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JÖN A TAVASZ, ÉLETTEL TELIK MEG
a Csónakázó-tó körüli terület

MI A TEENDŐ
ha nem kapta meg
a családi
adóvisszatérítést?
Befejeződött a családi adóvisszatérítés első körének a
kiutalása. Sárváron 2017 szülő
több, mint 949 millió forintot
kapott. Akik február 14-ig
nem kapták meg az adóvis�szatérítés összegét, azok az
adóból visszajáró összeget az
szja-bevallásukban igényelhetik vissza – tájékoztatott Tállai
András államtitkár.

Az, hogy sokáig ilyen szép legyen a Csónakázó-tó körüli terület, rajtunk is múlik
Nagyon népszerű a sárvári családok körében a Csónakázó-tó
körüli szabadidőpark. Két ütemben, mintegy 800 millió forintos pályázati támogatással újulhatott meg a játszótér, a
KRESZ-park, létesült kerékpárút, futókör, új parkolók.
Bár még csak várjuk a tavaszt,
de amint kisüt a Nap, már így február végén is egyre több család,
sportoló veszi birtokba a Csónakázó-tó körüli létesítményeket.
A kézilabdaszövetség támogatásával megújulhatott a szabadtéri
kézilabdapálya, elkészült a tó körüli
futókör, és a gyerekek körében nagyon népszerű az új játszótér.
Újabb kormányzati támogatásnak köszönhetően, második
ütemként, megújult még a Csónakázó-tó melletti kosárlabdapálya, egy lábtenisz pálya és egy új
teqball pálya került kialakításra,

nordic walking útvonalak készültek, megújultak az esőbeállók,
újabb napozó- és pihenőpadokat,
okospadokat helyeztek ki. Sárvár
felirattal fotópont, térfigyelő kamerarendszer, családi és mozgássérült parkolók, e-autó töltőpont
és e-bike töltőpont készült.
A tó körüli terület a város zöld
szíve, amely szinte újjászületett a
fejlesztésekkel. Minden korosztály
megtalálja itt a szórakozási és
a sportolási lehetőséget, igazi
közösségi tér, családi övezet lett.
Érdekes, hogy a Sárvár felirat
nemcsak a turisták körében nép-

szerű, de a házasulandó párok és a
családok is szívesen fotózkodnak
előtte.
Az egyre melegebb napsugarakkal már éledezik a park, tavasszal a
csónakázási, a vízibiciklizési lehetőség is megújul egy magánvállalkozónak köszönhetően. Pályázik
az önkormányzat újabb játszóterek
kialakítására is, így a Sárvár Aréna
mögötti területen jöhet létre
egy újabb szabadidőpark, illetve
a Dévai Bíró Mátyás utcában is
megújulhat és bővülhet a játszótér.
Az, hogy sokáig ilyen szép legyen a Csónakázó-tó körüli terület, rajtunk is múlik. Vigyázzunk a
játszótéri eszközökre, a padokra,
ne szemeteljünk, a kutyáink után
takarítsunk össze, tartsuk be a
játszótéri szabályokat!

A családi adóvisszatérítés ös�szegét február 14-ig automatikusan az a jogosult kapta meg
postán vagy utalással, akinek az
adóhivatal ismerte az utaláshoz
szükséges adatait, vagy 2021. december 31-ig benyújtotta a nyilatkozatát, és az adó-visszatérítésre
való jogosultsága kétséget kizáróan fennállt. Az szja-bevallásban
igényelhetik vissza az adót azok,
akik elmulasztották december
31-ig a kiutaláshoz szükséges nyilatkozatot leadni, valamint azok az
egyéni vállalkozók, őstermelők és
bérbeadók, akik 2021-ben csak
olyan jövedelmet szereztek, ami
után saját maguk fizették meg az
adóelőleget – sorolta az államtitkár. Azok is az szja-bevallásukban
érvényesíthetik az adóvisszatérítést, akiknél a munkáltatóktól az
adóhivatalhoz beérkező adatok
ellentmondásosak vagy hibásak
voltak.

Májusban találkoznak az öregdiákok

Országos döntőben a furulyások

A Sárvári Tinódi Gimnázium és az Öregdiákok Baráti Köre ebben a
tanévben is megszervezi hagyományos érettségi találkozóját. Az
ünnepi közgyűlésre és a rendkívüli osztályfőnöki órákra a tervek
szerint május 28-án kerül sor. Mivel a szervezők harmincnál is több
osztály részvételére számítanak, ezért délelőtt a 30 éve vagy annál
régebben érettségizett öregdiákokat várják. Az 5, 10, 15, 20 és 25
éves találkozókat délután szervezik meg. Az Öregdiákok Baráti Köre
várja az érintett osztályok szervezőinek jelentkezését. A kapcsolatfelvételre az ÖBDK Facebook-oldalán is lehetőséget biztosítanak.

Eredményesen szerepeltek a Sistrum Regionális Furulyaverse
nyen a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.
A zsűri értékelése alapján Sipos Réka bronz fokozatot, Fliegler
Janka nívódíjat kapott, továbbá felléphetett a versenysorozatot
záró gálahangversenyen. Felkészítő tanáruk Németh Kornél volt.
Fliegler Janka és Sipos Réka az elmúlt hétvégén Szombathelyen,
az Országos Furulyaverseny területi válogatóján is képviselte a
sárvári zeneiskolát. A zsűri pontszámai alapján mindketten bejutottak a Budapesten megrendezésre kerülő döntőbe.
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Dr. Lascsik Edit (1951–2022)
Dr. Lascsik Edit Nemeskeresztúron született 1951. november
1-jén. Szülei később
Kemenespálfára költöztek, ott nevelkedett, és élt 19 éves
koráig 2 bátyjával.
Jánosházán érettségizett, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdte meg
tanulmányait, ahol 1976-ban
orvosi diplomát szerzett. 1978ban házasságot kötött Dr. Horváth Bélával. Orvosi munkáját
a Szombathelyi Markusovszky
Kórház Belgyógyászati Osztályán kezdte. Gyermeke – Eszter
– születését követően Sárvárra
költöztek, ahol a helyi kórház
belgyógyászati osztályán dolgozott. Pár év múlva háziorvosként folytatta munkáját.

Pályája során
több szakvizsgát
szerzett: belgyógyászati, háziorvostani és foglalkozás-egészségügyi területen.
Betegei ellátását
mindig naprakészen, felkészülten végezte
Sárvár kertvárosi körzetében
és a háziorvosi ügyeleti szolgálatban. Több helyi cég foglalkozás-egészségügyi orvosa volt.
Évekig tartó súlyos betegsége
ellenére is, amíg tudta, folytatta
munkáját.
Kedves EDIT!
Mindig szeretettel emlékezünk RÁD!
Betegeid és
Kollégáid nevében:
Dr. Borzon Judit

Új rendelési idő
5. sz. háziorvosi praxis • Sárvár, Kinizsi P. u. 13.
Rendelési idő:
Hétfő:
9-12 óra
Kedd:
13-15 óra
Szerda:
9-11 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Péntek: 9-12 óra
Terhesgondozás:
Szerda: 11-12 óra
Csénye:
Szerda: 13-15 óra

Receptíratási idő:
13-15 óra
9-11 óra
13-15 óra
-

Kérem, a Tisztelt Betegeket, hogy betegségükkel kapcsolatban
rendelési időben, a RENDSZERESEN szedett gyógyszereik felíratása miatt receptíratási időben telefonáljanak. Rendelési időn, ill.
receptíratási időn KÍVÜL NE HÍVJÁK a rendelőt!
Személyes találkozásra a 95/778-510 telefonszámon történő
IDŐPONTEGYEZTETÉST követően van lehetőség.
A 30/1561129 telefonszám CSAK SÜRGŐS esetben (haláleset, ros�szullét) hívható rendelési, receptíratási, illetve ügyeleti időn KÍVÜL.
Tisztelettel kérem a fentiek betartását.
Dr. Bokor Ildikó
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KÖZEL EGYMILLIÁRDOT KAPTAK
vissza a sárvári családok
Sárváron 2017 fő volt érintett a személyijövedelemadó -vis�szatérítésben, és a sárvári szülők számára így összesen több,
mint 949 millió forint érkezett – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Ágh Péter, a Fidesz–KDNP országgyűlési
képviselője Kondora István polgármesterrel és Dr. Máhr
Tivadar alpolgármesterrel, a Fidesz Sárvári Szervezetének
elnökével tartott február 18-án.

