
Sárvár és az emberi szívek is díszbe öltöztek

Advent második vasárnapján Muzsek András, a Sága Foods Zrt. vezérigazgatója olvasott fel mesét a múzeumi 
gyertyagyújtáskor 
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Advent harmadik hétvégéjére 
a hóesés is megérkezett, így a 
karácsonyi fényekbe öltözött 
várost a jótékony hótakaró is 
beborította, amely még ünne-
pélyesebbé tette a várakozás 
napjait. Az elmúlt hetekben 
adventi rendezvények, koncer-
tek váltották egymást Sárváron. 

A sárvári adventi vasárna-
pokon programok sokasága 

várta az érdeklődőket. A Posta 
téren a forró csoki – for-
ralt bor illatú adventi vásárt 
kereshették fel  azok, akik 
koncerteket hallgattak volna 
szívesebben, akik pedig meg-
hittebb, mesés, gyermekfog-
lalkozásokkal teli programra 
vágytak, azoknak a Nádasdy 
Ferenc Múzeum dísztermé-
ben kínáltak vasárnapon-
ként délután elfoglaltságot a 

szervezők. Az első múzeumi 
adventen Vojtkó Tibor für-
dőigazgató, aztán Muzsek 
András, a Sága Foods Zrt. ve-
zérigazgatója olvasott mesét a 
múzeumi karácsonyfa mellett 
a gyerekeknek. A harmadik 
adventi vasárnapon Máhr 
Tivadar alpolgármester egy 
Grimm-mesével tette meghit-
tebbé az ünnepi perceket.

Folytatás a 6. oldalon

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, sikerekben bővelkedő 

új évet kívánunk! 

és a lap mellékleteként megjelent naptár valamennyi hirdetője

A Sárvári Hírlap munkatársai
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Újabb kerékpárút  ....................  4.
Keresztény konferencia  ..........  5.

Évértékelő
a klubtagokkal
A Magyar Páneurópa Unió Sár-
vári Regionális Szervezeténél 
tartott Kondora István, Sárvár 
polgármestere vetített képes 
előadást „Építkezünk – Épít-
kezünk?” címmel. Hagyomány, 
hogy Kondora István évösszeg-
zései közül az elsőt a sárvári 
páneurópai klubban tartja. 

Egy jelentős év, Sárvár 50 éves ju-
bileumi évének zárásához érkezett 
a város. Számos beruházás zajlik 
és fejeződött be idén. Így a sárvári 
páneurópai klub tagjainak is még 
tanulni kell az új vagy teljesen felújí-
tott létesítményeket a városban. Ne-
héz feladat várt Kondora Istvánra is 
a számos fotó kiválogatása során. A 
sok kedves kép közül a város első 
embere számára a sportcsarnok és 
a Hild park fotói voltak a legkedve-
sebbek. – Ez a találkozás számomra 
is fontos, mert megismerhetem, 
hogy külső szemlélőként a klub 
tagjai hogyan látják a várost, a 
változásokat – mondta el Kondora 
István polgármester.

Folytatás a 4. oldalon
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Sárvár Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SÁRVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ASP 
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kor-
mányrendelet alapján Sárvár Város Önkormányzata, ezzel a Kö-
zös Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok (Sárvár, Sitke, 
Bögöt. Porpác) a második ütemben csatlakozik az önkormányzati 
ASP rendszerhez. Ennek keretében vállalja az önkormányzat a 
keretrendszerhez és a következő szakrendszerekhez történő 
csatlakozást: iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési por-
tál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter 
rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi 
rendszer, hagyatéki leltár rendszer. 
A szükséges informatikai fejlesztések keretében 13 db új, az 
előírt feltételeknek megfelelő munkaállomások MS Windows 
környezetben és 22 db új típusú személyi igazolvány olvasására 
is alkalmas kártyaolvasó kerül beszerzésre. A szakmai megvaló-
sítás keretében megvalósuló működésfejlesztés és szabályozási 
keretek kialakítása külső szolgáltató igénybevételével történik. 
Ennek keretében történik az IT biztonsági szabályzat, az iratke-
zelési szabályzat felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása, 
valamint az elektronikus ügyintézés rendjéhez kapcsolódó ön-
kormányzati rendelet megalkotása.

A projekt összköltsége: 9.000.000 Ft.
Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 
9.000.000 Ft.
A projekt megvalósítás időszaka 2017.04.01- 2018.12.31.

