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Együtt készült Sárvár karácsony ünnepére

Megválasztották
az új igazgatót
December 14-én tartotta idei
utolsó soros ülését a sárvári képviselő-testület, ahol megválasztották a Sárvári Gyógyfürdő Kft.
új igazgatóját, és több rendeletet
is alkottak.

A Soulwave és közönsége a Posta téren

A káprázatos fénydíszek és
fényfüzérek mellett a szeretet
fénygyertyái is bevilágították
Sárvárt advent idején. Soksok zenés, verses program segítette az ünnepre való ráhangolódást, többször megtelt
sárváriakkal és turistákkal a
Posta tér.
Advent második hétvégéjén a
Sárvári Nagycsaládosok Egye

sülete, a harmadikon a Sárvári
Kinizsi Sportegyesület gyújtot
ta meg az adventi koszorú egyegy gyertyáját, az utolsó láng
fellobbantásának megtisztelő
feladatát a Sárvári Evangélikus
Férfiegylet kapta. Az adventi
vasárnapokon a Daniel Speer
Band, Erdélyi Csilla és Korpás
Éva valamint Balogh Kálmán
működött közre. December
11-től már hétköznapokon

is benépesült a Posta tér és
színpada, helyi és környékbeli
művészek, csoportok léptek
fel. A közreműködőknek, az
adventi vásár árusainak és a
közönségnek is többször meg
kellett küzdeniük az esős, szeles
időjárással.
Idén az adventi programokat
Vastag Csaba és a Soulwave
együttes fellépése tette teljessé.
Folytatás a 7. oldalon

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben bővelkedő
új évet kívánunk!
A Sárvári Hírlap munkatársai
és a lap mellékleteként megjelent naptár valamennyi hirdetője

A Sárvári Gyógyfürdő Kft. új
igazgatóját Kondora István pol
gármester mutatta be a testületi
ülésen. Vojtkó Tibort, aki gépész
mérnök, illetve vízellátás-vízke
zelés, minőségügyi szakmérnök
egyhangú döntéssel szavazták
meg határozatlan időre ügyve
zetőnek a testület tagjai. Az új
igazgató 2018. január 1-jén lép
munkába, miután az előző igazga
tó megbízatása lejár. Vojtkó Tibor
volt többek között a szombathelyi
MÁV Ingatlankezelő Kft. közmű
üzletágvezetője, a Bük és Térsége
Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója,
illetve a cég integrációja után
annak üzemigazgatója. Nős, négy
gyermek édesapja.
A további napirendekről januári
lapszámunkban olvashatnak.
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Háromszáz fotóból válogatott előadásához Sárvár polgármestere
„Mozgásban a város. Fejlesztések
most és a jövőben” címmel tartott
előadást Kondora István polgármester a Magyar Páneurópa
Unió Egyesület Sárvári Szervezete tagjainak. Az évösszegző a
klubban már egyfajta városvezetői hagyomány, melynek elindítása Dr. Dénes Tibor, korábbi
polgármester nevéhez köthető
és Kondora István jelenlegi városvezető is szívesen jegyzi be a
programot éves tennivalói közé.

Kondora István azt hangsú
lyozta: Azért inspiráló számára
a klub, mert a tagok nagyon
érdeklődőek a városfejleszté
seket illetően és adott esetben
kritikáikat, véleményüket is szí
vesen megfogalmazzák számára
városjobbító szándékkal.
Év közben Sárvár polgármes
tere maga is szívesen dokumen
tálja fotókkal a városfejlesztési
munkálatokat. Idén több mint
háromszáz fényképet készített,
ebből válogatott 120-at előa
dásához. Először azokról a fej
lesztésekről beszélt, melyek

idén kezdődtek, a következő
esztendőben is folytatódnak, és
meghatározóak lesznek a város
életében. A felsorolásban ter

kutattuk. Nagyon sokba került a
városnak, de halaszthatatlan volt
ennek elvégzése. Most is többször
járok arra, és ha hallom a víz

A Hild park a város egyik büszkesége lett

mészetesen a TOP-os pályázatok
külön hangsúlyt kaptak.
Másik fontos témaként a váro
son kívüli csapadékvíz-elvezetési
rendszerekkel, köztük az újma
jori árokkal, a Szaput-árokkal,
valamint az Aranyos-érrel kap
csolatos munkálatokról beszélt.
– Ebben az évben mind a há
rom árkot megtisztítottuk, meg

Sárvár minden családjának,
lakójának és vendégének
békés, boldog ünnepeket és
eredményekben gazdag új évet kívánnak
az önkormányzat polgári együttműködés
(Fidesz-KDNP)
képviselőcsoportjának tagjai:
Varga Jenő, Máhr Tivadar,
Kondora István, Szabó Zoltán, Varga Károly,
Kampel Oszkár, Vinter István és Dr. Szabó Gyula

csobogását, akkor tudom, hogy
minden rendben van az árkokkal
– jelentette ki a városvezető.
A várost érintő fejlesztések kö
zül az egyik leglátványosabb és
legszebb a Hild park kialakítása

volt idén. Erről szintén bőven
vitt előadására fotódokumentá
ciót Sárvár polgármestere.
– A történelmi városmaghoz, a
történelmi terekhez az új terem
tett terek, a Hild Park, a Posta tér
és a Tinódi gimnázium parkolója
harmonikusan illeszkedik. Szép,
impozáns, szinte nagyvárosi tér
szerkezet alakult a központban,
ami a város büszkesége – jelen
tette ki Kondora István, majd
hozzátette: Mindezt hosszú, több
mint két évtizedes előkészítés és a
tervezőkkel való folyamatos kon
zultáció előzte meg, de megérte a
kitartó munka.
A Magyar Páneurópa Unió
Egyesület Sárvári Szervezetének
tagjai figyelmesen hallgatták a
polgármesteri beszámolót, majd
az előadás végén véleményüket,
gondolataikat is megosztották
Kondora Istvánnal a városfej
lesztési terveket érintően. 
Pogács Mónika

Tisztelt sárvári polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a
2017. december 7-i ülésén a Sárvár belterület 1907/9 helyrajzi
számú közterület elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság dön
tését az alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük.
A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2018.
január 5-ig kérjük benyújtani írásban a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodának (telefon: 95/523134,
95/523132) címezve a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre vagy
a vargyai.vilmos@sarvar.hu email címre.
A térképvázlatok 2018. január 5-éig a Hivatal földszint 5. szá
mú irodahelyiségében tekinthetők meg ügyfélfogadási időben.
A Bizottság javasolja a Sárvár belterület 1907/9 helyrajzi szá
mú közterületnek a „9600 Sárvár, Eőry Vilmos utca” közterületi
elnevezését.
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Sárvár,
Berzsenyi
utcában
Sárvár, Hunyadi
utcában
belvárosi,
zöldövezeti sorházak
5+8 lakásos
II.társasházban
ütemének kivitelezése és
értékesítése
elkezdődött.
a lakások
és az
2
Aüzletek
64 és 82 m
-es
értékesítése
lakások
vásárlásához
elkezdődött!
CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01 Boldog karácsonyt és
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eredményekben
gazdag új évet kívánunk!
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Tisztelt Sárváriak!
Örömökkel és gondokkal teli évet tudhatunk magunk mögött és a számvetés pillanataiban megállapíthatjuk, hogy minden egyes sárvári család és a
város közössége is egy kicsit gyarapodott anyagiakban és lélekben egyaránt.
Most, amikor az év végén mérleget vonunk, mindenki számba veszi az elmúlt év legszebb pillanatait, amelyek a közös öröm forrásai voltak. Azzal a
jóleső tudattal várhatjuk az ünnepeket, az év végét,
hogy közös erőfeszítéseink által fejlődött városunk,
megőrizte jó hírnevét a világban.
A közelgő ünnepek alkalmával mindenkinek áldott,
békés karácsonyi ünnepeket, valamint sikerekben,
eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok.
Kondora István
polgármester

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2018. január 9-én, kedden
10.00–12.00- ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.
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Városunk minden polgárának áldott karácsonyt,
békés, boldog, szeretettel teli családi együttlétet és
sikeres új évet kívánunk!