Szövetségben Sárvárért: Dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter és Kondora István
Ágh Péter először köszönetet
mondott a választópolgárok támogatásáért, hiszen elsőként adta le az
ajánlóíveket február12-én, hat óra
alatt a szükséges háromszorosát,
vagyis ezerötszáz aláírást gyűjtött
össze segítőivel. – Az aláírásgyűjtés
folytatódik, minden támogatót szeretnének megszólítani – mondta a
Fidesz–KDNP képviselőjelöltje.
Majd arról szólt a képviselő,
hogy a Fidesz–KDNP megbecsüli
a nyugdíjasokat, hiszen ők is részt
vettek hazánk felépítésében. Éppen ezért a kormány tavaly döntött arról, hogy nem csak a nyugdíjprémium, de a 13. havi nyugdíj
visszavezetése is megvalósul. – Itt,
Sárváron is nagyon fontos, hogy
a nyugdíjasokat megbecsüljük,
ezért örültünk neki, hogy a 80 ezer
forintos nyugdíjprémium mellé a
teljes – a baloldal által elvett – 13.
havi nyugdíjat biztosítja a kormány idén februárban. Márki–Zay
Péter, a baloldal választott vezetője számtalan alkalommal támadta
a 13. havi nyugdíj visszaadását,
sőt böszmeségnek nevezte azt! A
baloldal visszahozná a múltat, és
újra eltörölné a 13. havi nyugdíjat
– mondta Ágh Péter.

Komoly támogatás érkezett a
sárvári családoknak is februárban.
A városban 2017 fő volt érintett a
személyijövedelemadó-visszatérítésben. A sárvári szülők számára
így összesen több, mint 949 millió
forint érkezett. – A magyar gazdasági növekedés mára az egyik
leggyorsabb Európában, ami
lehetővé teszi, hogy a kormány
visszafizesse a befizetett szja-t.
Ellentétben a baloldallal, mi a
családok támogatásában hiszünk,
és nem akarunk újabb terheket
tenni a vállukra, ahogy azt ők a
2009-es gazdasági világválságkor
tették. A családi adóvisszatérítés
csaknem 2 millió szülőt érint, és
összesen több mint 600 milliárd
forintos támogatást jelent. Gyurcsány Ferenc, a baloldal valódi
vezetője perverz újraelosztásnak
nevezte a Fidesz–KDNP kormány
családtámogatási rendszerét.
Nyíltan hadat üzenve tehát a
családtámogatásoknak. Ezt nem
hagyhatjuk! Legyünk ott április
harmadikán, és mondjunk nemet
a múlt embereire! Magyarország
előre megy, nem hátra! – húzta
alá Ágh Péter.
-fr-
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Sárvár idei költségvetése BIZTOSÍTJA A VÁROS TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉT
A sárvári önkormányzat
2022. évi költségvetését egyhangú döntéssel fogadta el a
képviselő-testület a február
10-i ülésén, és módosították
a bizottságok összetételét is.
Sárvár 2022. évi költségvetése
biztosítja az önkormányzat és
intézményei stabil működését,
amelyet egyhangú döntéssel
fogadtak el a testületi ülésen.
Cél, hogy minél több pályázati
forrást igénybe tudjon venni az
önkormányzat, és a saját fejlesztési
ötleteket is meg tudják valósítani,
ugyanakkor a költségvetés egyensúlyát meg tudják őrizni.
– Nagyon konzervatív költségvetést készítettünk, hiszen a pandémia miatt a mi költségvetésünk
is „léket kapott” az elmúlt két évben. Nagyon fegyelmezettnek kell
lennünk ahhoz, hogy az intézmények működését biztonságosan
végig tudjuk vinni az év végéig, és
azokat a fejlesztéseket, amelyeket
saját erőből vagy pályázatból szeretnénk megvalósítani, azt tudjuk
finanszírozni. A nagy cél, hogy a
város költségvetését egyensúlyban tudjuk tartani, és a következő
évekre tartalékot is tudjunk képezni. Minden intézményünknél
és cégünknél az is cél, hogy a
dolgozókat meg tudjuk tartani,
és béremeléseket is tudjunk adni
a dolgozóknak – mondta Kondora
István polgármester.
A költségvetés főösszege 5,6
milliárd forint, amelyből a tervek
szerint mintegy 2 milliárd forintot költenek beruházásokra és
felújításokra.
– A pandémia idején sok veszély fenyegetett bennünket,
egyetlenegy dologban tudtunk
lendületesen előre menni, ezek
a fejlesztések. Mert korábban
előkészítettük őket, és ebben az
egy – másfél évben csak a megvalósítás maradt. Nem érzékeltük
önkormányzati szinten, hogy
leállna a város fejlődése, és ha
valaki megnézi az elmúlt 15-25
évet, akkor azt látja, hogy előnyére

Kondora István szerint a pandémia alatt is
lendületes maradt a város fejlődése (Fotó: FR)

változott Sárvár, és európai szintű
kisvárossá vált, amelyben az elődeink munkája is benne van. A
következő években is tudunk előre menni, mert az önkormányzati
ötletek, és a pályázatok, az állami
támogatások ehhez megfelelő
forrást tudnak biztosítani – szólt
a polgármester.
A kiemelt beruházások közé tartozik, hogy állami támogatással a
Sárvár Aréna mögötti Leier-telket
megvásárolta az önkormányzat.
Sikeres pályázat esetén itt megépül a feltáró út, és elkezdődhet
a Kertvárosi Szabadidőpark kialakítása is. Már zajlik a Fekete-híd
utca, Deák Ferenc utca csapadékvíz-elvezetésének felújítása, az új
átemelő és a tisztítóaknák építése.
Telket vásárolt az önkormányzat,
hogy végre egy új hulladékudvar
is kialakításra kerüljön pályázati
forrásból. Folytatódik a közvilágítás pontszerű bővítése, az utak és
a járdák, a csapadékvíz-elvezetők
felújítása a Bercsényi, Dorottya,
Tizenháromváros, Sport és Újhegyi utcákban.
Az önkormányzat az előző
évekhez hasonló mértékben
támogatja a város civil és sportszervezeteit, városi rendezvényeit.
A szociális támogatások esetében már a tavalyi évben megemelték a jogosultsági jövedelemhatárokat. A rendelkezésre
álló pénzügyi keret közel 36 millió
forint, amely igény esetén bővíthető.
Sárvár polgárainak biztonsága
érdekében továbbra is támogat-

BE FE KT ET ÉS I
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ják a rendőrség és a polgárőrség
munkáját. Az idei évben újraindulhat a városőrség, folyamatos lesz
a járőrszolgálat Sárvár területén.
Döntöttek a képviselők az Ikervári úton található három ingatlan
belterületbe vonásáról is, amellyel
a város nyugati részén megteremtették a lehetőségét további ipari
beruházásoknak.
Dr. Szabó Gyula képviselő úr
tavaly hunyt el, de a veszélyhelyzetben nem tudnak időközi
választást kiírni. Úgy döntött a

testület, hogy az új választásig a
rendelkezésre álló humánerőforrással biztosítják a bizottságok
törvényes működését.
A Humán Erőforrás Bizottság
elnökévé választották Varga Jenőt, elnökhelyettesévé Kampel
Oszkárt, tagjává Klimits Istvánt.
A Gazdasági, Városfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság tagjává
választották Varga Jenőt. A Jogi
és Ügyrendi Bizottság külsős tagja
lett Tischler Balázs.
-fr-

IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA
Tisztelt Nyugdíjasok!
Azok a 70 év feletti nyugdíjasok,
akiknek a nyugdíj ellátása
a nettó 133.000 forintot nem haladja
meg, 2022 február végétől egyszeri,
8.000 forint összegű önkormányzati
támogatásban részesülnek
ajándékutalvány formájában
a szociális rendelet alapján.
Az utalványok kézbesítéséről
folyamatosan gondoskodik
az önkormányzat.
Kondora István
polgármester
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MÁRCIUS ELEJÉN KEZDŐDIK az útépítés a Kertvárosban

Dr. Máhr Tivadar, Szabó Zoltán, Kondora István és
Ágh Péter a Bercsényi utcában (Fotó: FR)
Március elején elkezdődhet az aszfaltozás a Bercsényi és a Dorottya utcákban,
illetve a Tizenháromváros
utca egy szakaszán. Az előkészületi munkálatokat a
vízügy, illetve a gázművek
már elvégezték, így csak az
időjárástól függ a kivitelezés elindulása.

