farsangi szezon-
nak, ahol vannak évről évre 
visszatérő vendégek, és mindig 
jönnek bálozni új párok is. A 
jókedv mellett azonban egy 
nagyon fontos szempont még, 
hogy évről évre jótékony célt is 
szolgál a rendezvény.  

A Sárvári Városi Bál mintegy 
230 bálozóját Savanyú Gábor és 
Mórocz Zsolt szervezők köszön-
tötték, az estet Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester nyitotta meg, aki 
köszönetet mondott a szervezők-
nek azért, hogy immár tizenhar-
madik alkalommal bálozhatnak 
együtt a farsangi szezon nyitó 
bálján, amellyel elindult a „sár-
vári báli maraton”.

– Nagyon sok idő áll rendelke-
zésünkre a bálozáshoz, és nagy 
öröm számomra, hogy a civilek, 
az egyházközségek, mindenki 
szervezi a saját bálját Sárváron.  
A hagyományos helyszínek mel-
lett új helyszínek is bekapcso-
lódnak a rendezvények sorába, 
így például a Sportbál a Sárvár 
Arénában lesz. Tizenharmadik 
alkalommal találkozhattunk itt a 

városi bálban a hagyományokat 
ápolva, de a szervezők ugyan-
akkor évről évre igyekeznek 
megújítani is a rendezvényt, még 
jobbá tenni a hangulatot, még 
változatosabbá az ételeket, még 
díszesebbé a báltermet. A sárvári-
ak egész éven át szorgalmasan és 
jól dolgoznak, ezért fontos, hogy 
a farsangi időszakban legyen 
lehetőségük arra, hogy örömmel, 
jó kedvvel találkozzanak a másik 
emberrel, ápolják a kapcsolatai-
kat, elővegyék a táncos cipőjüket 
– mondta Dr. Máhr Tivadar.

Mórocz Zsolt és Savanyú Gá-
bor 2006-ban rendezte meg az 
első Sárvári Városi Bált, akkor 

még a Nádasdy iskola sportcsar-
nokában. 2016-ban szervezték 
meg először a Park Inn Hotelben, 
ami kiváló helyszínnek bizonyult, 
és azóta is – Tölli Bálint igazgató 
úr támogatásával – évről évre telt 
házzal zajlanak a városi bálok. 

– A városi bál mindig jótékony 
célt is szolgál, idén a Vármelléki 
Óvoda a kedvezményezett. A 
támogatók között van Sárvár 
Város Önkormányzata, a tom-
bolatárgyakat felajánló magán-

személyek, intézmények és cégek, 
valamint maguk a bálozók. Külön 
ki kell emelnünk, hogy a jóté-
konysági célt a Sága Foods Zrt. 
800 ezer forinttal, a Flex 200 ezer 
forinttal, a Sárvár-Ház Kft. pedig 
100 ezer forinttal támogatta még. 
Így összesen mintegy 1 millió 
800 ezer forintot sikerült össze-
gyűjtenünk az intézmény javára 
– mondta el Savanyú Gábor. 

A zenéről ismét a Galaxy 
Tánczenekar gondoskodott. A 
nyitótáncban nemcsak Dr. Máhr 
Tivadar és menyasszonya, de 

Szabó Zoltán társadalmi meg-
bízatású alpolgármester is részt 
vett párjával, a rendezvényt meg-

tisztelte jelenlétével Varga Károly 
önkormányzati képviselő is.  A jó 

hangulat hajnalig kitartott, így a 
táncparkett egész éjjel tele volt. 

Az est sztárvendégei Simon 
Andrea és Savanyu Gergely, a 
Soproni Petőfi Színház színmű-
vészei voltak, akik operett műsor-
ral varázsolták el a közönséget. 
Savanyu Gergely mindig szívesen 
és nagy izgalommal jön haza 
szülővárosába szerepelni, és soha 
nem feledkezik el arról, hogy 
honnan is indult a pályája. Most 
is a táncparkettre szólította két 
egykori tanító nénijét, Márkus 
Sándornét és Guzmics Tamásnét.

A jó hangulat mellől a jó étkek 
sem hiányoztak, éjfélkor pedig 
kezdetét vette a tombolasorsolás, 
ahol több mint 70 nyeremény 
talált gazdára a felajánlásoknak 
köszönhetően.  

-fr-

Fantasztikus hangulat a szezonnyitó bálon

A Sárvári Városi Bál támogatói
Köszönet a támogatásért! Nélkülük nem sikerült volna: Ag-

ro-Eu-Mode Kft., Alpok Elektro Kft., Autograph Kft., Bódi Béla, 
Borista Kóstolóműhely és Delikát, Brick Bisztro, C.P. Portál Kft., 
Car-Bike Service Kft., Club Üzemeltető Kft., Cseh-Vill Kft., Cso-
ki-Vár Kft. – Édes Mosoly Édességbolt, Csorba Gábor EV, Dísz-
Fém Kft., Dr. Lupo Cipőbolt, Dr. Máhr Tivadar – Sárvár Város 
Alpolgármestere, Dr. Szijártó Valéria, Elekes Electric Kft., ER.RA 
Beuty Szalon, Eredics Tibor asztalosmester, Flex Sárvár, Gaby Sou-
venir, Harmónia Hotel és Étterem Superior, Holdvilág Virágüzlet, 
Hotel Bassiana, Hydromade-Trade Kft., Józsa-Ép Kft., Kata Nails 
& Pedicure SPA Center, Kolibri Cipőbolt, Kondora István – Sárvár 
Város Polgármestere, Kucsera Tóth Éva fodrász, Makray Photog-
raphy, Mirzsó apartman, Nádasdy Kulturális Központ, Németh 
Csomagolástechnika, Oxygén Fitness, Papirusz Nyomtatvány és 
Írószer, Park Inn Hotel Sárvár, Pintérné Zámbó Zsanett, Platán az 
ízes Étterem, Protak 08 Kft., Provertha Zrt., S-Group Biztonsági és 
Védelmi Zrt., Sága Foods Zrt., Savanyú Víz-, Gáz és Fűtéstechnika, 
Sárvár-Ház Kft., Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári Gyógyfür-
dő Kft., Somogyi Márió személyi edző, Spirit Hotel Sárvár, Szabó 
Zoltán – Sárvár Város Alpolgármestere, Tóth Ipari és Szolgáltató 
Kft., Varga Károly – önkormányzati képviselő, Vasi B and B Kft., 
Zoé Ékszer, Zita Világa Kozmetika.