Máhr Tivadar
alpolgármester

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kondora István
polgármester

Köszönet a civileknek
Hagyományos év végi vacsorájukra gyűltek össze a
sárvári önkormányzat invitálására a helyi civil szervezetek
képviselői az egyik sárvári
étteremben, hogy a városvezetés köszönetet mondjon a
munkájukért.

Évtizedes hagyomány váro
sunkban, hogy az év végéhez
közeledve kötetlen beszélge
tésre várja a városvezetés a
helyi sport-, kulturális, hagyo
mányőrző, karitatív és egyéb
szervezetek vezetőit, képviselő
it. Kondora István polgármester
úgy fogalmazott, hogy kettős
célja van ennek az összejöve
telnek, egyrészt a köszönet ki
fejezése, másrészt személyes in
díttatás is vezeti, hiszen egykori
civil vezetőként át tudja érezni,
hogy az öröm mellett mennyi

munkával, nehézséggel jár egyegy szervezet működtetése.
A polgármester azt is kiemel
te, hogy a város jövőre ünnepli
újkori történetének 50 éves ju
bileumát, ezért azt kérte a civil
szervezetektől, hogy ők is csatla
kozzanak ehhez a jubileumhoz,
és vegyék számba, hogy milyen
fejlődési pályát futott be az el
múlt évtizedekben ez a kisváros.
Sárváron jelenleg több mint
hetven civil szervezet működik,
amely mintegy kétezer aktív
tagot jelent. – Az biztos, hogy
Sárváron erőteljesebb a civilek
jelenléte, mint más kisvárosok
ban. Számíthatunk rájuk a váro
si programok szervezésében, és
méltó módon képviselik Sárvárt
megyei, országos és nemzetközi
szinteken is – mondta Kondora
István.
-fr-

Kondora István a városi civil szervezetek képviselőivel
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Tisztújítást tartott a Híd egyesület
A Híd a Jövőnkért Egyesület
tagsága megerősítette tisztségében a civil szervezet vezetőit, és feladatokat is rendeltek
azokhoz a személyekhez,
akiket leginkább alkalmasnak
tartanak az egyesület vezetésére és működtetésére.
A Híd a Jövőnkért Egyesü
let tisztújítást követő sajtó
tájékoztatóján Németh Zsolt
elnök mellett bemutatkozott
Szele Balázs alelnök, akihez a
városfejlesztés, Szabó Richárd,
akihez a pénzügyek és a gazda
sági ügyek, Strompova Viktó
ria, akihez az idegenforgalom,
Bicsák Attila, akihez az oktatás,
a kultúra és a sport, valamint
Zsigmond Tamás, akihez a
városfejlesztés tartozik.
– Az egyesület alapvető fela
datának tartja a Sárváron ta
lálható szellemi értékek óvását
és gyarapítását, a gazdaság-, a
város-, az egészség-, a kultúraés az oktatásfejlesztést. 2019.
december 31-ig olyan célirá

nyos feladatokat határoztunk
meg, amelyekre alapozva az
egyesület a sajtótájékoztatón
jelen lévő személyekkel prog

gondolat mellett, hogy 2019ben az önkormányzati válasz
tásokon önálló polgármesterje
löltet és az egyéni körzetekben

A Híd egyesület vezetői: Szele Balázs, Németh Zsolt, Strompova Viktória,
Bicsák Attila, Szabó Richárd és Zsigmond Tamás

ramot alkot, és megjelenik a
város életében – mondta el Né
meth Zsolt, a Híd a Jövőnkért
Egyesület elnöke.
Szabó Richárd társadalmi
kapcsolatokért felelős vezető
arról szólt, hogy az egyesület
határozottan kiáll amellett a

jelölteket indít. – Mindenkivel
készek vagyunk a párbeszédre,
aki elfogadja a programunkat,
nem jobb- vagy baloldalban
gondolkodunk – hangsúlyozta
Szabó Richárd.
Strompova Viktória 2009től él Sárváron, ettől az évtől

www.sarvarvaros.hu

kezdve egy cseh utazási iroda
kihelyezett képviselője, több
szállodát is megismert már Vas
megyében, napi kontaktusban
van az ide érkező turistákkal.
A jövőben szintén a Híd egye
sületben tevékenykedik majd,
az idegenforgalomhoz kap
csolódó ügyekkel foglalkozik.
Az egyesület sporttal kapcso
latos rendezvényeiért Bicsák
Attila felel, aki köszönetet
mondott a sárváriaknak, hogy
2017-ben megtisztelték jelen
létükkel az egyesület rendez
vényeit. A szervezet nevében
a sárváriaknak áldott, meghitt
ünnepeket és sikerekben, ered
ményekben gazdag, boldog új
évet kívánt.
A Híd egyesület a jövő évi
országg yűlési választáson
a Vas 2-es választókörzet
ben azt a jelöltet kívánja tá
mogatni, aki Sárvár életére,
fejlődésére vonatkozóan a
legkonstruktívabbat tudja
megjeleníteni.
-fr-

Boldog karácsonyt!
Egy nyugalmas év után
és talán egy még mozgalmasabb év előtt vagyunk. Városunk fejlődése ebben az évben is – az
előzőekhez hasonlóan –
tovább folytatódott. Reméljük, minden sárvári a
saját életében megtalálja
azt a pillanatot, amelyre
érdemes lesz emlékezni
az év utolsó napjaiban,
és megalapozhatja azt,
hogy a következő éve
még sikeresebb, boldogabb legyen. Ehhez kívánok
mindannyiuknak nagyon boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új évet.
Szabó Lajos, az MSZP helyi szervezetének elnöke

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

HÍRLAP

A fények művésze a Galeria Arcisban
Én is – fény is címmel nyílt meg
Pajor András AFIAP-fotóművész kiállítása a Nádasdy-vár
Galeria Arcis kiállítótermében.
A vendégeket Majthényi László,
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntötte, a tárlatot Takács
Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc
Múzeum igazgatója nyitotta meg.