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester, Dr. Máhr Tivadar és Szabó
Zoltán alpolgármesterek bejárást
tartottak a Bercsényi és a Dorottya
utcákban.
– Sárvár építése közös ügyünk.
Ezért is tartjuk kiemelt feladatunknak, hogy a kormánnyal együttműködve, az itt élők érdekében,
lépésről lépésre újabb és újabb

útfelújításokat valósíthassunk mélem, hogy ez mindenki megmeg. Kormányzati támogatásból elégedésére szolgál majd – szólt
számos utcát tudtunk felújítani az alpolgármester.
az elmúlt években. Sok még
– Az előkészületi munkálatok
azonban a feladatunk. A kormány nagy erővel haladtak az elmúlt
ebben adott ismét egy segítséget hetekben. A vízvezeték bekötéakkor, amikor tavaly év végén seket, zárócsapokat, ahol kellett,
232 millió forintot biztosított a felújították a vízügy munkatársai,
városnak a kertvárosi feladatok- a gázművek is kicserélte az elzáró
hoz. Most a Bercsényi utcában csapokat. Amikor ezek az előkévagyunk, ahol már el is kezdődtek születi munkák befejeződnek,
a munkálatok. A jövőben is az akkor utána kezdődhet az utca
a célunk, hogy újabb és újabb terramixes felújítása. Bízom abpályázatokat sikerüljön elnyerni az ban, hogy a tervezetthez képest
utak fejlesztése érdekében. Közös sokkal hamarabb elkészülnek az
bennünk, hogy mindannyian utak – mondta Kondora István
Sárvár fejlődését kívánjuk. Ennek polgármester.
érdekében Sárvárnak a jövőben is
Az ünnepi hétvége során,
előre kell mennie és nem hátra! – március 12-e este és március 16-a
mondta Ágh Péter.
reggel között, a kivitelező nem
Dr. Máhr Tivadar alpolgármes- végez munkálatokat. A kiviteleter szerint minden utcafelújítás zés időtartama alatt az úttesten
fontos a kertvárosiak életében, az időszakosan csak korlátozottan
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járdákatkeresel,
felújítani,
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A VIDÉKI EMBEREKNEK IS FONTOS a hazájuk és a szülőföldjük
Bohár Dániel, a Pesti TV riportere, a Megafon közösségének
tagja, akinek több, mint 40 ezren követik személyes blogját a
közösségi médiában, Sárváron tartott telt házas fórumot. A Sárvár Aréna kávézójában szervezett rendezvényen szóba kerültek
Márki–Zay Péter vidéki emberekre tett sértő kijelentései is.
Az Észak-Vas megyei szimpatizánsoknak és aktivistáknak tartott
beszélgetés moderátora dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke volt. A megjelenteket
elsőként Dr. Máhr Tivadar, a Fidesz
Sárvári Szervezetének elnöke köszöntötte. A találkozón részt vett
Ágh Péter országgyűlési képviselő
is, aki immár harmadszor indul el
a sárvári választókerület képviselői
mandátumáért az április 3-i választáson a Fidesz–KDNP jelöltjeként.
Bohár Dániel rendszeresen
szembesíti az ellenzéki összefogás
miniszterelnökjelöltjét, Márki–Zay
Pétert sértő kijelentéseivel. Nem
hagyta szó nélkül a vidéki embereket ért sértegetéseit sem.
– Márki–Zay Péter szerint a vidéki emberek részegek és agymosottak. Egészen megdöbbentő,

hogy milyen lekezelő ez a stílus.
Milyen jogon tesz ő különbséget
magyar és magyar között? Amit
én itt látok, az az, hogy a sárvári
emberek érdeklődőek, tájékozottak és nagyszerű közösséget
alkotnak, és minden más vidéki
városban, faluban ezt tapasztalom
nap mint nap. Dolgos, becsületes,
okos emberek, akik rengeteget
tesznek azért, hogy jobb hely
legyen Magyarország. Márki–Zay
Péter őket veti meg, nevezi ostobának és tudatlannak. Nekem
ez személy szerint azért is sértő,
mert éppen a szülővárosomban,
Marcaliban mondta ezeket a
szavakat – mondta Bohár Dániel.
A riporter Márki–Zay Péterhez
hasonlóan rosszul kommunikáló
politikussal még nem találkozott,
ugyanakkor szerinte reális veszély,

Szelfi – Bohár Dániel, Ágh Péter, dr. Kondora Bálint és a közönség
hogy akár miniszterelnök is lehet
belőle.
– A vidéki emberek nem ostobák, nem agymosottak és pláne
nem iszákosak, mi ugyanolyan
magyarok vagyunk, mint a fővárosiak. Fontos nekünk a hazánk,
a szülőföldünk, a kultúránk és a
hagyományaink, és nem kérünk
Márki–Zay Péter sértegetéseiből.
Április 3-án mindannyiunknak el
kell mennünk szavazni, és a patrióta Magyarországra kell voksolnunk!
– zárta gondolatait Bohár Dániel.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a fórum végén arra hívta
fel a hallgatóság figyelmét, hogy
„kettős fronton” küzdünk, az online
és az ofline térben is szükség van
az aktivistákra a választási kampány során. Emlékeztetett arra,
hogy a Stop Gyurcsány! petíció
során Észak-Vas megyében 24
ezer aláírást gyűjtöttek össze az
aktivisták. Most is mozgósítani
kell az embereket, szükség van
minden szavazatra.
-fr-
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KÉT JELÖLTET vett nyilvántartásba a választási bizottság

A választási bizottság tagjai Kondora István polgármesterrel és
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyzővel
Megalakult a sárvári választókerületi választási
bizottság, amely lapzártánkig két jelöltet, Ágh
Pétert és Hencz Kornélt,
vett nyilvántartásba.
A Vas megyei 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai
Kondora István polgármester előtt

tettek esküt február 14-én, mivel
Sárváron van a választókerület
központja. 77 település tartozik a
választókerülethez, Sárvár mellett
a két legnagyobb lélekszámú település Celldömölk és Kőszeg, ezért
dr. Szijártó Valéria, Sárvár címzetes
főjegyzője – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – javaslatot
kért a két település jegyzőjétől a
választási bizottság 1-1 választott

tagjának személyére. Az
OEVB tagjának választotta a sárvári képviselőtestület Dr. Komáromi
László sárvári ügyvédet,
Dr. Őri-Horváth Andrea kőszegi ügyvédet
és Szabó-Ipsics Annamáriát, a Celldömölki
Népjóléti Szolgálat
igazgató-helyettesét. A
választókerületi választási bizottság póttagjai
lettek dr. Markovics Zsuzsanna sárvári ügyvéd és
Balkáné Magyar Valéria,
Sárvár Város Önkormányzata korábbi gazdasági vezetője.
Az eskütétel után meg is tartotta alakuló ülését a választókerületi választási bizottság, ahol dr.
Komáromi Lászlót választották
elnöknek és Dr. Őri-Horváth Andreát elnökhelyettesnek.
Az ülésen nyilvántartásba vették
az ajánlóíveket elsőként leadó két
országgyűlési képviselőjelöltet,

így Ágh Pétert, a Fidesz–KDNP és
Hencz Kornélt, a Demokratikus
Koalíció, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom, a Momentum Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, az
LMP–Magyarország Zöld Pártja és
a Párbeszéd Magyarországért Zöld
Párt közös jelöltjét.
Lapzártánkig több jelölt nem
adta le a jelöltséghez szükséges
500 aláírást választókerületünkben. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt
jelöltje, Zakota Tamás, a Mi Hazánk
Mozgalom jelöltje, Giczy József, a
Független Vidéki Demokrata Párt
jelöltje, Urbán István, a Normális
Élet Pártja jelöltje, Rutkai Zoltán,
A Mi Pártunk – IMA jelöltje, Foki
István és a Megoldás Mozgalom
jelöltje, Horváth Sándor még
gyűjti az ajánlásokat választókerületünkben. Egy választópolgár
akár több jelöltet is ajánlhat.
A választási bizottság a bejelentett
jelöltek sorrendjének sorsolását
február 25-én 16 óra után tartja.
- fr-

KAMPÁNYINDÍTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT tartott az ellenzék közös jelöltje Sárváron!
A Vas megyei 2-es számú választókerületben Hencz Kornél,
az Egységben Magyarországért közös országgyűlési képviselőjelöltje Korózs Lajossal, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnökével Szombathely, Celldömölk és Répcelak
polgármestereivel és megyei pártvezetőkkel együtt tartott
kampánynyitó rendezvényt.
Minden jelenlévő felszólalt,
és támogatásáról biztosította a
Vas 2-es körzet ellenzéki jelöltjét,
Hencz Kornélt, a kampányindító
sajtótájékoztatón, majd lakossági
fórummal folytatódott a program.
Hencz Kornél Celldömölk külsős
alpolgármestere, temetkezési
vállalkozó, 2017 óta a Vas Megyei
Súlyemelő Szövetség elnöke,
2021-től a Magyar Súlyemelő
Szövetség szakmai alelnöke. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy
ő lehet az Egységben Magyarországért közös országgyűlési
képviselőjelöltje. Azért vállalta el
ezt a feladatot, mert úgy gondolja,
hogy jobban is lehetne vinni az
ország ügyeit.
Az est moderátora Horváth
Soma, az MSZP megyei elnöke
volt, aki integráló személyiségnek
nevezte Hencz Kornélt.

Korózs Lajos, az MSZP hetedik
ciklusára készülő országgyűlési
képviselője, az Országgyűlés
Népjóléti Bizottságának elnöke azt

tartani azt, hogy a nők 40 éves
jogosultság után elmehessenek
nyugdíjba, a rezsicsökkentést, a
családi adókedvezményt, és meg
kell őrizni a 13. havi nyugdíjat is.
Korózs Lajos felsorolta azt is, hogy
ezeken a jóléti intézkedéseken mit
kellene szerintük módosítani, például a családi adókedvezményt
az alacsonyabb jövedelműek
számára is hozzáférhetővé tennék.