További információ www.sarvarvaros.hu oldalon található vagy 
dr. Kulcsár László projekt menedzsertől kérhető 
a kulcsar.laszlo@sarvar.hu e-mail címen.

Sárvár minden családjának, lakójának és 
vendégének békés, boldog ünnepeket és 

eredményekben gazdag 
új évet kívánnak 

az önkormányzat polgári együttműködés 
(Fidesz–KDNP) képviselőcsoportjának tagjai: 

Varga Károly, Dr. Szabó Gyula, Máhr Tivadar, 
Szabó Zoltán, Kondora István, Kampel Oszkár, 

Vinter István és Varga Jenő

Civil évzárón köszönte meg 
a város mintegy 80 civil szer-
vezetének munkáját Kondo-
ra István polgármester. Az 
egyesületek képviselőinek 
szervezett vacsorán alkalom 
nyílt az év értékelésére és a 
tapasztalatcserére is.  

Az idei civil évzáróra mint-
egy százan jöttek el a 80 városi 
civil szervezet képviseletében 
Kondora István meghívására. 
A polgármester köszöntőjében 
kiemelte, hogy Sárvár 50 éves 
jubi leumi évének rendez-
vényei nem jöhettek volna 

létre a civil szervezetek aktív 
közreműködése nélkül. – Az 
önkormányzat számít a civilek 
munkájára, a civilek pedig 
számíthatnak az önkormány-
zat támogatására – mondta 
Kondora István, aki arról is 
szólt, hogy milyen eszközök-

kel tudja az önkormányzat a 
civilek tevékenységét segíteni. 
A legelső és a legfontosabb, 
hogy anyagi támogatást nyújt 
a részükre az önkormányzat, 
de sokuknak helyiséget is biz-
tosít a működésükhöz, így jött 
például létre a civilek háza. A 
harmadik, az úgynevezett vir-
tuális támogatás, vagyis hogy a 
civil szervezetek biztonságban 
tudnak működni és élni Sárvá-
ron, egy olyan nagyobb család 
részeiként, amely körülöleli 
ezt a mozgalmat.

Az egyesületek képviselői-
nek szervezett vacsorán alka-

lom nyílt az év értékelésére és 
a tapasztalatcserére is. A je-
lenlévők Kondora István pol-
gármesterrel és Máhr Tivadar 
alpolgármesterrel is megoszt-
hatták ötleteiket, javaslataikat 
a jövő évre vonatkozóan.

-fr-

Évzáró a civilekkel
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Biztosítás
hipp-hopp!

Nem bonyolítjuk, iNtÉzzÜK!

VEGYE FEL VELÜNK 
A KAPCSOLATOT MOST!

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, biztosítás-közvetítés, 
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

Gondja van a jelenlegi biztosításával? 
Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne? 

Az ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN! 
Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

Biztosítás-közvetítő rutinunk, kapcsolatrendszerünk 
garancia rá, hogy Önnek: Ne kelljen időrabló 

ügyintézéssel bajlódnia! Problémás esetekben is 
gyors, hatékony megoldást találjon!
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Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Kondora István polgármester a város mintegy 80 civil szervezetének képvi-
selőit köszönthette 
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BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

 Máhr Tivadar Kondora István Dr. Szijártó Valéria
 alpolgármester polgármester   címzetes főjegyző                                

Kedves Sárváriak!
Év vége felé közeledve mindannyian próbáljuk kiragadni 

magunkat a mindennapok valóságából, és visszatalálni ahhoz 
a gyermeki önmagunkhoz, amely őszinte lelkesedéssel várta a 
Karácsony szent ünnepét. Ilyenkor kicsit megtisztul a lelkünk, 
egyszerűbbnek véljük a világ dolgait, és valami természetfeletti 
erő azt súgja nekünk, hogy minden bajon úrrá tudunk lenni.

 Az idősebbek természetesen tudják, hogy ez nem mindig 
történik így, mégis ez a képzelet mindannyiunkat hatalmába 
kerít. Jó érzés magunkat is megcsalva ebben az álomvilágban 
élni, legalább néhány napig, hogy aztán visszatérjünk a hét-
köznapokba és a mindennapi munka világába.