Pajor András AFIAP fotóművész
kiállításának megnyitóján megje
lenteket elsőként Kondor János,
a művelődési központ igazgatója
köszöntötte. Mint mondta, ez a har
madik év a Galeria Arcis történeté
ben, hogy sárvári alkotó zárja, illetve
nyitja az évet. Majthényi László,
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
méltatta Pajor András tevékenysé
gét. Több évtizede politikustársak
vagyunk, a tárlatot elnézve úgy
érzem, hogy mára alkotó emberként
is beérett András – szólt az elnök.
A kiállítást Takács Zoltán Bá
lint, a Nádasdy Ferenc Múzeum
igazgatója nyitotta meg. Kiemel
te, hogy egy kiállítás az egyfajta
rendteremtés a bennünket körbe

vevő világban. A fotóművészek,
így Pajor András is felismerik azt
a pillanatot, amit rögzíteni kell,
ami kérdéseket vethet fel bennünk.

A galéria első terme legna
gyobbrészt a Nemzetközi Fo
tóművészeti Szövetség (FIAP) fo
tószalonjaiban díjazott és kiállított

Kondor János, Takács Zoltán Bálint, Pajor András és Majthényi László
a kiállítás-megnyitón

Én is – fény is, a kiállítás címe,
amely talán tovább gondolása a fo
tós Szombathelyen, az MMIK-ban
tartott 2008-as Benne-Lux című
tárlatának. A fény és az azzal rajzolt
képek mára sokkal személyeseb
bek. A néven nevezett fény sokféle
jelentésével kísérletezik az alkotó.

Biztosítás
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Békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új évet kívánunk!

képekből válogat, amelyek alapját
adták a 2016-ban megszerzett
fotóművészeti AFIAP (Artist
FIAP) diploma megszerzésének. A
második teremben Berzsenyi Dá
niel eszményi vágyakozásokkal teli
versrészleteire mai torzók és akt
fotó montázsok reflektálnak. Az
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ezekből a fotókból álló kötet meg
jelenés előtt áll, aminek válogatás
anyaga az Életünk című folyóirat
egyik számát már illusztrálta. Az
50 képelemből álló Balladák című
kompozíciót pedig Arany János
költeményei (Ágnes asszony, Vö
rös Rébék) ihlették és tiszteleg a
poétafejedelem születésének 200.
évfordulóján. Ez a képsorozat a
Magyar Modellfotós Klub Egye
sület sellyei fotós alkotótáborának
ideje alatt született a galéria mos
tani kiállításához. A harmadik
terem hangsúlyos anyaga Városi
tájak címmel kínai életképekből
álló sorozat, amely a „street (utcai)
fotó” stílusában mutatja be a keleti
birodalom hétköznapjait.
– Vallom, hogy a fotográfia is
egy költemény, ha akad befoga
dója. Monokróm képeim jelző
karók, hogy lássák, merre visz az
út… – mondta Pajor András a
kiállítás után.
Pajor András AFIAP fotómű
vész alkotásai január 14-ig tekint
hetőek meg.
-fr-
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Jótékonysági est az óvodásokért
Sárvári Vármelléki Óvoda Óvó
Kezek Alapítványa és Szülői
Munkaközössége jótékonysági
gyermekkoncertet rendezett
Sárváron, azt szeretnék, hogy hagyomány legyen belőle. Zsibongó
gyerekek hada lepte el a Tinódi
gimnázium tornacsarnokát, ahol
több százan énekeltek együtt Farkasházy Réka előadóművésszel és
a Tintanyúl zenekarral.
A rendezvény fővédnöke Ágh
Péter, Sárvár országgyűlési kép
viselője volt, aki személyesen
mondott köszönetet az intéz
mény dolgozóinak, amiért hoz
zájárulnak a város színvonalas

nevelési életéhez. A résztvevőket
a Vármelléki Óvoda nyugal
mazott vezetője, Dr. Dolnyik
Gézáné is köszöntötte.

A beszédeket követően aztán
érkezett Farkasházy Réka és
a Tintanyúl zenekar, akik pil
lanatok alatt megmozgatták a

Színpadon Farkasházy Réka és a Tintanyúl zenekara

www.sarvarvaros.hu

gyermekekből álló közönséget.
A több mint egyórás koncerten
vidám dalok csendültek fel, az
előadó pedig egy percre sem
engedte, hogy unatkozzon a hall
gatóság. A rendezvényen köz
reműködött a Kanona Band is.
Tar Viktória, a Vármelléki
Óvoda Szülői Munkaközösségé
nek vezetője lapunknak elmond
ta: hagyományteremtő szándék
kal hívták életre a jótékonysági
koncertet, a rendezvény teljes
bevételét az intézmény Óvó
Kezek Alapítványának aján
lották fel, és gyermekjátékok
valamint eszközök beszerzésére
fordítják.

Lelkiekben is erősödnek a nagycsaládosok
A Sárvári Nagycsaládosok
Egyesülete a Szent László Katolikus Általános Iskola tornatermében tartotta meg december
elején hagyományos Mikulás és
karácsonyi ünnepségét.

Az egyesület gyermekei nagy
izgalommal várták, verssel és
énekkel üdvözölték a Mikulást.
A Télapó zsákjában természe
tesen akadt a gyerekek számára
egy kis édesség, ezzel jutalmazta
bátorságukat.
A családokat az ünnepségen
Sáray Péterné, az egyesület elnö
ke köszöntötte. – A karácsonyi

ünnepség megszervezésével a
nagycsaládban élő gyermekek
lelki feltöltődéséhez tudunk

hozzájárulni – mutatott rá az
elnök, majd örömmel hozzátette,
hogy szerencsére minden évben

Ünnepi műsorral köszöntötték a Mikulást a nagycsaládosok ünnepségén

számíthatnak olyan önzetlen
támogatókra, akik felajánlása
ikkal megkönnyítik a gyermekek
megajándékozását.
Az eseményen részt vett Kon
dora István polgármester is, aki
– a Mikuláshoz hasonlóan – nem
érkezett üres kézzel, a családok
nak 1-1 kilogramm szaloncukrot
adományozott. A polgármester
ünnepi beszédében a család
fontosságáról szólt.
Az ünnepségen a Gárdonyi
Géza Általános Iskola énekkara
is megajándékozta lebilincselő
műsorával a nagycsaládosok
közösségét.
Czupor Szilvia

Ebben az évben is kapott ajándékot Rábasömjén
Hó ugyan még nem esett november utolsó szombatján
Sárvár rábasömjéni városrészén, de ez nem zavarta a gyerekeket a hóemberkészítésben,
a művelődési ház Mikulásváró
rendezvényén. December 16-án
pedig karácsonyi ünnepséget
tartottak az időseknek.
A legifjabbak kézműves-fog
lalkozáson készítettek délután
hóembereket mindenféle erre
alkalmas anyagot felhasználva.
Ezt követően közösen népi játé
kokat játszottak, majd verseket
és dalokat tanultak a Mikulás
érkezéséig. A krampuszok mel
lett ez alkalommal a Mikulás

ajándékosztását a város alpol
gármestere, Máhr Tivadar is
segítette, megtoldva déligyü

mölccsel a csomagokat. Advent
harmadik hétvégéjén már kará
csonyváró rendezvényre várták