Hetyési Marianna, Korózs
Lajos, Hencz Kornél, Horváth
Soma és Nemény András

hangsúlyozta, hogy a kormányváltás után az Orbán-kormány által
hozott jó intézkedéseket meg
kell őrizni. Így szerinte meg kell

Nemény András, Szombathely
polgármestere azt szeretné, ha
egy kormányváltás után visszakapnák az önkormányzatok az

iskolákat, és kiszámíthatóbb, jól
működő lenne az önkormányzati
rendszer.
Fehér László, Celldömölk polgármestere több forrást szeretne
az utak felújítására, mert mint
mondta, az embereknek három
dolog kell: jó munka, jó egészségügyi ellátás és jó utak.
Szabó József, Répcelak polgármestere a Magyar Faluprogramról
szólt elismerően, de szerinte több
szabad forrás kellene a polgármestereknek.
A kormányváltás mellett érveltek a Momentum, a DK, az LMP
és a Mindenki Magyarországa
Mozgalom megyei képviselői is.
Végezetül Eiveck Péter, a Jobbik
Vas megyei elnökeként, Sárvár önkormányzati képviselőjeként szólalt fel: a jobbikosok felkészültek,
készen állnak a közös munkára,
hogy a jólét és a szabadság Magyarországa jöjjön el. Sárvárról azt
mondta, hogy a város szerencsés
helyzetben van akár az iparűzési
adót, akár az idegenforgalmi adót
tekintve, és tud pályázni beruházásokra. 
-fr-
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TAVASZI ADOMÁNYGYŰJTÉS ÉS JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
A húsvéti ünnepekre készülve a Sárvár Jövőjéért Egyesület és a Sárvári
Karitász Csoport együttműködve a
Nádasdy-várral tavaszi adománygyűjtést rendez a rászorulók számára. A
gyűjtés mellett jótékonysági vásárra
is sor kerül.

Adománygyűjtő akció indul a várban,
melynek célja, hogy szebbé tegyük a sárvári
és a Sárvár környéki rászorulók mindennapjait és húsvétra készülve az ünnepet.
A jótékonysági akció keretében a szervezők, a Sárvár Jövőjéért Egyesület és a
Sárvári Karitász Csoport adományokat

vár. A kezdeményezéshez csatlakozott a
Nádasdy Kulturális Központ, ahol nemcsak
az adományokat várják és raktározzák,
hanem az akció lezárásaként egész napos,
programokkal kísért jótékonysági vásárt
rendeznek.
A tavaszi jótékonysági akció két részből áll.

ADOMÁNYGYŰJTÉS
2022. március 11-ig várjuk az adományokat a Nádasdy-várban. Az adományokat minden esetben a Nádasdy Kulturális Központ
programszervező irodájában veszik át munkatársaink. Az iroda az
udvar délnyugati sarkában található. Könnyen megtalálható a helyiség, ugyanis egy rózsabokor fogadja itt vendégeinket. A leadásra
mindennap 9 órától 17 óráig biztosítunk lehetőséget.
Kérjük, hogy az adományok az alábbiak köréből kerüljenek ki:
– új vagy jó minőségű használt játékok és könyvek
– dísztárgyak
– tisztítószerek (mosószer, öblítő) és tisztálkodó szerek
(pl. szappan, tusfürdő, habfürdő, fürdősó)
– új ágynemű, tányérok, poharak.
Adományokról van szó, ezért kérjük, hogy azok jó állapotúak és
tiszták legyenek. Az adományozás okozzon örömet az adományozónak és az adományozottnak egyaránt. Figyeljünk arra, hogy a
becsomagolt ajándékok igazi meglepetést tartogassanak, jókedvre

derítsenek. Képzeljük el, amikor a gyerekek és szüleik kibontják az
ismeretlen adományozótól kapott ajándékot, milyen öröm sugárzik
az arcukról. Akinek van lehetősége adni, el se tudja képzelni, milyen
boldogságot jelent egy szép játék, egy jó és ép könyv tiszta lapjaival
vagy a mutatós dísztárgyak, a tiszta és új ágyneműk. Az ajándékozás
lehetősége ne okozzon csalódást az elfogadónak.
Fontosnak tartjuk a biztonságot, ezért a nemzeti ünnep hosszú
hétvégéjét követően a helyiséget, ahol az adományokat gyűjtjük
ózongenerátor segítségével fertőtlenítjük. A fertőtlenítés után pedig
önkéntes segítőkkel, köztük diákokkal válogatjuk és csoportosítjuk az
adományokat, hogy a rászorulók igényeiknek megfelelő csomagot
kapjanak.

JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
2022. március 19-én egész napos, programokkal kísért jótékonysági vásárt tartunk, melynek részletes programjáról külön
is adunk hírt.
A rendezvényen nemcsak a múzeum kínál időtöltési lehetőséget, hanem a gyerekek számára is biztosítunk játékokat, izgalmas
várkalandot. Szintén itt lesz a sárvári Macskakommandó és a Meg�gyeserdei Menedék Alapítvány.

GONDOSKODJUNK lejárt személyi irataink meghosszabbításáról
Változtak a veszélyhelyzet idején lejáró okmányokkal kapcsolatos szabályok. Az így meghosszabbított személyi iratok
érvényessége egységesen június végén lejár. A megújításról
a tumultusok elkerülése érdekében már érdemes most gondoskodni.
Nem a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjához kötötte
az új jogszabály az így lejáró hivatalos okmányok érvényességi
idejét, hanem konkrét dátumot
jelöltek meg, 2022. június 30-át. A
koronavírus-veszélyhelyzet kihirdetése óta, lassan két éve léteznek
így meghosszabbított okmányok
Sárváron is.
– Az egyszerre lejáró nagy
számú személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, forgalmi enge-

dély és diákigazolvány pótlását
ne hagyják az utolsó pillanatra
– emlékeztetett Dr. Galántai

György, a Sárvári Járási Hivatal
vezetője. Hozzátette, hogy a
kormányablakhoz való előzetes időpontfoglalással csupán
néhány percet vesz igénybe az
okmányok ügyintézése. A lejáró
okmányok cseréje esetében is
érdemes elsőként az interneten
utánajárni a pontos teendőknek.

Már otthonról is intézhető a közműátírás és a megváltozott
adatok bejelentése az e-bejelento.gov.hu oldalon

Ehhez az egyik legegyszerűbb az
ügyfélkapu szolgáltatás igénybevétele, vagy ha még nincs, az
ehhez való csatlakozás.
A kormány egy újabb szolgáltatást is elindított, amellyel tovább
csökkentik az emberek adminisztratív terheit a közműátírás és megváltozott adatok bejelentésével
kapcsolatban. – Az e-bejelentővel
a közműátírás és megváltozott
adatok bejelentése néhány kattintással, egyetlen online felületen
is elintézhető az e-bejelento.gov.
hu oldalon, vagy személyesen az
ország bármelyik kormányablakában – számolt be az új lehetőségről Dr. Galántai György.
p-ás
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent Miklós
Plébánia
● Március 2-án, hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjti szent
idő. A Szent László-templomban
8 és 18 órakor, a Sári templomban
17.30 órakor, Rábasömjénben
17 órakor lesznek hamvazkodó
szentmisék.
● Nagyböjti szerdákon a Szent
László-templomban 17.30 órakor
fájdalmas szentolvasót imádkozunk.
● Nagyböjt péntekjein a nagytemplomban 17.30 órakor, a Sári
templomban 17 órakor keresztutat
tartunk. Első alkalom március 4.
● Nagyböjti vasárnapokon 15.00
órakor a Hegyi kálvária kápolnánál
keresztutat imádkozunk. Első alkalom március 6-án lesz. Akik tehetik
buzgón jöjjenek el, hozzuk meg
áldozatunkat.
● Március 4-én, a hónap első
péntekén minél többen végezzenek szentgyónást és törekedjenek
a gyakori szentáldozásra, így is

készülve a legnagyobb ünnepre
húsvétra.
● Nagyböjt szent idején hétköznaponként legyünk buzgók a
szentmiséken!
Akik tehetik, minél többször
jöjjenek áldozatos lélekkel! Nagy
szükség van imáikra.
● Március 2-án, hamvazószerdán 18.15 órakor a Sári plébánia
közösségi termében, március 3-án
csütörtökön 18.45 órakor a városi
plébánián lesz felnőtt katekézis.
● Előre jelezzük, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat a Szent László-templomban április 1-2-3-án
péntek, szombat és vasárnap a 19
órakor kezdődő szentmisék keretében lesz.
● Szeretettel buzdítjuk a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy
gyermekeiket a katolikus iskolába
írassák. Nagyon örülnénk, ha minél többen bíznának bennünk.
A tévhitekkel ellentétben csak
annyit várunk a gyermekektől
és a családoktól, mint az állami
iskolába járó hittanosoktól. A katolikus iskola nem elvesz, hanem
a legértékesebb ajándékot a hitet
próbálja adni.
● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus

Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa:
18885785–1–18.