Nyitótánc – Takács Zoltán Bálint igazgató feleségével és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester menyasszonyával a táncparketten

Idén 230-an báloztak a Park Inn Hotelben

A színművész és két tanító nénije a táncparketten – Guzmics Tamásné, 
Savanyu Gergely és Márkus Sándorné
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Szent László 

 

● A Budapesten rendezendő Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
készüljünk a nagy kilenced elvégzé-
sével. Kilenc egymást követő hónap 
első péntekén végezzük el szentgyó-
násunkat, és törekedjünk a rendszeres 
szentáldozásra.

● Február 11-én, kedden a betegek 
világnapja lesz. A szentmiséken imád-
kozunk a betegekért, orvosokért és 
ápolókért. Ez a nap a Lourdesi jelenés 
ünnepe is. Legyünk buzgók a közös 
imádságban!

● A következő felnőtt katekézis 
a Sári plébánia közösségi termében 
február 12-én, szerdán 18.15 óra-
kor, a katolikus iskolában február  
20-án, csütörtökön 18.45 órakor 
lesz. Az előadások az eucharisztiáról 
szólnak.

● Február 15-én, szombaton 17.30 
órakor gitáros előesti vasárnapi szent-
mise lesz a Sári templomban.

● Február 16-án, vasárnap 9.30 
órakor a hegyi kálvária kápolnában is 
lesz szentmise.

● Február 18-án, kedden a 17.30 
órás szentmisén †Jambrich Ignác 
plébános Úrért halálának évfordulóján 
lesz szentmise a Sári templomban. Em-
lékezzünk meg a Sárvár Szent Miklós 
Plébániát 50 éven keresztül hűségesen 
vezető lelkipásztorról!

● Február 22-én, farsang szomba-
ton a katolikus iskola új sportcsarno-
kában tartjuk a katolikus jótékonysági 
bált. Belépők a katolikus iskola irodájá-
ban vásárolhatók. Tombolafelajánláso-
kat szívesen fogadunk. Részvételünkkel 
a katolikus iskola alapítványát és a 
plébániai Karitász szeretetszolgálatát 
támogatjuk.

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

● A sárváriak szerető figyelmébe 
ajánljuk a plébániák honlapját. A plé-
bániák életével, programjaival, szent-
misék szándékaival, plébániák híreivel 
és minden egyéb érdekes tudnivalóval 
megismerkedhet ezen a hírportálon. 
www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

● A Mária Rádió értéket közvetítő 
műsorait az FM.95.2 frekvencián 
hallgathatják. 

● Tavaly Magyarországon a nyi-
latkozattevő adózók kétharmad része 
katolikusnak vallotta magát a NAV 

felé. Kérjük az adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék meg 
hitvalló 1%-os nyilatkozatukat mun-
kahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az 
országos egyházi kiadásokat támogat-
ják. A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 
0011; Szent László Katolikus Általános 
Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

● A Mariazelli gyalogos zarándok-
latra, amely június 29–30. és július 
1–2-án lesz, február közepéig tudunk 
jelentkezést elfogadni. Örülnénk, ha 
minél több hitét megélő fiatal is csat-
lakozna a zarándokokhoz. Fontos a 
jelentkezési időpont betartása.

Evangélik

● Megköszönjük mindazok segítsé-
gét, akik szervezői munkájukkal, anyagi 
támogatásukkal, illetve tombolafelaján-
lásukkal segítették a 24. evangélikus 
bál sikeres lebonyolítását, és ezzel a 
gyülekezetünkben végzett gyermek- és 
ifjúsági munkát támogatták.

● Február 9-én, vasárnap 10 órától 
evangélikus templomunk ad otthont 
a gályarab lelkészek emléknapja al-
kalmából tartandó, közös evangéli-
kus-református istentiszteletnek. Ezt 
követően megemlékezésre és koszorú-

zásra kerül sor a vár udvarán található 
emléktáblánál.

● Február 10-én, hétfőn gyüle-
kezetünk lesz a házigazdája a Vasi 
Evangélikus Egyházmegye lelkészi 
munkaközösségi ülésének. Az alkalom 
gyülekezeti tagok előtt is nyitott isten-
tisztelettel kezdődik 9 órakor.

● Február 11-én, kedden 17 órától 
Nőegyletünk tartja havi találkozóját, 
amelyre szeretettel hívjuk az asszony-
testvéreket.

● Február 16-án a 9.30-kor kezdődő 
istentiszteletünkön gyülekezetünk ének-
kara, a Kortárs Keresztény Kórus énekel.