Azt kívánom Mindannyiunknak, hogy ez a varázslat vegyen 
rajtunk erőt, és segítsen felkészülni a következő év küzdelmeire, 
hogy aztán az év elmúltával újra visszataláljunk képzeletbeli 
gyermekkorunk örömteli világába.

Kívánok minden Sárvárinak boldog, áldott karácsonyi  
ünnepeket és örömteli új évet!

Sárvár, 2018. december
 Kondora István
 polgármester

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal a téli időszakban
2018. december 27–28-án igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

A feladatellátás folyamatossága haláleset anyakönyvezése 
esetén biztosított, ennek érdekében a Hivatal anyakönyvve-
zetője ügyeletet tart.

A sárvári képviselő-testület 
december 13-án tartotta idei 
utolsó ülését a Városháza 
nagytermében. Többek között 
elfogadták 2019. évi feladat-
tervüket és munkatervüket is.

A testületi ülésen rendeletet 
alkottak az önkormányzat 2019. 
évi átmeneti gazdálkodásáról, 
amely a 2019. évi költségvetés 
elfogadásáig szól.  Módosították 
a lakások és helyiségek bérleté-
ről és a Fiatal Házasok Otthona 
fenntartásáról és működéséről 
szóló önkormányzati rendele-
tet. Az önkormányzati jogsza-
bály kötelezte a Fiatal Házasok 
Otthonában lakást igénybe 
vevő házaspárokat lakástaka-
rék-pénztári megtakarítás elhe-
lyezésére. Mivel a 2018. október 
17-e után megkötött lakás-elő-
takarékossági szerződések után 
már nem jár állami támogatás, 
ezért indokoltnak tartotta a 
testület ezen kötelezettség előí-
rásának megszüntetését a fiatal 
házasok esetében. Határoztak 
a II. és a III. számú gyermek-
orvosi körzet feladatellátási 

szerződésének módosításáról 
is, amely szerint havi 50 ezer 
forint működési támogatást 
nyújt az önkormányzat a körze-
tek ellátásához. A rábasömjéni 
kultúrházat a Rábasömjénért 
Egyesület Sárvár részére ingye-
nes használatba adta a sárvári 
önkormányzat. Elfogadták a 
Katalin utca és a Szombathelyi 
utca közötti kerékpárút vasúti 
átjárójának, valamint fény- és 
félsorompó berendezéseinek 
üzemeltetésére és kezelésére 
vonatkozó megállapodást, így 
most már – amennyiben az en-
gedélyek is megérkeznek – teljes 
hosszában használható lesz az 
új kerékpárút. A képviselő-tes-
tület 2019. évi feladattervét és 
2019. I. félévi munkatervét is 
jóváhagyták. 

Az idei utolsó testületi ülés 
ünnepélyes percekkel ért véget. 
A Tinódi gimnázium Per-
necker Csilla tanárnő vezette 
kórusa adott elő karácsonyi 
dalokat, majd Kondora István 
polgármester osztotta meg 
ünnepi gondolatait a televízi-
ónézőkkel.

Városunk minden polgárának áldott 
karácsonyt, békés, boldog, szeretettel teli családi 

együttlétet és sikeres új évet kívánunk!

Megtartották 
az idei utolsó ülést

Kondora István polgármester a decemberi testületi ülésen mondta el ünnepi 
jókívánságait a város lakóinak, mögötte a Tinódi iskola kórusa
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A műszaki átadás szakaszába 
ért a Sárvárt Gércével ösz-
szekötő kerékpárút kivite-
lezése. Az infrastrukturális 
beruházás 300 millió forintos 
kormányzati támogatásból 
valósulhatott meg, és része 
egy komplex vasi kerékpárút 
fejlesztési koncepciónak.

Gércétől indul és a 84-es 
főúttal párhuzamosan haladva 
Sárvár–Hegyközségnél, az új 
köztemető mellett ér véget az 
a kerékpárút, melyet a Vas Me-
gyei Önkormányzat és Sárvár 
Város Önkormányzata kon-
zorciumi partnerként közösen 
valósít meg egy turizmusfej-
lesztési projekt keretében. A 
kivitelezés egyik nagy érdeme, 
hogy megteremti a kerékpáros 
közlekedés lehetőségét a két 
település között. A 84-es szá-
mú főútvonal ezen szakaszán 
ugyanis tilos kerékpározni. 