Kondora István polgármester köszöntötte Rábasömjén idős polgárait a
karácsonyi ünnepségen

a rábasömjéni időseket, ahol
Kondora István polgármester
köszöntötte őket.
– Idén tartottunk Mikulásvá
rót, karácsonyváró rendezvényt,
betlehemet állítottunk és bemu
tattuk az egykori falu újra hím
zett zászlaját. Ezek a találkozások
az ünnep mellett arra is jók, hogy
megvitassuk a jelenlévők által
felvetett ügyeket, ötleteket. Ez
évben is kapott a településrész
ajándékot, hiszen rendelkezésre
áll a pályázaton elnyert összeg
a régóta várt városközponttal
összekötő kerékpárút kiépítésé
re – mondta el Varga Károly, a
városrész önkormányzati kép
viselője.

facebook.com/sarvari.televizio
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Együtt készült Sárvár karácsony ünnepére
Folytatás az 1. oldalról
A fénydíszek és fényfüzérek
mellett egy új betlehemi szo
borcsoporttal is gazdagodott a
sárvári advent. Az önkormány
zaton keresztül a városnak adta

művész, a Népművészet Mestere
által készített alkotás a Szent
László-templom bejárata mellett
a főtéren került felállításra.
A különösen nagy értékű bet
lehemi figurákat a fafaragó több

Az adventi koszorú első gyertyáját a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület tagjai
gyújtották meg

ajándékba egy helyi polgár a
több alakos életnagyságú figu
rákból álló kompozíciót. A Né
meth Gyula celldömölki fafaragó

éven át készítette. A Szent család
és a háromkirályok érkezését be
mutató egész alakos jelenet nyolc
életnagyságú figurából és két

bárányt mintázó faragásból áll.
A szobrok későbarokk és klas�
szicizáló jegyeket hordoznak.
A befogadásukra külön készült
egy betlehemi istállót stilizáló
faépület is.

a térre kiérkezőkkel, többször kérte
a sárvári közönséget, hogy énekel
jenek vele együtt, amit a nagyérde
mű szívesen meg is tett. Az énekes
a közönséggel való együttműkö
dést egyébként is csapatjátéknak

Sokan megcsodálják az adományként Sárvárra került betlehemi szoborcsoportot

* * *
Nagy sikere volt a helyiek
körében a város koncertaján
dékának december 8-án a Posta
téren. A hagyomány, miszerint
az önkormányzat minden év
végén egy minőségi zenét játszó
előadóval vagy együttessel lepi
meg a várost, folytatódott. Idén
Vastag Csabára esett a választás,
aki azt nyilatkozta: Megtisztelő
számára, hogy ő adhatta át
Sárvárnak dalai segítségével az
önkormányzat ajándékát.
Vastag Csaba több mint 22 dalt
hozott a sárváriaknak. Az eső
helyett havat is sikerült a zene
segítségével a térre varázsolnia
a közönséggel közösen. Épp egy
telet hívó dal hangzása közben
kezdett hullani a hó. A koncerten a
barátságról, szeretetről szóló dalok
kapták a főszerepet. Vastag Csaba
kiválóan megtalálta a közös hangot

tekinti. A koncert végén exkluzív
információt is megosztott a vá
rossal az énekes: Elmondta, hogy
amerikai barátaival közösen írt
egy dalt, amit a napokban fejeznek
be. A stúdiómunkák után klip
is készül, melyet várhatóan kora
tavasszal mutatnak be.
Tavaly és idén is nagy sikerrel
lépett fel a Soulwave a Posta téren.
Góczán Gáborék számára fontos
mérföldkő volt ez az év, hiszen A
Dal 2017 zenei válogató országos
ismertséget hozott a számukra.
Sorra jelentek meg slágereik is, a
Kalandor után a Szaladok, majd
a Nehezen Múlik is közönség
kedvenc lett, legutóbbi daluk
videoklipje is már átlépte az egy
milliós nézettséget. Koncertekkel
és tervekkel tele a következő évük
is, jövőre tervezik új lemezük
megjelentetését is.
PA-PM-FR

Vastag Csaba adhatta át Sárvárnak dalai segítségével az önkormányzat ajándékát
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Szent László
A Szent László
Plébánia
● 24-én, 16 órakor Jézus-várási ün
nepély különösen kisgyermekek számára.
17.30-tól 23 óráig zárva a templom, éjjel
11 órakor nyitjuk.
● A csendes éjben 22.00-kor Rábasöm
jénben, éjfélkor pedig a nagytemplomban
az angyalok miséjét énekeljük. Előtte
23.00-tól gyónási alkalom, örvendetes
rózsafüzér és énekkari áhítat lesz.
● Az ünnepnapok miserendje: az éjféli
misére tekintettel 24-én, vasárnap este 6
órakor, illetve 25-én, hétfőn reggel 7 órakor
nem lesznek szentmisék. Tehát Nagykará
csony főünnepén hétfőn reggel 8 órakor
nyitjuk a templomot. 8.30 (templomunk
Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb
családokért imádkozunk), 10.00 és 18.00.
– Karácsony másnapján kedden szokás
szerint 7.00, 8.30, 10.00 és 18.00 órakor!
● 27-én, szerdán az esti szentmisén
borszentelés = Szent János-áldás.
● 31-én Szent Család vasárnapja.
● Szilveszter estéjén 18.00-kor év végi
hálaadást, Te Deum-ot éneklünk.
● Az egyházi híreket figyelemmel
kísérő valamennyi olvasónak glóriás Ka
rácsonyt és békés új évet kívánunk a Szent
László templom oltárától!

Szent Miklós P

Szent Miklós
Plébánia

● December 24-én, advent 4. va
sárnapján 8 és 10 órakor lesznek szent
misék.
● December 24-én 15.30 és 18 óra közt
a Sári templom nyitva lesz, hogy a Szülők
és nagyszülők a gyermekeket a betlehem
látogatására el tudják hozni. A templomot
23 órakor újra kinyitjuk, hogy akik még
gyónni akarnak, ezt megtehessék 23.30
óráig. A Rózsafüzér Társulat 23.00 órától
szentolvasót imádkozik. 23.30 órától a
templom énekkara énekes áhítatot tart.
Éjfélkor ünnepi angyali szentmisét
éneklünk.
● December 25-én, karácsony nap
ján 8, 10 és 18 órakor lesznek ünnepi
szentmisék.
● December 26-án, karácsony
másnapján a szentmisék 8, 10 és 18
órakor kezdődnek.
● December 31-én, Szent Család
vasárnapján, szombaton előeste 18
órakor és vasárnap 8 és 10 órakor
lesznek szentmisék a Sári templom
ban. 17.30-kor ünnepélyes hálaadást
tartunk.
● Január 1-je Újév : parancsolt
ünnep, ezért a szentmisén buzgón
vegyünk részt, 8, 10, illetve 18 órakor.
● Minden Hívemnek és jó szándé
kú sárvári Polgárnak Istentől áldott
karácsonyt és új esztendőt kívánok!

www.sarvarvaros.hu
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● Karácsonyi ünnepkör: 2017. decem
ber 24-én, vasárnap 15 órakor Rábapatyon,
17 órakor Sárváron szentesti istentiszteletet
tartunk a hittanos ifjúság szolgálatával.
(Délelőtti istentiszteletet ezen a vasárna
pon nem tartunk.)
– December 25-én, hétfőn 9:30 órakor
Sárváron ünnepi istentisztelet lesz közgyó
nással és úrvacsora közösséggel.
– December 26-án, kedden 9:30 órakor
Sárváron, 11 órától Rábapatyon ünnepi

istentisztelet, és ezen az ünnepnapon Rá
bapatyon hívjuk az Úr oltárához a híveket.
● Óév este: December 31-én, vasárnap
15 órakor Rábapatyon, 17 órakor pedig
Sárváron tartunk évzáró istentiszteletet.
(Ezen a vasárnapon sem lesznek délelőtti
istentiszteleteink.)