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

● 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 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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A Nádasdy Étterem nagyter-
mében tartotta a Luther-rózsa 
Alapítvány a XXIV. hagyo-
mányos Sárvári Evangélikus 
Farsangi Bált. A város egyik 
legrégebbi bálja több mint 
másfél évszázados múltra nyú-
lik vissza.

Zsúfolásig megtelt bálozókkal 
az eseménynek második alka-
lommal otthont adó étterem 
nagyterme. A város egyik leg-
nagyobb múltra visszatekintő 
farsangi eseményén hajnalig 
tartott a tánc és a jókedv. A 
Kortárs Kereszténykórus adott 

farsangi műsort, majd a konfir-
mandusok táncolták el a bál 
nyitótáncát. A talpalávaló zenét 
hagyományosan a répcelaki 
Spontán Együttes szolgáltatta.

Az egybegyűlteket elsőként 
Horváth Zsolt gyülekezeti 
felügyelő köszöntötte, majd a 
bál díszvendége, Cselovszkyné 
dr. Tarr Klára, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Ökume-
nikus és Külügyi Osztályának 
vezetője nyitotta meg a bált 
azzal, hogy a Reformáció 500 
rendezvénysorozatának kap-
csán Sárváron is új lendületet 
kaptak a protestáns gyüleke-

zetek. A vendégekkel Pethő 
Attila lelkész osztotta meg 
gondolatait. A város nevében 
a bálozókat Szabó Zoltán tár-
sadalmi megbízatású alpolgár-
mester köszöntötte, kiemelve 
a Sárváron működő egyházak 
fontosságát. 

A mulatságban éjfélkor volt 
a számos felajánlásból érkezett 
ajándékok tombolahúzása. Az 
evangélikusok jótékonysági bál-
juk idei bevételét a gyermekek 
és az ifjúság körében végzett 
munkára, valamint oktatásfej-
lesztésre fordítják.

A helyi keresztény közösségek 
is csatlakoztak az ökumeni-
kus imahéthez. Január 22-től 
kezdődően három napon át 
várták a híveket a sárvári temp-
lomokba, ahol a Krisztus-hívők 
egységéért imádkoztak.

Az evangélikus templom adott 
otthont az ökumenikus imahét 
nyitó szertartásának Sárváron, 
melyet Pethő Attila evangélikus 
lelkész, Szentgyörgyi László refor-
mátus lelkész és Bokor Zoltán plé-
bános helyettes közösen vezetett.

Az imahét anyagát idén a mál-
tai keresztények állították össze, 
akik minden év február 10-én 
együtt ünneplik a hajótörött 
Pál apostol szigetre érkezését. 
A 2020-as imahéten a világ 
krisztuskövetői a máltai keresz-
tényekkel együtt olvasták ennek 
a hajótörésnek a történetét. Az 

imahét központi üzenete egy Pál 
apostoltól származó idézet: „…
nem mindennapi emberséget 
tanúsítottak irántunk…”

– Reménykedünk, hogy a 
hívek kiviszik a templomból 
ezt az üzenetet, és másokban is 

felébresztik azt az emberségesség 
iránti igényt, ami az Isten iránti 
szeretetből fakad. Pál apostol 
története ráébreszt minket arra, 
hogy az Úristen mindig jelen van 
az életünkben – mondta Pethő 
Attila evangélikus lelkész.

Az ökumenikus istentisztele-
ten a Krisztus-hívők egységéért 
imádkoztak, valamint a megbé-
kélésért a világban.

– Az lenne a fontos, hogy 
tudjunk együtt imádkozni ah-
hoz az Istenhez, aki irgalmával 
begyógyítja a sebeket – szólalt 
fel a megosztottság ellen Bokor 
Zoltán atya.

Szentgyörgyi László refor-
mátus lelkész hozzátette, Sár-
váron nagyon sok a vegyes val-
lású család, akik hétvégenként 
külön templomba mennek, 
ilyenkor viszont megtapasz-
talhatják a közösséget és az 
egységet.

Az ökumenikus szertartá-
sok január 23-án a református 
templomban, január 24-én a 
Szent László katolikus temp-
lomban folytatódtak.

sii

Az isteni gondviselés és az emberségesség állt 
az imahét középpontjában

Báloztak a sárvári evangélikusok

A vendégekkel Pethő Attila evangélikus lelkész osztotta meg gondolatait

Ökumenikus imahét nyitó szertartását Pethő Attila evangélikus lelkész, 
Szentgyörgyi László református lelkész és Bokor Zoltán plébános helyettes 
közösen vezette
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Programokban bővelkedő, si-
keres évet tudhat maga mögött 
a Nádasdy Kulturális Központ. 
Az intézmény munkatársai 
2019-ben közel 300 programot 
szerveztek, ami belföldi és nem-
zetközi viszonylatban is jelentős 
eredmény.

– Nem csak hogy jól, nagyon 
jól sikerült a 2019-es esztendő 
a Nádasdy Kulturális Központ 
számára – ezzel a gondolattal 
kezdte évértékelését Takács Zol-
tán Bálint, az intézmény igazga-
tója. Kiemelte, hogy 2019-ben 
mozgalmas évet zártak.