A megvalósításhoz az ön-
kormányzatok 300 millió fo-
rint kormányzati támogatást 

nyertek el,  a projekt teljes 
költsége az önrésszel együtt 
közel 335 millió forint. Dr. 
Kondora Bálint, a Vas Megyei 

Közgyűlés alelnöke a helyszí-
nen tartott sajtótájékoztatón 
elmondta,  a  Sár vár–Gérce 
közötti 2,9 km hosszúságú, 
kétsávos,  EU szabványnak 

megfelelő kerékpárút meg-
építése 268 millió forintba 
került, és fontos része a megyei 
kerékpárforgalmi hálózatnak. 

– Egy nagy megyei, elsősor-
ban turisztikai célú hálózatot 
alakítunk ki. Celldömölktől 
Sárváron át egészen Bükig 
tartana az úgynevezett termál 

kerékpárút. Ennek égisze alatt 
került most kivitelezésre a 
Sárvár–Gérce közötti szakasz 
is – részletezte az alelnök.

A projekt keretében a Vas 
meg yei  termál kerékpárút 
mentén egységes információs 
táblák kerülnek kihelyezésre, 
valamint hét településen – 
Bük, Bő, Szeleste, Rábapaty, 
Sárvár-Hegyközség, Vásáros-
miske és Celldömölk terüle-
tén – kerékpáros pihenőhelye-
ket létesítenek. A Hegyközség 
tetején egy forgalomszámláló 
eszköz is elhelyezésre került, 
melynek segítségével mérhető 
lesz a túraútvonal kihasznált-
sága.

Dr. Kondora Bálint elmond-
ta, a projekt befejezése 2019. 
június 30-ra várható, a Sár-
vár–Gérce közötti kerékpárút 
azonban gyakorlatilag már 
elkészült és használatba is ve-
hető. Az ünnepélyes átadására 
a műszaki átadást követően, a 
jó idő beköszöntével kerül sor.

sii

Turisztikai célokat szolgál az új kerékpárút

Évértékelő a klubban

Kondora István a Hild parkot mutatja a klubtagoknak, amellyel egy egységes 
térrendszer jött létre a városközpontban

Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester a 

városfejlesztés legújabb eredmé-
nyeit mutatta be a sárvári páneu-
rópai klubban, valamint vázolta a 
következő év terveit is. Ezek közül 
az egyik leglényegesebb lesz a 
sportcsarnok mellett szintén jö-
vőre elkészülő Zene Háza, mely a 
város kulturális életében jelentős 
szerepet tölt majd be. Kondora 

István beszámolt az építkezések 
munkafolyamatait ábrázoló fel-
vételek kapcsán arról is, hogy a 
kivitelezés során mennyi fejtörés 
és teendő akad, hogy a felmerülő 
problémákat megoldják.

A város fotóit nézegetve a 
közönség is megállapította, hogy 
Sárvár városképe hosszú évekre 
előre most kap új, korszerű 21. 
századi arculatot.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke a Sárvár–Gérce között 
épülő kerékpárút helyszínén

ÚJÉVI
KONCERT

2019
A SÁRVÁRI KONCERTFÚVÓSZENEKAR
ÚJÉVI KONCERTJE,
2019. január 5-én, szombaton 17 órakor
a sárvári Tinódi Gimnázium sportcsarnokában.

Vezényel: Szélesi Attila

Közreműködők: Papp Diána, Tóth Dániel

A zenekart támogató adományaikat tisztelettel fogadjuk!

www.sarvarfuvos.com I www.sarvarvaros.hu
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Címünk:  
9600 Sárvár, 
Sársziget u. 10. 
  
Telefon:  
30/219-8576 
 
Nyitva tartás: 
Hétfő-Kedd-Szerda: 
   8:00-16:00 
 Csütörtök-péntek: 
 az ügyfélfogadás  
    szünetel  

 
 

Állampapír Értékesítési Pont 
SÁRVÁR 

 
 
 

ÁLLAMPAPÍR FORGALMAZÁS A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN 

 

Szolgáltatásaink: 
o Értékpapírszámla nyitás és –vezetés 
o Kincstári Start-értékpapírszámla – nyitás 

és kezelés 
o Adókedvezményt biztosító Tartós 

Befektetési Számla  
o 100%-os állami garanciával 
o Kizárólag készpénzmentes fizetési 

lehetőség 
 

Szerződéskötés után igénybevehető kényelmi 
szolgáltatásink: 
WebKincstár, MobilKincstár, TeleKincstár, 
díjmentes SMS értesítés 
 E-mail: api.vas@allamkincstar.gov.hu 

www.allamkincstar.gov.hu 
 
 

 

Várjuk kedves régi és új ügyfeleinket! 
 