Evangélikus
Egyházközség
● Február 25-én, pénteken 15 és
18 óra között kerül sor a 30. Országos Evangélikus Hittanverseny helyi
fordulójára a gyülekezeti teremben.
Ebből a fordulóból korcsoportonként 4 fős csapatok jutnak tovább
a megyei versenyre.
● Március 1-jén, kedden tartja a
Vasi Evangélikus Egyházmegye havi
lelkészgyűlését Bükön.
● Március 6-án, a 9.30-kor
kezdődő sárvári istentiszteleten az úrvacsora közösségébe
hívjuk gyülekezetünk tagjait. Az
istentisztelettel párhuzamosan
hitoktatóink gyerekfoglalkozással
várják hittanosainkat a gyülekezeti
teremben.
● Március 8-án 17 órakor Nőegyletünk havi találkozójára kerül sor.
● Március 11-én, pénteken 18
órakor Teológiai Műhely nevű csoportunkba várjuk az érdeklődőket.
● Csütörtök esténként 18 órától
várjuk az énekelni vágyókat ének-

karunk, a Kortárs Keresztény Kórus
próbáira.
● Személyi jövedelemadójuk
1%-ával a Magyarországi Evangélikus Egyház javára a 0035-ös
technikai számon rendelkezhetnek.
Kérjük, hogy a másik felajánlható
1%-kal támogassák egyházközségünk Luther-rózsa Alapítványát,
melynek adószáma: 18890246-1-18.
● Egyházközségünk főbb híreiről
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Csütörtökönként 18 órától
Bibliaórát tartunk.
● Személyi jövedelemadónk
1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk
fel, melynek adószáma: 188905521-18. A Magyarországi Református
Egyház technikai száma: 0066.
● Lelkészi Hivatal elérhetősége:
95/830-067. Egyházközségünk a
Sárvári Református Egyházközség
Facebook-oldalon is elérhető.

A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Csoport tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat.
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas,
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Dinamikusan fejlődő csapatunkba új munkatársakat keresünk teljes körű betanítással az alábbi munkakörökbe:

HŰTŐRAKTÁROS

elõny targoncás
jogosítvány
• targoncás
jogosítvánnyal
• hétfőtől
többműszakos
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
többmûszakos
munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ,
KARBANTARTÓ GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelő
elektroműszerész
végzettséggel
villanyszerelõvagy
vagy
elektromûszerész
végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
MUNKATÁRS
• hétfőtől
állandó
délelőttös
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
állandó
délelõttös
munkarendben
• munkaidő
5:40-kor
munkaidõkezdete
kezdete:
5:40
• alkalmazottként
és egyszerűsített,
alkalmi
foglalkoztatásban
is
nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk
rugalmas
foglalkoztatásban,

akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
•
• tehergépkocsik
egy mûszakos fogadása,
munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
•
baromfisfirekeszek
leszedése,bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Kiemelt
zetés: minimum
•
baromfi függesztése
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromﬁs rekeszek leszedése,
• rekeszek tisztára
mosása
• baromﬁ
függesztése
• rekeszek tisztára mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

Miért bennünket válassz?

• saját állományú munkaviszony
egy stabil, folyamatosan
fejlődő, magyar, családi
tulajdonban lévő vállalatnál
• dolgozói vásárlás
termékeinkből
• 100%-ban térített busz- vagy
vonatbérlet
• céges buszjáratok: Vasvárról,
Jánosházáról és Celldömölkről
• Hosszútávú munkalehetőséget
ajánlunk és teljeskörű
betanítást biztosítunk.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb feladatkört!

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711
-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
70/933-7925-ös
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A PROTESTÁNS PRÉDIKÁTOROK kiálltak hitükért
Évente, felváltva az evangélikus és a református
templomban tartják a Sárváron raboskodott
protestáns prédikátorok emléknapján a közös
istentiszteletet. Ezúttal az emlékezők az evangélikus templomból vonultak át a Nádasdy-várba,
ahol az emléktáblánál folytatódott az ünnepség.
– A mai korban is támpont lehet
a prédikátorok kiállása hitükért –
fogalmazott Szentgyörgyi László
református lelkész.
A vár udvarán lévő emléktáblánál Horváth Zsolt evangélikus
gyülekezeti felügyelő, Szentgyörgyi László református lelkész,
Pethő Attila és Pethő-Udvardi
Andrea evangélikus lelkészek és
Dohi Zsolt református egyházközségi gondnok helyeztek el
koszorút.
– Az itt raboskodó lelkészek
által átélt kegyetlen sors mutatta
meg a meggyőződésük erejét –

Horváth Zsolt, Szentgyörgyi László, Pethő
Attila, Dohi Zsolt és Pethő-Udvardi Andrea
az emléktábla előtt

mondta el Pethő
Attila evangélikus
lelkész.
1674 kora
tavaszán a magyarországi ell e n re fo r m á c i ó
idején több száz
protestáns prédikátort idéztek a
Pozsonyban felállított vészbíróság elé. Az ítéletek
után több mint egy évet szenvedett a sárvári vár börtönében
8 evangélikus és 7 református
lelkész, akiket gályarabnak adtak

el. E gyászévtized során ítélték
III. Nádasdy Ferencet is fej- és
vagyonvesztésre.
Sárvár az európai reformáció
városa, ez ma is eligazodási pontot

ad a múltbéli történésekhez való
hozzáálláshoz. Így őrzi a település
a 17. századi gyászévtized protestáns mártírjainak mementóját.
p-ás

A CSALÁD a nevelés legfontosabb erőtere
Az anyaság és a női eredetiség címmel tartott előadást a Szent László Katolikus Általános Iskolában
Uzsalyné dr. Pécsi Rita.
A főiskolai docens, neveléskutató sárvári előadás-sorozatának korábbi két
részében a nevelés
szerepéről, valamint
az apaság megélésének fontosságáról
is beszélt már. A
februári találkozón
a nő családban és
társadalomban
betöltött szerepe
k erült fók uszba.
Uzsalyné dr. Pécsi
Rita tapasztalata
szerint, bár az anyai
szerep betöltése
ösztönösen fakad
az édesanyákból,
mégis szükséges
erről beszélni, mert
nagy igény van rá.
Hiszen mindenki a
legjobbat szeretné adni magából.
Külön öröm számára, hogy Sárváron előadásaira a pedagógusok
mellett a szülők is nagy számban
ellátogatnak.

A neveléskutató azt hangsúlyozta: küldetésének érzi, hogy előadásaival minél szélesebb körben
érje el a nevelésben érdekelt szülőket, pedagógusokat. Hozzátette:
igen nagy a szomjúság és kérdések sorakoznak az emberekben.
A szándék ugyanis mindenkiben
Minél több szülőt, pedagógust szeretne elérni Uzsalyné
dr. Pécsi Rita (Fotó: PM)

a kérdéskörben, az online világ
vélemények özönét árasztja az
emberekre. Gyakran merül fel a
kérdés, van-e szilárd támasz, amihez viszonyulni lehetne, létezik-e
ilyen a vélemények rengetegében?
Érthető, igaz és olyan válaszokra
várnak az emberek a nevelés, az
egymás közötti kapcsolatok javításának szintjén, amelyeket már
holnaptól lehetne használni.
– Jótanácsért a tudományhoz, a nagy elődökhöz, az élettapasztalatokhoz lehetne fordulni.
A tudomány és az Élet, a tapasztalatok közt híddá válni, ezt érzem
küldetésemnek – jelentette ki a ne-

veléskutató, aki szeretné érthetővé
tenni, hogy működik az ember, a
kapcsolatok, és beszélni arról: mi
az, ami formálható az emberben
és mi nem. Nehogy később jöjjünk
rá: kár, hogy ezeket a gondolatokat
nem előbb hallottuk. Uzsalyné dr.
Pécsi Rita vetítettképes előadására
sokan voltak kíváncsiak. A találkozó
ismét abban erősített meg mindenkit, hogy a család a nevelés
legfontosabb erőtere. Hogy ez a
legkiválóbb műhely lehessen, nem
a véletlen kérdése, hanem tudatos
munka eredménye, amelynek legfontosabb alapja a szeretet.
Pogács Mónika

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

megvan a nevelésre, önnevelésre,
ugyanakkor nagy a bizonytalanság
abban, hol kapunk biztos támaszt
mindehhez és hogy csináljuk jól.
Ugyanis sok „szél” fúj manapság