– 282 különféle programra 
tudtak eljönni a vendégeink, az 
év 365 napjából 150 napra jutott 
esemény, ami azt jelenti, hogy 
csaknem minden második napra 
volt programkínálatunk. Ez egy 

döbbenetesen nagy szám nem-
zetközi és magyar viszonylatban 
is, egy-egy intézmény általában 
100 programot szervez egy évben 
– részletezte az igazgató. Hoz-
zátette, a programok megszer-
vezésekor arra törekedtek, hogy 
sokszínű kínálatot nyújtsanak, 
az óvodásoktól a nyugdíjasokig 
minden korosztályt megszólít-
sanak.

Takács Zoltán Bálint rámuta-
tott, az hogy a Nádasdy Kulturális 
Központ közel 300 programe-
lemet megvalósíthatott, a mun-
katársai lelkesedésén és kitartó 
munkáján túl, az önkormányzat 
támogatásának is köszönhető.

– Megvan a támogatás az ön-
kormányzat részéről, amely pozi-
tívan áll a műsorstruktúránkhoz, 
és a támogatás a nézőközönség 
részéről, aki pedig a lábával 

szavaz – hangsúlyozta az intéz-
ményvezető.

A Nádasdy Kulturális Központ 
a virtuális térben is aktív volt, 
százezreket ért el online felületein 
keresztül.

– Benne vagyunk az országos 
sajtóban és elérhetőek vagyunk 
az interneten. Csak a honlapun-

kon 250 ezer egyedi látogatót 
értünk el, ez azt jelenti, hogy 
Sárvár lakosságának nagyjából a 
tizenötszörösét szólítottuk meg 
– ismertette az adatokat Takács 
Zoltán Bálint.

Látogatottak voltak a Nádasdy 
Kulturális Központ rendezvényei 
2019-ben. A szabadtéri prog-
ramokon ezrek fordultak meg, 
a várban megtartott előadások 
iránt élénk érdeklődés mutatko-

zott, a Nádasdy Ferenc Múzeum 
látogatottsága pedig jelentősen, 
közel négyezer fővel emelkedett 
a tavalyi évben.

– A múzeumi látogatók száma 
12–13%-os emelkedést mutat, 
elindultunk a 40 ezer felé, ami 
egy fantasztikus szám. Egy mú-
zeumigazgatónak ez nagy öröm 

– büszkélkedett a kulturális köz-
pont vezetője.

A kultúra ott van, ahol te vagy! 
– a tavalyi évtől ez a jelmondata a 
Nádasdy Kulturális Központnak, 
és tevékenységüket 2020-ban is 
ennek szellemében folytatják. 
Bíznak abban, hogy sokszínű 
programjaikkal az új esztendőben 
is tízezreket tudnak megszólítani 
és bevonni a kulturális életbe.

sii

Háromszáz programot szervezett a kulturális központ
Takács Zoltán Bálint igazgató értékelte a 2019-es esztendőt

Idén is írók-költők kerek év-
fordulóira emlékeztek a sár-
vári könyvtárban a Sylvester 
Könyvbarátok Klubjának ez 
évi első találkozóján. Irodalmi 
séta és kiállítás keretében emlé-
keztek meg a magyar irodalom 
jubiláló nagyjairól.

A Sylvester Könyvbarát Klub 
irodalompártoló közössége, 
havi rendszerességgel írókat, 
költőket lát vendégül, továbbá 
ismert és kedves szerzők műve-
iről folyik kötetlen eszmecsere. 
A sárvári könyvtár ötezer tagján 
túl, azoknak szervezik az ösz-
szejöveteleket, akik az olvasás 
sárvári szerelmesei és kíván-

csiak arra, hogyan születnek a 
könyvek.

A tavalyi sikeres rendezvényt 
folytatva ezúttal is a könyvtár 
folyosójának vitrinjeiben olyan 
magyar írók, költők életművére 

emlékeztettek fotók és köteteik 
által, akiknek 2020-ban valami-
lyen kerek évfordulójuk adódott. 
Az évfordulós alkotókból nyolc 
személyt választottak ki (Csoóri 
Sándor, Eszterházy Péter, Faludy 

György, Fekete István, Jókai 
Mór, Passuth László, Reményik 
Sándor, Szabó Lőrinc).

A tárlókban nevük sorrendjé-
ben az irodalmi nagyságok mun-
kásságának rövid keresztmetszetét 
mutatták be. A kiállított műveket 
minden szerzőnél egy-egy rá jel-
lemző gondolattal-bölcsességgel, 
vagy idézettel emelték ki. A könyv-
barátok irodalmi sétát tehettek a 
könyvtár folyosóján, miközben az 
egyes alkotók munkásságának leg-
javából Bődi Piroska, a Nádasdy 
Kulturális Központ könyvtárve-
zetője tolmácsolásában hallhattak 
részleteket. Az irodalmi kiállítás a 
könyvtár folyosógalériáján február 
végéig tekinthető meg.

A magyar irodalom jubiláló szerzőire emlékeznek

A Sylvester Könyvbarát Klub irodalompártoló közössége az idei kiállítás előtt

A tavalyi év egyik legsikeresebb kiállítása a herendi porcelánokból nyílt tárlat volt 
– Gróf Nádasdy Borbála, dr. Simon Attila és Takács Zoltán Bálint a megnyitón

Városfesztivál a Posta téren – A szabadtéri programokon ezrek fordultak meg 2019-ben is
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A magyar kultúra napja alkal-
mából ifj. Csoóri Sándor nép-
zenész és az Ötödik Évszak ze-
nekar lépett fel a Nádasdy-vár 
dísztermében. Az előadás sze-
mélyes, emlékezetes élmény a 
magyar zenei világ remekmű-
veinek sorából és a világ éppen 
aktuális történéseiből.