 

 

A teremtett világ megőrzése és 
a keresztény létforma küzdelme 
a globalizációval állt a Keresz-
ténység Európában címmel, 
a Nádasdy-vár dísztermében 
tartott konferencia középpont-
jában. A kerekasztal-beszélgetés 
a sorozat első vidéki eseménye-
ként került megrendezésre. 

A Magyar Női Unió és a Ma-
gyar Batthyány Alapítvány által 
szervezett konferencia fővédnöke 
dr. Székely János megyéspüspök 
volt, aki mellett részt vettek az 
evangélikus és református egy-

házak képviselői, valamint a téma 
további előadói is. A rendezvény 
kezdetén koncertet adott Zolnai 
Fanni fuvolán és Nagy Elek 
zongorán.

– A globalizáció végső célja, 
hogy a hitet, a nemzeteket, a 
kisközösségeket és a családokat 
szétrombolja. Mit tehetnek a 
civilek, hogy Európa és Magyar-
ország keresztény maradjon? – 
szólt köszöntőjében a főszervező, 
Batthyány–Schmidt Margit, a 
Magyar Batthyány Alapítvány 
elnöke. Európa eleve kettésza-
kadt, és a kereszténység fő bázisa 

Közép-Kelet-Európa lesz, így ki-
emelt feladata lesz a védelemben 
a magyar nemzetnek – tette hozzá 
az alapítvány elnök asszonya. 

– A kontinensünkön tapasz-
talható gyönyörű, élhető világ 
nem magától jött létre. Ennek 
a gyökere a bibliai kincs és az a 
világlátás, amit a kereszténység 
hordoz. Az ember nem csupán 
egy okos állat, egy faj egyede, 
hanem a teremtő Isten képmása, 
ez az egyik talpköve az európai 

kultúrának – mondta dr. Székely 
János megyéspüspök felszólalá-
sában. Kiemelve, hogy az sem 
véletlen, hogy a napjainkban ta-
pasztalható tudományos fejlődés 
is innét indult el, ebből a szellemi 
kincsből kisarjadva.

A konferencia többi hozzá-
szólója és résztvevője egyetértett 
abban, hogy folytatni kell a pár-
beszédet a kereszténység jövőjé-
ről az ezeréves nemzet megtartása 
érdekében.

A kereszténység és nemzetünk megtartása a cél  

A rendezvény egyik előadója Batthyány–Schmidt Margit, a Magyar Batthyány 
Alapítvány elnöke volt

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67

Tel./ Fax: + 36 / 95 320 578
E-mail: offi ce@aquatravel.hu 

info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. En

g.
 s

zá
m

: U
-0

00
54

5

Csoportos hajóút
magyar idegenvezetővel, busz transzferrel Sárvárról

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk
minden kedves volt és 
leendó́ Utasunknak!
AQUA Travel Utazási Iroda
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Folytatás az 1. oldalról
A megyében a Sárvári Nagy-

családosok Egyesületéhez érke-
zett meg legkorábban a Mikulás, 
akik ekkor tartották karácsonyi 
ünnepségüket is. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan a Szent László 
Katolikus Iskolában gyülekeztek 
a gyerekek és a szüleik. Az ünnep-
ségen a Gárdonyi Iskola kórusa 
adott műsort. – A karácsonyi 
ünnepség megszervezésével a 
nagycsaládban élő gyermekek 
lelki feltöltődéséhez járulhatunk 
hozzá – mondta Sáray Péterné, 
hozzátéve, hogy szerencsére 
minden évben számíthatnak 
olyan önzetlen támogatókra, akik 

felajánlásaikkal megkönnyítik a 
gyermekek megajándékozását. A 
nagycsaládosokat a város nevé-
ben Szabó Zoltán önkormányzati 
képviselő köszöntötte, ő sem ér-
kezett üres kézzel, a családoknak 
1-1 kilogramm szaloncukorral 
megtoldva az ajándékokat.