Református
Egyházközség
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Hozd magaddal kistestvéredet, barátaidat!
Szeretettel vár a katolikus iskola közössége és Angelicus!
Pecsétgyűjtős füzetedet ne felejtsd otthon...
Szeptem

Evangélikus
Sárvári Evangélikus
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● Vasárnaponként
10 órától istentisz
teletet és – ezzel egy
időben – gyermek-is
tentiszteletet tartunk.
● Szerdánként
17:30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az
énekelni vágyókat.
● K a r á c s o ny i
alkalmaink: decem
ber 24-én, 16 órától
szentesti istentiszte
let lesz a gyermekek
szolgálatával, decem
ber 25-én és 26-án 10
órai kezdettel úrva
csorás istentiszteletet
tartunk.
● Évkezdő isten
tiszteletünk január
1-jén 10 órakor lesz
● Egyházközsé
günk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Jubiláló Nádiverebek
A sárvári együttes énekelt
versekkel hódította meg közönségét. Mindennek fokmérője
az a néhány ovis kislány volt,
akik önfeledten kezdtek el
táncolni a színpad előtt. Pedig
a programot hagyományos
formátumúra tervezték. Színpadon a jubiláló Nádiverebek,
a Tinódi gimnázium Medvegy
Antal termének nézőtéri székein pedig a közönség – ovistól a
szépkorúig.

A Nádiverebek együttes tíz éve
zenél együtt. Énekelt verseikkel,
reneszánsz dallamokkal, saját
szerzeményeikkel sok örömet
okoztak már eddig is közönsé
güknek. A jubileumi koncerten
sem volt ez másképp. Telt ház
előtt játszottak. Az ünnepen
jelen volt Kondora István, Sárvár
polgármestere is, az együttest pe
dig a város nevében Máhr Tiva
dar alpolgármester köszöntötte.
– A boldogságot csak az bírja
el, aki elosztja. A fény csak ab
ban válik áldássá, aki másnak

is ad belőle. Amit szerzel, amit
elérsz, amit tudsz, amit átélsz,
osszad meg. Az egész világ
tied. Szabad vagy a kövektől
az éterig. Ismerd meg, hódítsd
meg, senki se tiltja, de jaj neked,

Pajor Tetőfedés

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

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

Pajor Béla, Pajor Gábor

06 70 362 67 76

E-mail: pajorteto@citromail.hu • www.pajorteto.hu

Utazási Iroda

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk
minden kedves régi és
leendő Utasunknak!
AQUA Travel Utazási Iroda
Kisipari üzletsor

Eng. szám: U-000545

Boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag új évet!
H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Horváth Ágota az együttes
életútjának összefoglalása mel
lett a névválasztásról is szólt.
Elmondta: Szilágyi Domokos
verséből származik a Nádivere
bek zenekarnév.

– 2003-tól rendszeresen szer
veztünk ilyen esteket, koncerteket.
A sárvári kórház alapítványának
javára is hirdettünk 2005-ben
egy jótékonysági estet. Az volt az
első olyan fellépés, amikor csak
énekelt versekből állítottuk össze a
műsort, ezután alakult meg 2007ben a zenekar – mesélte Schuller
Henriette, az együttes vezetője, aki
hozzátette, a zene szeretete tartja
össze máig az együttest.
Ma három állandó tagja van a
zenekarnak: Kocsis Tünde, Czu
pi Ádám és Schuller Henritette
zenél most együtt. A jubileumon
egy régi tag, Grodvaldtné Martos
Veronika is csatlakozott a csapat
hoz, valamint Vajda Andrással
egészült még ki a Nádiverebek
együttes. A jubileumi műsor első
részében tíz év repertoárjából
válogattak, a koncert második
részében ismert magyar előadók,
köztük Koncz Zsuzsa, Zorán
dalaiból adtak elő néhányat. A
produkciókat vastapssal jutal
mazta a közönség.
PM

Bőrgyógyászat Sárváron!

Ács, tetőfedő, bádogos munkák

Szolgáltatásaink:
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép,- zsindely,- palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek,
bádogos szerkezetek, cserepes lemez,
szendvicspanel fedések készítése

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

kezdeményezett jótékonysági
önálló esteknek. Most házigaz
dai, műsorvezetői minőségben
volt jelen a színpadon és mesélt
a zenekar történetéről, sikereik
ről, terveikről.

A jubileumi műsor első részében tíz év repertoárjából válogattak, a koncert
második részében ismert magyar előadók dalai szólaltak meg

ha magadnak tartod – Hamvas
Béla gondolataival köszön
tötte az együttest és a nézőket
Horváth Ágota. A pedagógus
kezdetektől segítője, diákjaival
közreműködője az együttes által
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Rendelési idő:
Péntek: 10:00-14:00

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

Januári kezdés!
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Adventi manómesés délutánok a múzeumban
Decemberi programjaival
a Nádasdy Ferenc Múzeum
is bekapcsolódott az ünnepi
készülődésbe. Adventvasárnaponként a múzeum nagy
karácsonyfájának tövében barátságosan berendezett kis
mesekuckó várta a sárvári
gyerekeket és felnőtteket.

A múzeum munkatársai saját
maguk által megírt mesékkel
készültek a legifjabb közönség
számára az adventi gyertyagyúj
tás mellé, így Takács Zoltán
Bálint múzeumigazgató, Molnár
Andrea múzeumpedagógus
és Takács-Reichardt Gabriella
történész is.
A sárvári intézmény évek óta
törekszik arra, hogy levetkőzze a

bélyeget, miszerint a múzeumok
unalmas, szigorú, komor helynek
számítanak. A múzeum most

megmutassa, a sárvári vár a lehe
tőségek izgalmas tárházát kínálja
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Óvodások készítették a díszterem hatalmas karácsonyfájának díszeit (Fotó:
Takács – Reichardt Gabriella)

az adventi foglalkozásokkal tett
egy újabb nagy lépést afelé, hogy

– A múzeum egy kedves in
tézmény, amit érdemes megis

merni. Az adventi programok
keretében az embereket nem
csak egymáshoz hoztuk közel,
hanem egy kicsit az intéz
ményhez is. Ezúton szeretnék
minden sár várinak áldott,
békés karácsonyt és sikerek
ben gazdag új évet kívánni.
Mindenkit vár a múzeum
2018-ban is! – fogalmazott
Takács Zoltán Bálint múzeum
igazgató.
A múzeum a mesedélutánok
mellett több színes programot
is kínált decemberben. Az
általános iskolások számára
kötetlen tárlatvezetéssel ké
szültek, az ovisokat pedig ismét
felkérték, hogy segítsenek a
karácsonyfa feldíszítésében.
Czupor Szilvia

Irodalmi szalonná alakult a sárvári vár díszterme
Teltházas volt a sárvári múzeum olvasásnépszerűsítő programja, a Molytalanító Irodalmi Kimozduló, harmadszor
rendeztek ilyen eseményt idén.