Sok érdeklődő volt kíváncsi 
az Ötödik Évszak koncertjére a 

sárvári várban. Akik a magyar 
népzenét és az európai zenét 
ötvözve állították össze reper-
toárjukat. A zenekar tagjai több 
ismert formációban is fellépnek, 
és tesznek tanúbizonyságot a 
zene szeretetéről. A zenekar 
tagjai: Izabella Caussanel – ének, 
Hegedüs Máté – hegedű, Zimber 
Ferenc – cimbalom, Szabó Cso-
bán Gergő – ének, nagybőgő és 
ifj. Csoóri Sándor – ének, brácsa.

Az előadás személyes, emlé-
kezetes élmény a magyar zenei 
világ remekműveinek minden 
teljességével és pompájával. A 

költő Csoóri Sándor unokája 
úgy véli, hogy a zenész számára 
mindennap a magyar kultúra 
napja.

Az Ötödik Évszak szövegeiben 
a hazai és az európai irodalom 

klasszikusait szólaltatja meg. Ifj. 
Csoóri Sándor és együttese Ko-
dály nyomdokaiban jár. Aki úgy 
fogalmazott, hogy a zenében a 

korábbiakból valami újat alkotni 
nem keveréket, hanem ötvözetet 
jelent. Az Ötödik Évszak zenekar 
ezúttal is bebizonyította, hogy a 
népi és a városi kultúra nem áll 
távol egymástól.

BABA- ÉS GYERMEKRUHABÖRZE

További információ:
+36 30 577 8212

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT

2020. február 15-én
9:00-12:00 óráig
A VÁR HÁTSÓ TERMÉBEN 
TARTANDÓ BÖRZÉNKRE!
•  használt baba- 
 és gyermekruhák, lábbelik

•  babaápolási felszerelések

•  játékok

Ötödikesek napja címmel szer-
veztek izgalmas programot 
általános iskolásoknak a Bara-
bás iskola Digitális Közösségi 
Alkotóműhelyében.  

Január 28-án a Szent László 
Katolikus Általános Iskola 5. a 
osztálya látogatott el a szom-
szédba, a Barabás szakközépis-
kolába egy aktív laborfoglalko-
zás céljából. A lányok nem csak 
körbejárták, de használták is a 

digitális varrógépeket, melyekkel 
ügyesen varrtak, hímeztek, mi-
közben a fiúk 3D nyomtatókon 
valósították meg ötleteiket. A 
gravírozón autó, szívecske, kis-
kutya készült, a Lego robotnál 
pedig hármas csoportokban 
programozási nyelven dirigálták 
a gépet. A sikeres kezdeménye-
zés folytatódik, a jövőben több 
általános iskolás diákcsoport 
előtt is megnyílik az alkotómű-
hely ajtaja. 

Ötödikesek a Barabásban

Könyvbemutató a városi könyvtárban
A Sárváron élő Pipics János, aki több irodalmi verseny díjazottja, második 
önálló kötetét mutatja be a Sylvester Könyvbarátok Klubjában február 

12-én, szerdán 17 órakor.  
A szerzővel Fűzfa Balázs iro-
dalomtörténész beszélget.  

Pipics János városunkban él, je-
lenleg az ELTE BDPK hallgatója. 
Verseket és prózát egyaránt ír, 
első kötete, a Felhős utakon 

2014-ben látott napvilágot. Új könyve, mely a Csöpögő csap címet viseli, 2019 de-
cemberében jelent meg a Napkút Kiadó gondozásában. A kötet 46 verset tartalmaz  
7 ciklusba rendezve, melyek az élet legalapvetőbb kérdéseit járják körül a személy-
telen látleletektől a gyász és a búcsúzás darabjaiig.

A magyar zenei világ remekművei a várban

Ifj. Csoóri Sándor népzenész és az Ötödik Évszak zenekar lépett fel a Nádas-
dy-vár dísztermében
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A méhészbálon került be-
jelentésre, hogy 2020. feb-
ruár elsejétől egy sárvári 
méhész, Benedikti Árpád 
látja el Vas megyében a 
méhészeti szaktanácsadói 
feladatokat. 

Benedikti Árpád 25 éve 
méhészkedik, négy cikluson 
keresztül volt a Sárvár és 
Vidéke Méhész Egyesület 
alelnöke és a mai napig ak-
tív résztvevője a méhésze-
ti rendezvényeknek. Több 
évtizedes szakmai mun-
kásságát idén az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület 
is elismerte, őt nevezte ki Vas 
megye új méhészeti szakta-
nácsadójává.

– Egy nyugdíjazás miatt 
üresedett meg az állás, én 
pedig igyekeztem élni a le-
hetőséggel, mivel már régóta 
vágytam rá. Sok pályázó volt, 

nagyon örülök, hogy végül 
engem választottak – adott 
hangot örömének a sárvári 
szakember.

Benedikti Árpád szak-
tanácsadóként rendszeres 
fogadóórákat tart a méhé-
szek részére, segítséget nyújt 
méhészeti termeléstechno-
lógiai, méhegészségügyi, 
méhészeti kárügyintézési 
kérdésekben, ismerteti a 
támogatási lehetőségeket és 
folyamatos szaktanácsadást 
ad az ágazati jogszabályokkal 
kapcsolatban.

– A méhészeknek a megyé-
ben bárminemű szaktanács-
ra van szükségük, a jövőben 
hozzám fordulhatnak segít-
ségért. Egy összekötő kapocs 
leszek a központi vezetés és 
a helyi egyesületek között – 
összegezte feladatkörét Vas 
megye frissen kinevezett 
szaktanácsadója.