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu
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GEOMETRIKUS FORMÁK a Galeria Arcisban
Az új évad első tárlata, Dévényi János Progresszív geometria című kiállítása nyílt
meg a Nádasdy-vár kortárs
kiállítóterében, a Galeria Arcisban. A kiállítást Feledy Balázs művészeti író, műkritikus
nyitotta meg, közreműködött
Plihál Imola hegedűn.
A tárlatnyitó Plihál Imola, a
kiállító művész lányának hegedőszólójával indult, majd Kondor
János galériavezető köszöntötte
az érdeklődőket, köztük Kondora
István polgármestert. A galéria

Plihál Imola, Kondor János, Dévényi János és Feledy Balázs a megnyitón

tavaly Koppány Attila festőművész
Újgeometria című tárlatával zárta

az évet. Az új szezont szintén egy
hasonló felfogásban alkotó mű-

vész kiállítása nyitotta. Dévényi
János Progresszív geometria című
tárlatának munkái a formai és
színbeli kapcsolatok kompozíciós
egységére törekszenek.
Feledy Balázs művészeti író
megnyitójában a geometrikus
ábrázolásról úgy fogalmazott,
hogy a mai korban a művészetnek közelednie kell a realitások
felé a mérnöki szemlélethez, a
technicizmushoz.
A Progresszív geometria című
kiállítás március 1-ig tekinthető
meg a Galeria Arcisban, a Nádasdy-várban. 
p-ás

ÉVET ÉRTÉKELTEK a sárvári oratórikusok
A Sárvári Oratórikus Kórus vezetősége értékelte a 2021-es
esztendőt. Szóltak a sikeres pályázatokról, a tavalyi évben
megvalósított programokról, a Hang-villa Zenei Stúdió első
termékének elkészítéséről. Az idei tervek kapcsán elárulták,
már körvonalazódott újabb koncertjük anyaga.
A Sárvári Oratórikus Kórus egy
videós összeállítással emlékezett
meg a 2021-es év eseményeiről,
majd az egyesület elnöke és a
kórus karnagya lapunknak is értékelte az elmúlt esztendőt. Dr. Szalai Ferenc elsőként az egyesület
bevételi forrásairól szólt, kiemelte,
hogy két pályázat is segítette működésüket, fejlődésüket.

– Cél volt az, hogy több lábon
álljunk, ezért pályázati csoportot
hoztunk létre. Sikeresen tudtuk
lehívni az elmúlt évben a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 2,4
millió forintos pályázatot, ami dologi kiadásra vonatkozott, így meg
tudtuk újítani a jelmeztárunkat,
illetve technikai berendezéseket
tudtunk vásárolni. A tavalyi évben

március 3-án és 10-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

elkezdődtek a Hang-villa próbahelyünknek a tető és tetőhéjazat
munkálatai is, erre szintén az
alapkezelőtől – az önkormányzattal közös pályázaton – sikerült
lehívnunk mintegy 8 millió forintot – részletezte az elnök.
Felidézte, hogy tavaly több
programban is részt vett a kórus. Nyáron például táborozást,
szeptemberben a Csodák földjén
címmel jótékonysági koncertet,
az ünnepi időszakban közös
karácsonyozást, szilveszterezést
tartottak, emellett több városi

szereztünk be, és most volt az első
felvétel. Cohen Hallelujájának egy
vallásosabb szövegére készítettünk egy Jézuska-várásos videót
– fogalmazott.
Az idei tervek kapcsán örömmel adtak hírt arról, hogy a kórus
újabb tagokkal bővül, és továbbra
is várják a lelkes jelentkezőket. A
jelenléti próbák február elejétől
folytatódtak.
Újabb koncerttel is készülnek,
amelynek már körvonalazódott
az anyaga. 13 közkedvelt dalt
választottak ki.

Dr. Szalai Ferenc
egyesületi elnök
és dr. Szalai Ferencné kórusvezető örömmel
számoltak be
arról, hogy már
körvonalazódnak az újabb
koncertjük tervei (Fotó: CSz)
kezdeményezéshez is csatlakoztak. Kiemelte, hogy március
végétől oltópontként üzemeltették a Hang-villát, amiért elismerő
oklevelet kaptak.
Dr. Szalai Ferencné kórusvezető
elmondta, hogy 2021 decemberében elkészítették a Hang-villa
Zenei Stúdió első termékét.
– Nagyon jó minőségű mikrofonokat, hangrögzítő szoftvereket

– Csupa könnyűzenei dalokat
fogunk énekelni: ABBA, Beatles,
Michael Jackson, Queen, Simon
és Garfunkel, Paul Simon, John
Denver, LGT, Máté Péter. A legeslegjobb dalokat válogattuk ki
közülük is, és ennek nyilván egy
körítést fogunk adni – árulta el a
kórusvezető. A koncert időpontja
a későbbiekben kerül kitűzésre.
sii
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ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel
élményekkel!

DOBOGÓKŐ

csodasmagyarorszag.hu
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Celldömölki Téglagyári-tó is megszépült
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 25
vasi és 4 zalai folyóvíz, valamint 19 vasi és 2 zalai állóvíz halgazdálkodásra jogosultjaként tevékenykedik 1397,19 hektár vízterületen Vas
és Zala megyében. A 2021. évben a Szövetség 28 tagegyesületében
11.514 horgász volt. A sporthorgászat feltételeinek megteremtése,
a természetvédelem, a hal és élőhelyének védelme mellett, az ifjúságnevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. A Szövet-

lete 1,4274 ha, átlagos mélysége 1,8 méter, mely néhol eléri
a 3,5-4 métert is. Az évek múlásával a tó melletti vízparti infrastruktúra elöregedett és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, mint a vízterület halgazdálkodási hasznosítója Celldömölk
Város Önkormányzatával és a Celldömölki Lokomotív Horgászegyesülettel együttműködve a turisztikai pályázat lehetőséget megragadva igyekezett megújítani a tavat. A pályázati munkálatok ered-

ség arra törekszik, hogy a kezelésében lévő vízterületek természeti
értékeit megóvja, fejlessze, bővítse, és folyamatosan növelje az ismeretségét hazánkban és külföldön egyaránt. Azon dolgozik a szervezet, hogy horgászvizeink kedvelt és a társadalom széles csoportja
számára elérhető, halban gazdag sporthorgász helyszínekké váljanak, ezáltal kellemes, kulturált kikapcsolódást nyújtsanak minden látogatónak és
tagegyesületi horgásznak. Ezen küldetés
megvalósításának egyik újabb mérföldköve a TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00009.
számú „Horgászturisztikai fejlesztések
Vas megyében” című pályázat, melynek
keretében több mint 136 millió forint
támogatásból megvalósuló fejlesztések
során négy újabb Vas megyei horgásztó környezete újult meg az elmúlt időszakban.
Ezen fejlesztési sorozatnak az egyik állomása a Kemenesalján elhelyezkedő Celldömölki Téglagyári-tó. Kemenesalja
a Nyugat-Dunántúl egyik legszebb vidéke. Kivételesen gyönyörű,
nyugodt környezetben, Ság hegyi panorámával és saját kutakból töltött medencékkel várja vendégeit a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő
is, melynek szomszédságában található a Celldömölki Téglagyári-tó.
A horgásztó helyén 1945 előtt téglagyár működött, melyet az
orosz katonák felrobbantották, és a megmaradt gödör helyén tó
keletkezett. Mára népszerű horgászhellyé vált, környéke árnyékos
padjaival az évtizedek alatt kedvelt pihenőpark lett. Szabdalt partú
környezetét nádasok, bokrok, ligetek teszik változatossá. Vízterü-

ményeként az alábbi fejlesztések történtek az elmúlt időszakban:
4 db zsindelytetős rönkfa pad-asztal, 6 db pad-asztal garnitúra,
10 db támlás pad, 1 db rönkfa játszó csúszdaállvány hintával, 5 db
hulladékgyűjtő, 1 db tábori illemhely, illetve 3 db tűzrakó került kihelyezésre. Továbbá a zúzalékos parkoló 500 m2-en
és a tó körüli sétány 500 m-es hosszúságban
újult meg, valamint falépcsők és 30 db horgászhely is kialakításra került a parkosítási
munkák mellett. A beruházások bruttó
költsége 21,06 millió Forint volt, mely
a Magyar Kormány és az Európai Unió
támogatásával valósult meg. A Celldömölki tóra jellemző halfajok: ponty, amur,
keszegfélék, kárász, csuka, süllő, compó.
A legnépszerűbb halból, a pontyból 20-25
mázsa, míg egyéb halakból 8-10 mázsa között
kerül évente több részletben a tóba. A horgászvizet
a Szövetség általános éves, heti, napi területi jegyével látogathatják
a horgásztársak. Ezzel az általános területi jeggyel bármelyik közeli egyéb horgászvíz is látogatható a jegy érvényességi ideje alatt.
(pl.: Merseváti-tó, Marcal folyó, Rába folyó… stb).