Legutóbb Csendes Nóra
Zápor utca című regényének
bemutatójára került sor, most
pedig Okváth Anna „Szonáta
Gordonkára és Kávédarálóra”
című regénye nyomán terem
tettek kávéházi hangulatot az
eseménynek. A könyv mellett
történelmi jelentőségű magyar
nemes asszonyokról is szó esett
az estén, ebben Takács Zoltán
Bálint múzeumigazgató vállalt
fontos szerepet. Okváth Anna
írót elkísérte a találkozóra köny
veinek kiadója, a Könyvmoly

képző szerkesztője, Varga Beáta
is. A programot stílusosan a
könyvcím alapján a Sárvári Vo

szos asztalokkal, porcelán csé
székkel, süteményekkel pedig
kifejezetten jól állt a stukkós,

Kávéházi hangulat a díszteremben (Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)

nósok műsorával indították. A
kávéházi hangulat a fehér abro

JÓTÉKONYSÁGI EST
ÉS MALACSÜTÉS
2017. december 29. (péntek) 17:00
a Bassiana Hotel terasza
(Sárvár, Várkerület 29-2.)
Közreműködik a Herpenyő együttes
A rendezvény bevételét és az adományokat
az együttes javára ajánlják fel!

freskós, parkettás díszteremnek.
Varga Beáta, a Könyvmolyképző
Kiadó szerkesztője ünnep
nek nevezte, hogy Sárváron
lehetnek. A szerkesztő azt is
elárulta: a tehetséggondozó
Aranymosás programjukra,
melynek köszönhetően Okváth
Annát is felfedezték, egészen

január 15-ig várják a fiatal írók
kéziratait. Az est első felében
Okváth Anna íróval Molnár
Andrea múzeumpedagógus,
szervező beszélgetett az írás
mesterségéről.
Az olvasásnépszerűsítő prog
ramot a fiatalokat érintő, szá
mukra kedves műfajokra ala
pozzák a szervezők: Főszerepet
kap a rendezvényeken a zsáner-,
a tudományos ismeretterjesz
tésen alapuló-, vagy a kötelező
irodalom.
– A sorozat indításával az
irodalmat szeretnénk bevonzani
a múzeumba, a fiatalok érdeklő
désére építve. Cél, hogy a köny
veket a múzeumon keresztül, a
múzeumot pedig a könyvek által
hozzuk közelebb a látogatókhoz,
olvasókhoz – mondta el a prog
ram céljáról Molnár Andrea
múzeumpedagógus.
A Molytalanító Irodalmi Ki
mozduló legközelebb jövő feb
ruárban folytatódik.
Pogács Mónika

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy
december 23-tól (szombattól)
január 1-ig (hétfőig)
a könyvtár zárva tart.
Nyitás: január 2-án, kedden

facebook.com/sarvari.televizio
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Program:
• Házigazda zenekar:
Cabo Wabo Party Band
• Kezdés, kapunyitás: 19:00
• Sztárfellépő: Nagy Jonathan illuzionista
bűvész (www.jonimagic.hu)
• Fővédnök: Kondora István Polgármester
• 4 fogásos svédasztalos vacsora
• A rendezvény teljes bevételét
a Sárvári Csicsergő Óvodának
(Petőfi u.) ajánljuk fel.
• Jegyár: 6.500 Ft/ Fő

2018. január 6-án, szombaton 17 órakor
a sárvári Tinódi Gimnázium sportcsarnokában a

SÁRVÁRI KONCERTFÚVÓSZENEKAR
újévi koncertje.
Vezényel: Szélesi Attila
Közreműködők: Fekete Linda, Jámbor Nándor
a szombathelyi Weöres Sándor Színház művészei
Támogatók:
Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári HUKE
A zenekart támogató adományaikat köszönettel fogadjuk!
www.sarvarfuvos.com I www.sarvarvaros.hu

Jegyinformáció: Mórocz Zsolt 30/287-4424, Savanyú Gábor 30/334-8221.
A jegyek korlátozott számban kaphatóak! Csak elővételben! (Park Inn recepción
2017. 12. 28-tól) A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!
tm

Minden ami autó!

HA INGATLANT VÁSÁROLNA
VAGY ELADNA,
A LEGJOBB HELYEN JÁR!
INTÉZZE INGATLANÜGYEIT
EGY HELYEN!

INGATLANKÖZVETÍTÉS
HITELKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÉS
SMART Ingatlan Iroda:
Cím: 9600 Sárvár, Hunyadi út 16.
Telefon: +36 70 420 8417
E-mail: sarvar.hunyadi@smartingatlan.hu

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
» 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 «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 11.000

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

SMARTINGATLAN.HU

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM

Varga pincészet borai

Olaszrizling 0,75 l
száraz
fehér
379 Ft
+üveg/db
505 Ft/liter

Rozé
0,75 l félszáraz
439 Ft
+üveg/db
585 ft/liter
ZweigeltCabernet
Sauvignon
0,75 l félédes
439 Ft +üveg/db
585 Ft/liter

Szürkebarát
0,75 l félédes
fehér
439 Ft
+üveg/db
585 Ft/liter

Szentkirályi
limonádé
0,33l üveges
(jaffa,
vadszőlő)
55 Ft/db+üveg
167 Ft/liter

Theodora
szénsavmentes
0,5 l PET
59 Ft/db
118 Ft/liter

Irsai Olivér 1,5 l
Ház bora
száraz fehér
749 Ft+üveg/db
500 Ft/liter

Kárpátia pálinka 0,5 l
(Alma-barack-körtemeggy-szilva)
1890 Ft/db 3780 Ft/liter
Nestea Green (zöld)
citrom 0,5 liter
99 Ft/db 198 Ft/liter

Cabern Sauvignon
1,5 l Ház bora
száraz vörös
749 Ft
+üveg/db
500 Ft/lter

Lays Chips 110 g
(sós, pikáns
paprikás,
tejfölös-snidlinges)
229 Ft/db
2082 Ft/kg
Ági gyümölcsszörp
0,7 l
több ízben
(Az év terméke díj
2017-ben,
a szörp
kategória
győztese)
369 Ft+üveg/db
527 Ft/liter

Újdonság! Először Magyarországon!
Konrád CSEH
kézműves sörcsalád:
világos,barna,
felsőerjesztésű üveges
és hordós sörök
165 Ft + üveg/db-tól
Konrád 8 db-os sörkülönlegesség
válogatás karácsonyi díszdobozban
1990 Ft/doboz

Ballentines 0,7l fém
díszdobozban 4490
Ft/db 6414 Ft/liter

Érvényes: 2017.12.31-ig.