Sárvári szakember lett Vas megye
új méhészeti szaktanácsadója

Január utolsó szombatján meg-
tartották hagyományos farsan-
gi báljukat a sárvári méhészek. 
Száznál is többen gyűltek össze 
a Vadkert Major éttermében, 
köztük olyan különleges ven-
dégek, mint Magyarország 
mézkirálynője és két udvar-
hölgye.

A bálozókat Makrai Attila, a 
Sárvár és Vidéke Méhész Egye-
sület elnöke és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester köszöntötte.

– A méhészek nagyon fon-
tos szerepet töltenek be Sárvár 
életében, mert nem csak a méz-
termelésben aktívak, hanem 
civil közösségi tevékenységük is 
példaértékű – hangsúlyozta meg-
nyitójában Dr. Máhr Tivadar.

Makrai Attila elmondta, je-
lenleg 86 méhész tartozik az 
egyesülethez, és összesen 3118 
méhcsaláddal dolgoznak. Az idő-
járás tavaly nem kedvezett nekik, 
de már várják a tavaszt, és bíznak 
egy sikeresebb új esztendőben.

A bál nyitótáncát az alpol-
gármester és a méhészek az 
est díszvendégeivel járták el. 
Táncba hívták Szemerits Esztert, 

Magyarország Mézkirálynőjét, 
valamint Páprádi Anna Bíborka 
első és Busi Adriána második 
udvarhölgyet is.

A méz nagykövetei elmond-
ták, igyekeznek a lehető legtöbb 
társadalmi eseményen, progra-
mon megjelenni, hidat képezni 
a méztermelők és a fogyasztók 

közt. Örömmel fogadták a sárvá-
ri egyesület meghívását is.

A sárvári méhészek farsan-
gi bálja idén is bohókásan, jó 

hangulatban telt. Az egyesület 
elnökségi tagjai pedig már most 
megígérték, 2020-ban is foly-
tatják a megkezdett munkát, 
előadásokat tartanak, bemutató 
méhészeteket látogatnak, és 
már szervezik a szeptemberi 
méhésznapot.

sii

A mézkirálynővel báloztak a méhészek

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

A bál nyitótáncát Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és a méhészek a mézki-
rálynővel és udvarhölgyeivel járták (Fotó: CSz)

A méhészek bálján megtelt a Vadkert Major étterme bálozókkal (Fotó: CSz)
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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

A Spirit Hotel Thermal Spa*****Superior szálloda
munkatársat keres

Medenceőr/Úszómester
munkakörben.

Végzettség: középfokú iskolai végzettség.
Úszómesteri végzettség nem feltétel, de előnyt jelent.

Jelentkezését, fényképes önéletrajzát kérjük juttassa el  
a palyazat @spirithotel.hu e-mail címre.

Spirit Hotel Kft. 9600 Sárvár Vadkert Krt.5.

Baromfi-feldolgozó segédmunkás 
(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 

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

Csomagológép kezelő, gépBeállító 
Feladatok: csomagológépek üzemeltetése, karbantartása. 

(többműszakos munkarend)

Hűtőraktáros 
(többműszakos munkarend, előny targonca vizsga)

Üzemi takarító (délután és éjszaka)

segédmunkás 
(állandó délelőtt, munkakezdés 5:40) Feladatok: árumozgatás, rakodás. 

Elsősorban férfiak jelentkezését várjuk.

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

38
01

26

Légy Te is Vas megye legnagyobb
közműszolgáltatójának munkatársa!

Állásajánlataink:

www.vasiviz.hu/karrier

karrier@vasiviz.hu

I� várjuk jelentkezésed: 
9700 Szombathely

További információ:

Rákóczi F. utca 19.

műszaki jellegű végze�ség

Feladat: üzemeltetés és karbantartás
Elvárások: B kategóriás jogosítvány;

Előny: lakatos, gépész végze�ség; 
C kategóriás jogosítvány

CSATORNAHÁLÓZAT KARBANTARTÓ - Sárvár, Celldömölk

KARBANTARTÓ LAKATOS - Sárvár

lakatos és OKJ-s hegesztő végze�ség, 

Feladat: üzemeltetés és karbantartás,

Elvárások: B kategóriás jogosítvány;

Előny: egyéb műszaki végze�ség; 
C kategóriás jogosítvány

kapcsolódó lakatosipari munkák

villanyszerelő végze�ség

Feladat: üzemeltetés és karbantartás,

Elvárások: B kategóriás jogosítvány;

Előny: egyéb műszaki végze�ség; 
C kategóriás jogosítvány

VILLANYSZERELŐ - Sárvár

kapcsolódó villamosipari munkák

Korlátlan étel és italfogyasztással (folyó bor, sör, gyümölcslé), élő zenével. 
Az all inclusive ebéd ára:  5500 Ft + 10 % szervízdíj.  Gyerekeknek 4 éves 

kor alatt ingyenes, 4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.
Asztalfoglalás: 06 95 888 400

Farsangi Sunday Brunch
február 16-án 12:00-14:00

az Ensana Thermal Sárvár
szálloda Nádor éttermében
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. február 7. és 22. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 13-án és 20-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

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: 2020. február 3. 