A Vas megyei horgászati lehetőségekről,
jegyárakról részletes információ kérhető
a 06-94/ 506-835-ös telefonszámon, valamint
a www.vasivizeken.hu weboldalon!
A cikk a TOP-1.2.1-15-VS1-2019-00009. számú
pályázat támogatásával jelent meg.
Fotó: Pozsonyi Gábor

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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KÖZÖNSÉGDÍJAS LETT Márffy Bence tanár
Lezárult a Hankook Oktatási Pályázati Program
2021-es fordulója. A közönségdíjas kategóriában
Márffy Bence, a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános
Iskola tanára nyerte el
az Év Digitális Oktatója
címet.
A Hankook Magyarország Kft.
oktatási pályázatának alapvető
célja, hogy elismerje és segítse a
közoktatásban dolgozók munkáját, támogassa a jövő generációjának magas szintű oktatását. A felhívásra összesen 110 pályamunka
érkezet be, a közönségszavazáson
egy előszűrést követően, a legki-

emelkedőbb pályázatok beküldői
vehettek részt, köztük volt Márffy
Bence is.
– Két éve már, mióta előírták a
digitális munkarendű oktatást, én
az internetre töltöttem fel olyan
rövid gyorstalpaló jellegű videókat, amik segítették a diákoknak,
de még a tanároknak is a tanulást,
illetve a tanításra való felkészülést.
Sikerült ezzel kapcsolatban egy
olyan országos szintű segítségnyújtást is kialakítani, ami jelentős
mértékben megkönnyítette azt,
hogy olyan pedagógusok is, akik
nem annyira értenek a digitális
eszközökhöz, úgy tudjanak segíteni az online térben a gyerekeknek,
hogy az mindenképpen hasznos

legyen az új generációk számára. Ebben a
pályázatban ezt értékelték – fogalmazott
a magyar–történelem
szakos tanár.
Márffy Bence köszönetet mondott a
támogatóinak a sok
segítségért, a rengeteg szavazatért.
Elmondta, hogy a
szavazás nemes célt
szolgált, ugyanis az
iskola digitális eszközöket szerezhet be
a Hankook támogatásával.
sii

Márffy Bence közönségdíja révén a Nádasdy iskola digitális eszközöket szerezhet be a
Hankook támogatásával (Fotó: facebook.
com/vasmegye.hu)

JÁTÉKKAL NÉPSZERŰSÍTETTÉK a Valentin-napot
Tízezreket szólított meg
legújabb játékaival a Sárvár Rádió. Valentin-nap
alkalmából egy rádiós és
egy online nyereményjátékot is indított a város
rádiója a Tinódi Fogadóval és több helyi vállalkozással közösen.

segítségével szívecske tortákat,
a Kabos Filmszínház felajánlásával pedig páros moziutalványokat nyerhettek. A fődíj egy tízezer forint értékű gyertyafényes
vacsora volt a Tinódi Fogadó
jóvoltából.
A Sárvár Rádió a Facebook-oldalán is indított egy online
játékot, amelynek ugyancsak
egy romantikus
vacsora volt a
nye re m é nye,
szintén a Tinódi
Fogadó felajánlásával.
A nyerem é ny j á té k o k
nagy érdeklődés mellett zajlottak, a rádiós
játékon közel
hatvanan vettek részt, az online játék pedig
több mint 17
ezer emberhez
Romantikus vacsora vár két párra
ért el, akik köis a Tinódi Étteremben
zül csaknem
négyszázan
A z egyhetes játéksorozat szerencsét is próbáltak.
keretében a rádió hallgatói a
A rádiós fődíj és az online
Holdvirág Virágüzlet jóvoltából nyeremény sorsolására Valentin
gyönyörű virágajándékokat, napján, 2022. február 14-én
az Édes Mosoly Édességbolt került sor a Tinódi Fogadóban.
felajánlásával bonbonokat, a A két szerencsés nyertes Virág
Thermál Étterem és Cukrászda Gábor és Csóka Renáta lett.

Góczánné Bukovics Ildikó, a
Tinódi Panzió és Étterem tulajdonosa felidézte, hogy a legenda
szerint Szent Bálint, avagy Valentin egy pap volt, aki II. Claudius

római császár uralkodása idején
szolgált, és a tilalom ellenére
titokban összeadta a katonákat
kedveseikkel. Így vált a szerelmesek pártfogójává.
sii

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
» Műszaki vizsgáztatás 24.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 2000 Ft-tól «
» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
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KÉZILABDAKUPA ZÁRTA a felkészülési időszakot

A Sárvárfürdő Kinizsi ifi csapata második helyezett lett a kupán
A Sárvár Arénában rendezték meg a „Sárvárfürdő
Kupa 2022” női kézilabda
felkészülési tornát.
A nap folyamán mindkét korcsoportban három-három csapattal,
körmérkőzéses rendszerben zaj-

lottak a küzdelmek. Az ifi tornát a
budapesti Vasas, a felnőtt kupát a
Rákosmenti KC nyerte.
Az ifjúsági tornát két győzelemmel a Vasas nyerte, a Sárvárfürdő
Kinizsi egy győzelemmel a második
helyen végzett, míg a Rákosmenti
KC lett a harmadik. Az arénában

Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új
Szabászati feladatok
ellátására, kétkeresünk
műszakos munkarendbe új
munkatársakat
Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új
munkatársakat keresünk
munkatársakat keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁS
BETANÍTOTT
MUNKÁS
pozícióba
BETANÍTOTT
MUNKÁS

pozícióba
pozícióba
Amit kínálunk

Tiszta,
rendezett,
modern
munkakörülmények
Amit kínálunk
 kínálunk
Alapbéren felüli juttatások:
Amit

Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények

40%-os
délutános
műszakpótlék (18-22 h)
Tiszta,
rendezett,
modern
munkakörülmények
Alapbéren
felüli juttatások:
 felüli
Béren
kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás,
Alapbéren
juttatások:

40%-os
délutános műszakpótlék (18-22 h)
Negyedéves
Jelenléti
és éves Karácsonyi
bónusz)

40%-oskívüli
délutános
műszakpótlék

Béren
juttatások
(havi SZÉP(18-22
kártyah)
Vendéglátás,

Sikereskívüli
munkatárs
ajánlás
esetén
extra juttatás

Béren
juttatások
SZÉP
kártya
Vendéglátás,
Negyedéves
Jelenléti
és(havi
éves
Karácsonyi
bónusz)

2 műszakos munkarend
(de.
06-14és
h,éves
illetve
du. 14-22bónusz)
h)
Negyedéves
Jelenléti
Karácsonyi

Sikeres munkatárs
ajánlás
esetén
extra juttatás

Ingyenes
buszjárat
biztosítása
 céges
Sikeres
munkatárs
ajánlás
esetén
juttatás

2 műszakos
munkarend
(de. 06-14
h, illetve
du.extra
14-22
h)

Saját
állományban
való alkalmazás,
idejű h)
szerződéssel

2 műszakos
munkarend
06-14 h,határozatlan
illetve du. 14-22

Ingyenes
céges
buszjárat(de.
biztosítása

Kiváló
csapat,
családias,
támogató
légkör

Ingyenes
céges buszjárat
biztosításahatározatlan idejű szerződéssel

Saját
állományban
való alkalmazás,

Saját állományban
való alkalmazás,
határozatlan idejű szerződéssel

Kiváló
csapat, családias,
támogató légkör

Kiváló csapat, családias, támogató légkör
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség




Feltételek: Min. általános iskolai végzettség
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség

feltűnt a sárvári csapat és a kupa
névadó szponzorának, a Sárvárfürdőnek a kabalaállata, Wellnessi
is. A díjkiosztón ő segédkezett Dr.
Máhr Tivadar alpolgármesternek a
kupák átadásában.