9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.
Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00
www.litovel.hu

Litovel Moravan
0,5 l üveges
(eredeti cseh
sör) 4,6%11B°
139 Ft+üveg/db
278 Ft/liter

Litovel
Classic 0,5 l
dobozos
189 Ft/db
378 Ft/liter
Szent István pezsgő
0,75 l (édes, muskotály,
rozé, száraz)
699 Ft/db
932 Ft/liter
Szekszárdi
Civilis Cuvée
0,75l papír
díszdobozban
Bodri pincészet
1690 Ft/db 2253 Ft/liter

Karácsonyi italkülönlegességek széles választéka díszdobozban!

A Zöldfa Ital Kis- és Nagykereskedés valamint
a Nádasdy Vendéglő kollektívája kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet kíván minden kedves vásárlójának és vendégének!
Ünnepeljen velünk az év utolsó napján, szeretettel várunk mindenkit szilveszteri
gálaestünkre is. Asztalfoglalás: +3630/560-65-98-as telefonszámon!

facebook.com/sarvari.televizio
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Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos
Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófia
fogszabályozó szakorvos

Sárvár, Sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)
Tel.: 95/323-547 www.drboda.hu

Sárváron,
a Berzsenyi u.
3. sz. alatt épülő
társasházban
2 és 3 szobás
lakások
értékesítése
elkezdődött.
Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
Érdeklődni a 06309376025-ös telefonszámon lehet.

Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. májusától pedig 100%-os magyar
tulajdonban, LISS Kft. néven gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon készülékeket is.
Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és a világpiacon egyaránt.

A LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. répcelaki munkahelyre munkatársakat keres
a következő pozíciókba 3 műszakos munkarendben
GÉPI FORGÁCSOLÓ

Feladat:
– Forgácsoló gépek beállítása
– Szerszámélezés
– Hibaelhárítás
Elvárások:
– Szakirányú végzettség
– Önálló munkavégzés
– Min. 2 év szakmai tapasztalat előnyt jelent
– Targoncavezetői engedély előnyt jelent

ANYAGMOZGATÓ

Feladatok:
– Gyártáshoz szükséges alapanyagok mozgatása
– Gyártásközi anyagok mozgatása
– Kapcsolattartás a raktárral
Elvárások:
– Emelő-gépkezelői végzettség (OKJ)
– Érvényes targonca jogosítvány
– Önálló munkavégzés
– Precizitás
– Jó kommunikációs képesség
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérem, hogy
juttassa el önéletrajzát az alábbi elérhetőségekre:
LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft.
9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. web: www.liss.hu
E-mail: karrier@liss.hu vagy georgina.kondor@liss.hu

GÉPKEZELŐ

Feladat:
– Gépek, berendezések üzemeltetése
Elvárások:
– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
– Alapszintű számítógépes ismeretek
– Munkavégzés több műszakos munkarendben

MECHANIKAI KARBANTARTÓ

Feladatok:
– Gépbeállítások
– Karbantartási feladatok ellátása
– Hibaelhárítás
– Több műszakban történő munkavégzés
Elvárások:
– Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség
– Targoncavezetői engedély előnyt jelent
– Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat- előny:
elektromos karbantartói tapasztalat
Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– 40% műszakpótlék
– Cafetéria juttatás (Készpénz, SZÉP kártya, ÖNYP, EP)
– 13. havi juttatás
– Munkába járási támogatás (amennyiben nem megoldott
a tömegközlekedés, az autóval való bejárást 15+10 Ft/km
kifizetéssel támogatjuk)
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. december 22. és 2018. január 13. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
December 23. és január 6.,13. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
December 22. (péntek) 19.00 Vendég: Kovács László,
a Sárvár FC edzője
Január 5. (péntek) 19.00 Vendég: Kovács László,
a Sárvár FC edzője/ism.
Január 12. (péntek) 19.00 Újévi fúvós hangverseny
Kis Jézus várása – a katolikus iskola diákjainak műsora
December 24. (vasárnap) 19:00
Ismétlés: 25–28-án 11.00,15.00 és 18.00, 29-én 19.00

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

Az élet kenyere – A Sárvári Oratórikus Kórus előadása
December 25. (hétfő) 19:40
Ismétlés: 26–29-én 19.40
Óévbúcsúztató műsor – Év Sárvári Ember 2017
December 30. (szombat) 19.00
Ismétlés: 30-án 21.00, 31-én
11.00,17.00,19.00,21.00,23.00, 1-jén 12.00,
17.00,19.00,21.00,23.00, 2–4-én 12.00, 19.00. és 23.00

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

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
Nyomtatás: 2017. december 18.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Boldog karácsonyt és
balesetmentes új évet kívánunk!
2018-ban is várjuk
Önöket tanfolyamainkra!
Tájékoztatás:

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

VÁLASSZON TÖBB MINT
60 DARABOS KÉSZLETÜNKRŐL!
2+2 év garanciával!
MODELL

Corsa Selection
5a 1,2 B/70 LE
Corsa Selection
5a 1,4 B/90 LE
Crossland X Enjoy
1,2 B/81 LE
Astra J Sedan
1,6 B/115 LE
Astra K Enjoy
5a 1,4 T/125 LE
Astra K Selection
5a 1,4 B/100 LE
Mokka Selection
1,6 B/115 LE
Astra K Enjoy St.
1,4 T/150 LE
Zaﬁra Tourer
Innovation
1,4 T/140 LE

SZÍN

LISTAÁR

KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁR

Kék

3 500 000 Ft

707 000 Ft 2 793 000 Ft

Metál

4 097 000 Ft

607 000 Ft 3 450 000 Ft

Kék

4 445 000 Ft

446 000 Ft 3 999 000 Ft

Piros

4 861 000 Ft

962 000 Ft 3 899 000 Ft

Metálfény 6 015 000 Ft 1 035 000 Ft 4 980 000 Ft
Metálfény 4 977 000 Ft

627 000 Ft 4 350 000 Ft

5 217 000 Ft

718 000 Ft 4 499 000 Ft

Ezüst

Metálfény 6 370 000 Ft 1 130 000 Ft 5 240 000 Ft
Metálfény 8 829 000 Ft 2 329 000 Ft 6 490 000 Ft

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, 2017. december 31-ig történő forgalomba
helyezés esetén. További feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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A dobogó harmadik fokán telelnek kézilabdázóink
NB II-es női kézilabda-bajnokság
10. forduló
SZESE Győr–Sárvárfürdő
Kinizsi 21-28 (9-12)
Sárvárfürdő Kinizsi: Petróczi
V. – Soós R., Jenőfi K. (4), Nardai
V. (2), Cser D. (5), Doncsecz D.
(4), Kokas V. (8). Csere: Varga
Á. (kapus), Vajda V. (3), Farkas
J. (2), Horváth D., Farkas L.,
Horváth E.
Megbízott edző: Pupp Adél.
A Sárvárfürdő játékát az első
játékrészben remek védőmunka,
támadásban pedig sok hiba jelle
mezte. A félidő nagy részében így
fej-fej mellett haladtak a csapatok,
a szünetre azonban – jó hajrájának
köszönhetően – így is háromgólos
előnnyel vonulhatott a Sárvár.
Szünet után a győri lányok
nem találták a pontos és erő
szakos sárvári védekezés ellen
szerét, így a vasiak egy 8–0-s
sorozattal gyorsan eldöntötték
a mérkőzést. A lefújás előtt
tíz perccel már 12 gól volt a

különbség, a végére azonban ki
engedett a vendég gárda, ám így
is magabiztosan, végig vezetve
nyerte a mérkőzést.