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

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Kata Nails & Pedicure SPA Center
Sárvár, Ady E. u. 13. (Postatérrel szemben)

Nyitvatartás: Hétfő-Kedd, Péntek-Szombat: 8:00-18:00
Minőségi szolgáltatás, korszerű eszközök, kedves személyzet, 

parkolási lehetőség, kedvező áron! 
Keresd aktuális „First Time” és egyéb akcióinkat www.katanails.hu 
Időpontfoglalás gombra kattintva szolgáltatások/akciók menüben

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Február 8., 15. és 22. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik
Február 7. (péntek) 19.00 Vendég: Dr. Galántai György, a Sár-
vári Járási Hivatal vezetője
Február 14. (péntek) 19.00 A Sárvár Aréna avatóünnepsége
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40

Testületi ülés
Február 13. (csütörtök) 16.00/ élő

Sárváron tartotta íjász bankett-
jét a Magyar Íjász Szövetség 
Nyugat-Dunántúli Régiója. A 
Park Inn Hotelben rendezett 
eseményen adták át az előző év-
ben kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó versenyzők jutalmait. 
A kitüntetettek között több 
sárvári elismerés is született.

Ez volt a második alkalom, 
hogy a nyugat-dunántúli íjászok 
közösen ünnepelték az elmúlt 
év legjobbjait. A házigazda sár-

vári íjászok több kitüntetést is 
kaptak. Az Év Íjásza 3D kategó-
riában Rabotka György Viktor, 
az Év Edzője Tomsics Balázs, az 
Év Versenyrendező Egyesülete 
pedig a Sárvári Hagyományőrző 
és Íjász Egyesület lett.

–  A  h á r o m  m e g y é b e n 
(Győr-Moson-Sopron, Vas, 
Zala) nagyon mozgalmas évet 
zártak az íjászok. Ennél már csak 
az idei év lesz aktívabb, mert 

íjász világbajnokságot is ren-
deznek hazánkban – mondta el 
Torma József, az íjász szövetség 
régióvezetője. Hozzátéve, hogy 
az utánpótlás-nevelés is fontos 
része az egyesületeknek, példa-
ként említve Horváth Hubát, a 
győri Ring SE versenyzőjét, aki 
már második alkalommal érde-
melte ki utánpótlás kategóriában 
a legjobb íjász elismerést.

A Sárváron tartott íjász ban-
ketten beszámolót tartott a Sár-
vártól tavaly legmesszebb jutott 

két versenyző, Barasitsné Varga 
Szilvia és Németh Attila, akik 
a 7 ezer km-re lévő Bhutánban 
vettek részt íjászversenyen.

A nyugat-dunántúli régió 
2019-es díjazott íjászai: Fülöpné 
Németh Gyöngyi, Horváth Huba, 
Molnár József, Szabó Szebasztián, 
Rabotka György Viktor, Reiter 
Zoltán, Horváth Tibor, Váradi 
Erik, Tomsics Balázs.

Pajor

Több elismerés
a sárvári íjászoknak

Tomsics Balázs az Év Edzője díjat Torma Józseftől, az íjász szövetség régió-
vezetőjétől vehette át
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Január 25-én négy csapat rész-
vételével rendezték meg a Sár-
várfürdő Kupa 2020 Felnőtt 
Felkészülési Tornát. A Sárvár 
Arénába kilátogató nézők ran-
gos kézilabda-mérkőzéseknek 
lehettek szemtanúi, hiszen NB 
I/B-s csapatok is érkeztek váro-
sunkba. A kupát a Rinyamenti 
KC Nagyatád nyerte.

Két NB I/B-s együttes, a Csur-
gó és a Rinyamenti KC Nagyatád, 
valamint két NB II-es csapat, a 
listavezető Büki TK és a tabella 
ötödik helyén álló Sárvárfürdő 

Kinizsi lépett pályára a Sárvár 
Arénában megrendezett felké-
szülési tornán.

– A szakvezetés kérésére egy 
nagyon erős mezőnyt hívtunk 
össze, Farkas Veronika edző sze-
rette volna megmérni a csapat 
erejét, felmérni, hogy hol tartunk. 
A felnőtt keret játékosai kevesebb 
időt töltöttek a pályán, a meccse-
ken többnyire az ifisták kaptak 
lehetőséget – tájékoztatott Csonka 
László, a Sárvári Kinizsi SE Kézi-
labda Szakosztályának vezetője.

A végeredmény a papírfor-
mának megfelelően alakult, a 

kupagyőztes a Rinyamenti KC 
Nagyatád lett, a második helyért 
járó serleget a Csurgó, a bronz-
kupát a Büki TK vehette át, a 
negyedik a Sárvárfürdő Kinizsi 
együttese lett. A gólkirálynő 
Hegedüs Dorottya, a Nagyatád 
játékosa lett.

A díjakat a torna és a sárvári 
felnőtt csapat névadó szponzora 
képviseletében Kántás Zoltán, a 
fürdő új igazgatója adta át.

A Sárvárfürdő Kupa volt az 
első belépőjegyes sportrendez-
vény az Arénában. A felkészü-
lési tornán a férőhelyek ötödét 
értékesítették. A szakosztály 

számára ez bizakodásra ad okot, 
arra számítanak, hogy a bajnoki 
mérkőzésekre még többen fog-
nak jegyet váltani.

A Sárvárfürdő Kinizsi az NB 
II-es kézilabda-bajnokság tava-
szi szezonjában első mérkőzését 
február 8-án, szombaton 15 órá-
tól a Győri Audi ETO KC U22 
ellen játssza a Sárvár Arénában. 
A felnőtt mérkőzésre a belépő 
600 forintba kerül, a nyolc hazai 
meccsre szóló tavaszi bérlet ára 
3600 forint, amelyeket a Sárvár 
Aréna jegypénztárában lehet 
megvásárolni.

sii

Megkezdte az alapozást focicsa-
patunk, amely túl van már két 
edzőmérkőzésen is. Schimmer 
mellett még két játékos távozott, 
kettő érkezett, de vannak próba-
játékosok is a zöld-fehéreknél.