A Sárvárfürdő Kupán a felnőttek
mezőnyében három, nagyjából
azonos képességű NB II-es csapat
mérte össze tudását. Szoros mérkőzéseket követően a Rákosmenti
KC végzett az élen, második lett
a Nagyatád, míg a házigazda
Sárvárfürdőnek ezúttal be kellett
érnie a harmadik hellyel. Csonka
László szakosztályvezető arról
számolt be, hogy a hagyományos
kupa egyik záróeseménye volt a
felkészülésnek.
Február 19-én kezdődött az
NB II-es női kézilabda-bajnokság
észak-nyugati csoportjának tavaszi
fordulója. A Sárvár Arénában elsőként a Sárvári Kinizsi SE a Veszprém
Pannon SE együttesét fogadta,
és szenzációs győzelmet arattak
a sárváriak. Szinte végig vezetve,
12–10-es félidő után, 21–18-ra
verték meg a Sárvár Arénában a listavezető, eddig veretlen Veszprém
Pannon SE-t a Sárvárfürdő Kinizsi
kézilabdázói. 
p-ás

UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓTORNA az arénában
Utánpótlás teremlabdarúgó-tornát szervezett a Sárvár FC a Sárvár Arénában.
Január 22-én az U7-es és
az U9-es, január 23-án az
U11-es, január 30-án pedig
az U13-as korosztály lépett
pályára.
A Sárvár Arénában rendezett
téli teremlabdarúgó tornák az
U7-es korosztály küzdelmeivel
kezdődtek. A tornán 6 csapat
mérkőzött meg egymással.
A Sárvár FC „A” és „B” csapata mellett a Celldömölki VSE, a Soproni
FAC 1900, a Lurkó UFC és a Foci
FC Sárvár vett részt a megmérettetésen. A tornán az eredményt
nem számolták, minden gyereket
aranyéremmel jutalmaztak.
Az U9-es korosztályban 7 csapat
találkozott, a tornát körmérkő-

zéses rendszerben játszották le.
A dobogó legfelső fokára a Sárvár
FC „A” csapata, a másodikra a TIAC
VSE Tapolca, a harmadikra a Foci
FC állhatott fel.
Az U11-es korosztály tornáján
9 csapat vett részt. Az elődöntő és
helyosztó mérkőzéseket követően
a dobogó legfelső fokára a Sárvár
FC „A” csapata, a másodikra a Foci
FC, a harmadikra a Répcelaki SE
állhatott.
A Sárvár FC téli teremtornáit az
U13-as korosztály küzdelmei zárták. A tornának 10 csapat vágott
neki. A végső győzelmet a Lurkó
UFC szerezte meg a TIAC VSE előtt.
A Sárvár FC „A” csapata a 3., „B” csapata a 10. helyen végzett, a Foci FC
a 7. lett. A közönség színvonalas,
küzdelmes játékot és sok-sok gólt
láthatott.
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Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

SÁRVÁRI HÍRLAP

SÁRVÁR TEKESPORT HÍREI
A Fülöp Borozó és Zöldfa
Italker TSE csapata hazai
pályán 7–1-re legyőzte a
Nárai Néró TC együttesét
és ezzel megnyerte a NB IIIas nyugati tekebajnokság
alapszakaszának északi
csoportját.

A Kinizsi tekéseinek célja, bennmaradni az NB I-es bajnokságban

tekések fájó, 1–7-es vereséget
szenvedtek.
Az NB I-es tekebajnokság
nyugati csoportjának 15.
fordulójában a Sárvári Kinizsi SE csapata hazai pályán
4–4-es döntetlent játszott
az Oroszlány együttesével.

való induláshoz további feltételeknek is teljesülnie kell. Nevezetesen
két ifi játékos szerepeltetése is
szükséges lesz.
Az NB III-as bajnokság felsőházi
rájátszásában a Fülöp Borozó és
Zöldfa Italker TSE tekecsapatának első vendége a tavaly még
felsőbb osztályban játszott Lenti
együttese volt, ahol a sárvári

A sárvári csapat tavaly az első
fordulókban lemondott pályaválasztói jogáról, mivel a Sárvár Aréna tekecsarnoka még nem készült
el. Így most egymás után hétszer
játszik hazai pályán a tekecsapat.
A tavaszi szezonban a Kinizsi tekései elsőként a Sopron

A Sárvári Futsal csapat február 14-én a REAC együttesét
fogadta a Sárvár Arénában.
A mérkőzés remekül kezdődött, alig 15 másodperc
alatt egy szóló után Kovács
Adrián góljával megszerezték a vezetést a sárváriak.
Örömük azonban nem tartott
túl sokáig, mert hiába voltak
hatalmas helyzeteik, a hibáikat kihasználta az ellenfél.
A második játékrész sem hozott változást, tovább növelte
előnyét a REAC. A végeredmény: Sárvár–REAC: 2–6.

Február 16-án Magyar Kupa
mérkőzésen az NB I-es Haladással játszottak a sárvári
futsalosok az arénában, és 1–9
arányú vereséget szenvedtek.
Csapatunk az első félidőben 6
gólos hátrányba került, de már
az első játékrészben akadtak
veszélyes támadásaik. A második 20 percben továbbra sem
adták fel, és remek labdaszerzést követően egy bődületes,
léc alá tartó bombával megszerezték becsületgóljukat.
A Magyar Futsal Akadémia
fiataljai ellen léptek pályára
a sárvári futsalosok február
18-án Budapesten. Sajnos, 5–1
arányban elveszítették ezt a
találkozót is, egyre távolabb
kerülve ezzel céljuktól, miszerint a felsőházban kezdjék
majd a rájátszást.

együttesét verték 5–3-ra, majd
a listavezető Balogunyomtól és
a Bábolna együttesétől kikaptak.
A 15. fordulóban az Oroszlány
SZE érkezett a Sárvár Aréna tekecsarnokába. Az izgalmas mérkőzésen végül döntetlen született.
A sárvári tekecsapat számára a
cél a középmezőnyben végezni,
remélik, meg tudják mutatni,
hogy milyen játékerőt képviselnek.
Az NB I egyhetes szünet után
folytatódik, addig az egyéni bajnokság területi döntőjét tartják
Andráshidán, ahol két sárvári
tekés indul.
p-ás
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

SÁRVÁRI FUTSAL HÍREI
Az NB II nyugati csoportjában február 7-én a Sárvári
Futsal csapat az UTE együttesével játszott idegenben,
és 6–5-ös vereséget szenvedett el.
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– Vas megyéből az első három
helyezett csapat vesz részt a
bajnokság rájátszásában. Az alapszakaszt megnyertük, pontokat
viszünk magunkkal. Szeretnénk
megnyerni a bajnokságot és az NB
II-ben indulni – mondta el Fülöp
Tamás csapatvezető. Az NB II-ben

Fülöp Borozó és Zöldfa Italker TSE csapatának
célja feljutás az NB II-es bajnokságba

A tekebajnokság folytatásban
az északi, Vas megyei és a déli,
zalai csoportok legjobbjai mérkőznek egymással a bajnoki címért
és az NB II-be való feljutásért. A
bajnok egy osztállyal feljebb lép
automatikusan. A 2–3. helyezett csapatok pedig osztályozót
játszanak az NB II utolsó helyezettjeivel.

2022. február 25.

Sárvár, Tinódi u. 32.

ÜZLETEK

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

Soproni sör 0,5l ............................. 269
Arany fácán sör 0,5l ....................... 229
Steffl sör 0,5l ................................. 255
Heineken sör 0,5l ........................... 339
Heineken sör 0,33l ......................... 279
Gösser prémium sör 0,5l ................ 279
Strongbow 0,33l több ízben ........... 369
Soproni óvatos duhaj 0,5l
(IPA, APA, Búza, Démon) ............. 309
Borsodi sör 0,5l ............................. 269
Becks sör 0,5l ................................ 274
Staropramen sör 0,5l ..................... 289
Löwenbrau sör 0,5l ........................ 229
Dreher gold sör 0,5l ....................... 278
Dreher Pale ALE, BAK,
Hidegkomlós, IPA és Áfonya ....... 299
Kőbányai sör 0,5l ........................... 249
Arany Ászok sör 0,5l ...................... 259
Hb sör 0,5l ..................................... 249
Kőbányai 2l .................................... 769
Peroni 0,33l ................................... 299
Asahi 0,33l .................................... 299

Ft/db 538 Ft/l
Ft/db 458 Ft/l
Ft/db 510 Ft/l
Ft/db 678 Ft/l
Ft/db 845 Ft/l
Ft/db 558 Ft/l
Ft/db 1118 Ft/l
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

618 Ft/l
538 Ft/l
548 Ft/l
578 Ft/l
458 Ft/l
556 Ft/l

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

598 Ft/l
498 Ft/l
518 Ft/l
468 Ft/l
192 Ft/l
906 Ft/l
906 Ft/l

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!
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A klítémleánvaisl
spórolhat!

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655
ekszerszalon.com

H E L LÓ !
TAVASZ!!

Karikagyűrűk
és eljegyzési
gyűrűk
készítése

Az államila
g
támogato
lakásfelú tt
jítási
program
b
segítünk Ö an
nne
tervezéstő k,
a kivitelezé l
sig!

Részeletek az üzletben.

Válassz
színes ékszereket!

Zoé Ékszer

Akció: 2022. 02. 28-03. 31.
Részeletek az üzletben.

Tavaszi akciók!

erendezéssel
Tudta, hogy a klimab
ergiából akár
en
os
a fűtés 1kW villam nyerhető szemben a
a
4-5 kW fűtési energi
fűtéssel ahol 1 kW-ból
s
zo
gá
gy
villamos va
lesz csak?
megközelítőleg 1kW
EGÉRTI,
...HIVJON ÉS ÖN IS M
ES...
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-10%
kedvezménnyel.
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Arany ékszer Szerencsehozó
Drágaköves
karkötők
vásárlás
ezüst

ékszerek

(Beszámítás esetén!)

Ékszerkészítés
hozott
aranyból is!
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