Kokas Viktória, Petróczy Viktória kapus, Jenőfi Katalin valamint Cser Dóra
(balról jobbra) védekezése a legtöbb csapatot nehéz feladat elé állította

11. forduló
Sárvárfürdő Kinizsi–Büki
TK 23-17 (14-11)
Sárvárfürdő Kinizsi: Petróczi
V. – Soós R. (1), Jenőfi K. (3),
Nardai V. (2), Farkas J. (6/5),
Doncsecz D. (4), Kokas V. (4/2).

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk minden
jelenlegi és leendó´ vásárlónknak!

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

Rekordszámú néző előtt,
felfokozott hangulatban a Sár
vár egy 4–0-s szériával nyitott,
megadva ezzel a mérkőzés
alaphangját. A bükiek nem
igazán találtak rést a sárvári
falon, leginkább szélsőgólokkal
tartották meccsben csapatukat.
A második játékrészt megint
csak a Sárvárfürdő kezdte job
ban, és egy 6–0-s sorozattal
gyakorlatilag a 43. percre el is
döntötte a vasi rangadót: 20–11.
A végére a hazaiak kienged
tek kicsit, ám így is magabiz
tosan, végig vezetve győztek,
megőrizve 8 hete tartó veret
lenségüket és ezzel a bajnoki

tabella harmadik helyén te
lelnek.
A mérkőzés után Rozmán
Gergő edző értékelte a Sárvár
fürdő Kinizsi őszi teljesítmé
nyét: „Az első három mérkőzés
során különböző okok miatt,
sajnos még nem állt össze a
csapat, így ezt a szakaszt három
szoros vereséggel zártuk. Ezt
követően viszont nyolc fordulón
át veretlenek maradtunk, ami
bármelyik bajnokságban meg
süvegelendő teljesítmény. Hét
győzelmünk mellett mindössze
egy döntetlent játszottunk, ami
talán a vártnál is jobb mérleg.
El kell mondani, hogy öt gól
nál kisebb különbséggel nem
nyertünk meccset, védekezé
sünket pedig az dicséri, hogy a
Bük után mi kaptuk a második
legkevesebb gólt a bajnokság
ban. Mindezt igazi csapattel
jesítménnyel, hiszen nálunk
rendszerint hat-hét játékos is a
gólszerzők között szerepelt.
Jelenleg a harmadik helyen
állunk, bízunk benne, hogy a
csapat tavaszra is együtt marad,
és végig versenyben leszünk a
dobogós helyért.
Mindezért köszönet főtá
mogatónknak, az önkormány
zatnak, a társasági adójukat
felajánló vállalkozásoknak, a
névadó szponzorunknak és
további támogatóinknak, vala
mint lelkes közönségünknek!
CSL

Vasárnap:
07:00-12:00

Sárvár
Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek:
7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00

ÜZLETEK

Csere: Varga Á. (kapus), Vajda
V., Cser D. (3), Szondy N., Földi
A., Farkas L., Horváth E., Gó
man K. Edző: Rozmán Gergő.

Vasárnap: ZÁRVA

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

Kertvárosban
épülő 60 lakásos
Sárvár, Hunyadi utcában
5+8 lakásos
társasházban
– a Sárvár-Ház Kft.
társasházban
által
üzemeltetett fix havi bérleti
a lakások
és az
díjas
konstrukcióval
–
üzletek
értékesítése
lakások értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01 Boldog karácsonyt és

www.sarvarhaz.hu

eredményekben
gazdag új évet kívánunk!
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SÁRVÁRI

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Boldog karácsonyt és eredményekben gazdag
új esztendőt kívánunk
minden kedves sárvári és sárvár környéki
lakosnak, jelenlegi és leendő vendégeinknek!
A Várkapu csapata

Nem csak
a karácsony
adhat neked ajándékot.
Nem csak a karácsonyfa
alatt lehet csomag.
Bármikor, bárhol
rátalálhatsz.

Kertvárosi Trafik

(Csitáry – Hock Tamás)

Sárvár, Nádasdy u. 55.

Áldott, békés,
szeretetteljes karácsonyt
kívánunk mindenkinek!
ZOË ékszer

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 6.00-21.00,
péntek-szombat 6.00-22.00, vasárnap 6.00-20.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
DECEMBER 24-ÉN 6.00-15.00
DECEMBER 25-ÉN ZÁRVA
DECEMBER 26-ÁN 9.00-18.00
DECEMBER 31-ÉN 6.00-20.00
JANUÁR 1-JÉN ZÁRVA

Sárvár
Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Tel.:
06 30/974-6655

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

ekszerszalon.com
zoeekszer.hu

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

tinódi HotEl & rEstaurant
Hotel Restaurant

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

en
Megköszönve, hogy az elmúlt 27 évb
,
ttak
szto
és 2017-ben is minket vála
etésünkben található kedvezmény
hird
a
ves
kuponokkal kívánunk minden ked
nyt
ácso
Kar
sárvári lakosnak békés boldog
!
dőt
és sikeres, boldog Újeszten

Búcsúzta
ssa
az ÓÉVET
SZILVESZ
TERKOR
éttermü
nkben!
Ízlete
s vacsora
fergeteg
es buliva
l!
Élőzene:
Tomek
Biztosíts
a helyét
időben !!!

a Tinódi Hotel és Étterem csapata

Karácsonyi ajándéKötlet: vásároljon étKezési utalványt és mi 20% - Kal többet adunK!
(Pl. Ön fizet 5.000 Ft – ot, az utalvány 6.000 Ft – ot ér!) Vásárolható: 2017.dec.15-31-ig Érvényes: 2018.06.30-ig

Ha nincs kedve főzni, de megéhezik, a tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

Tinódi – az otthon ízei!

10% engedmény

25% engedmény

30% engedmény

Egy alkalommal

Egy alkalommal

Egy alkalommal

a tEljEs fogyasztás
összEgéből!

a pizzáK
árából!

az összEs
étElfogyasztás árából

Kizárólag helyben
fogyasztásra
max. 8 fő részére

Kizárólag helyben
fogyasztásra
max. 8 fő részére

Kizárólag helyben
fogyasztásra
max. 8 fő részére

érvényes:
2018.01.02-02.28 -ig
(kivéve a napi menü árából,
ill. 2018.02.17-én )

érvényes:
2018.01.02-02.28 -ig
(kivéve 2018.02.17-én )

érvényes:
2018.01.02-02.28 -ig
(kivéve a napi menü árából,
ill. 2018.02.17-én )