A Sárvár FC négy győzelem-
mel, hat döntetlennel és hét ve-
reséggel, a bennmaradást jelentő 
tizenharmadik helyről várja a 
tavaszi folytatást az NB III nyu-
gati csoportjában. Az utolsó baj-
nokiját december 1-jén játszotta 
városunk labdarúgócsapata, 
januárban pedig már megkezdte 
az alapozást.

A holtszezonban lehetőségük 
van a kluboknak változtatni a já-
tékoskeretükön, a zöld-fehérektől 
távozott (fél év után visszatért) az 
NB II-es Haladásba Schimmer 
Szabolcs. Mester Bálint és Szenczi 
Bence pedig úgy döntöttek, hogy 
alacsonyabb osztályban kívánják 
folytatni pályafutásukat. Cegléd-
ről érkezett a 22 éves Kun László. 
A ballábas, villámgyors csatár 

megfordult Békéscsabán is, illetve 
korábban NB III-as bajnoki címet 
nyert Szolnokon. Egy 19 éves 
hátvéd, Kiss Balázs is Sárváron 

folytatja tavasztól. Ő legutóbb 
Hévízen szerepelt, de előtte fut-
ballozott a Haladásban is.

Az edzések mellett már felké-
szülési mérkőzéseket is játszottak 
Skriba Mátéék, elsőként az NB 
II-es Vasas ellen maradtak alul 

a papírformának megfelelően 
3–0-ra – úgy, hogy két kapufája 
is volt a Sárvárnak –, az osztrák 
alacsonyabb osztályban szereplő 

Kohfidisch-t viszont hátrányból 
felállva, Rajzinger Péter két, il-
letve Pető Benjámin egy góljával 
3–1-re legyőzték. Február 8-án 
10:30-kor a megyei I-es Vitnyéd 
érkezik gyakorló mérkőzésre, 12-
én Csornára utazik a csapat, 15-

én 10:00-kor az osztrák Eberaut 
fogadja a Sárvár, majd a követke-
ző ellenfél a rivális Veszprém lesz 
február 19-én, idegenben.

– Jó a brigád, rendben va-
gyunk. Sokat futunk, egyelőre 
száraz edzéseket tartok a csapat-
nak, szerda-szombat ritmusban 
játsszuk az edzőmeccseinket. Az 
eddigi igazolásainkban biztos 
vagyok, hogy erősítést jelentenek 
nekünk. Neveket egyelőre nem 
szeretnék mondani, de vannak 
még próbajátékosaink is, mivel 
ősszel elég kevesen voltunk, ezért 
szeretném, ha még három-négy 
új játékost tudnánk szerződtetni. 
Agresszív, támadó focit szeret-
nénk játszani tavasztól, a céljaink 
nem változtak, továbbra is a biz-
tos bennmaradásért harcolunk 
– nyilatkozta lapunknak Bojan 
Lazics, az SFC vezetőedzője.

A csapat első tétmérkőzését 
március 8-án, vasárnap délután 
14:30-tól játssza, az újonc Hévíz 
érkezik városunkba.

Starcsevics Ádám

Alakul a Sárvár FC tavaszi csapata

Erőfelmérő tornát rendeztek a kézisek

Sárvári teke
Lezajlott a 2020-as Vas megyei Felnőtt Egyéni Teke Baj-

nokság. A férfiak versenyében Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi 
Kék Golyó játékosa végzett az első helyen 595 fával. A megyei 
verseny első húsz helyezettje továbbjutott a február 15-i te-
rületi döntőre, melynek Szentgotthárd ad otthont. A sárvári 
játékosok közül szintén a döntőbe került Rozmán Szabolcs 
és Csirkovics Lajos.

Az NB I-es tekebajnokság tavaszi fordulójában újabb győ-
zelmet arattak a sárvári tekések, végig kiélezett szoros mérkő-
zésen. Sárvári Kinizsi Kék Golyó–Lauf B-TK: 6:2.

Akcióban a Sárvár a Csurgó ellen

A Sárvár FC a bennmaradást jelentő tizenharmadik helyről várja a tavaszi 
folytatást az NB III nyugati csoportjában
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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 2020. február 29-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    

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

0% 
ÁFA

Maximális hozzáértés - 
zéró ÁFA
Februárban elengedjük az ÁFA összegét szemüvegkeretekre 
és -lencsékre egyaránt

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Ünnepeljen nálunk 
a nőnap alkalmából 

2020. március 6-án, 
pénteken és 7-én, szombaton este!

Esetleg 8-án, vasárnap?
Kedvezményes menüajánlatokkal 

kedveskedünk a nőnapozni vágyóknak.
Élőzene illetve DJ fokozza a hangulatot!

Foglaljon időben asztalt, 
kérje ajánlatunkat!

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpressz: 12.00-22.00, tel.: 320-475

Figyelem, pizzáinkra mindenkori 10% kedvezmény!!
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról.

Ne feledje, szépkártyával vagy 
bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

Valentin-nap a Várkapuban…
Február 14-én, pénteken 

este romantikus dallamokkal, 
kedvezményes menüsorral és 

köszöntőitallal várjuk a  párokat.