A sárvári Pedagógus Női Kar 
és a ljubljanai Komorni moški 
zbor Lek férfikar 30 éves kap-
csolatuk jubileumi évét közös 
adventi hangversennyel zárta 
Sárváron, a Szent László-temp-
lomban advent első szombatján. 
A koncerten egyházi énekek, 
valamint karácsonyi kórusmű-
vek legszebb darabjai csendültek 
fel. – A hangversenyt nem csak 
a dalok tették különlegessé, ha-
nem az a három évtizedes baráti 
kapcsolat is, amelyet a két kórus 
ápol egymással – mondta Haller-
né Horváth Márta, a Pedagógus 
Női Kar karnagya.

Szintén a Szent László-temp-
lomban adtak koncertet advent 
első vasárnapján a Sárvári Vo-
nósok a Mazsola zenekarral és az 
Angelicus Kórussal közösen. Ad-
vent első gyertyáját a Posta téren 
a Regös együttes tagjai gyújtották 
meg rövid műsor kíséretében. 

December 2-án jótékonysági 
koncertet rendeztek a Tinódi 
gimnázium sportcsarnokában a 
Nemadomfel együttes közremű-
ködésével. A sárvári advent első, 
igazán szívbe markoló estéjén mi 
sárváriak újra megmutattuk, hogy 
tudunk segíteni, tudunk együtt 
lenni, ha igazán akarunk. Min-
denki, aki eljött, a mai estén egy 

lépést tett abba az irányba, hogy 
megtanuljunk közösen szeretni 
– mondta köszöntőjében Máhr 
Tivadar alpolgármester. A szer-
vező baráti társaság nevében, Tóth 
Krisztina hálás szívvel köszönte 
meg a sárvári önkormányzat és 
a helyi vállalkozások bizalmát és 
támogatását, amellyel lehetővé 
tették, hogy a zenekar értelmileg, 
látásban, mozgásban akadályozott 
tagjai megmutathassák, hogy nem 
kell csodabogarakként tekinte-
ni rájuk és sorstársaikra. – Ők 
ugyanolyan értékes és hasznos 
tagjai akarnak lenni a társadalom-
nak, mint mi „egészséges" em-
berek! Ha elfogadjuk magunkat 
olyannak, amivé teremtve lettünk, 
és a saját képességeinkhez, adott-
ságainkhoz mérten megtanulunk 
boldogulni, akkor elégedettek 
leszünk az életünkkel, és tudunk 
őszintén szeretni – hangsúlyozta 
Tóth Krisztina.

Máhr Tivadar alpolgármester és Takács Zoltán Bálint igazgató együtt gyúj-
totta meg a múzeum adventi koszorúján a harmadik gyertyát

Sárvár és az emberi szívek is díszbe öltöztek           Összeállítás a Sárvári Advent rendezvényeiről

A Sárvári Vonósok koncertjén az Angelicus Kórus is fellépett (Fotó: Dr. 
Kereszty Gábor)

Tóth Krisztina főszervező a Nemadomfel együttes tagjaival a színpadon 
(Fotó: Dr. Kereszty Gábor)

A Pedagógus Női Kar koncertjén egyházi énekek, valamint karácsonyi kórus-
művek legszebb darabjai csendültek fel (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)

A Sárvári Nagycsaládosok Egyesületébe 57 tagcsalád, mintegy 250 fő tartozik, 
akik örömmel gyűlnek össze közös ünneplésre
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– Hálás szívvel szeretném én 
is a köszönetemet kifejezni a 
kezdeményezés elindítójának, 
Tóth Krisztina főszervezőnek és 
szervezőtársainak, a Nemadom-
fel együttesnek, a jólelkű önzetlen 
adakozóknak, mindenkinek, akik 
jelenlétükkel megtisztelték azt a 
jótékonysági koncertet, melynek 
egyik kedvezményezettje Dóra 
leányom volt. Áldott, békés ka-
rácsonyt kívánok szeretettel Böjte 
Csaba szavaival: „Aki nem hisz 
abban, hogy mennyi jó ember 
van, az kezdjen el valami jót ten-
ni, és meglátja, milyen sokan oda-
állnak mellé.” – mondta a koncert 
után Kálmánné Németh Éva.

Advent második hétvégéjén 
gyűltek össze a rábasömjéni kul-
túrházban négy helyi civil szerve-
zet képviselői egy közös ünnepi 
ebédre. A tavalyi nagy sikerű 
összejövetel után, idén ismét egy 
asztalhoz ültek a rábasömjéni fo-
cicsapat, a nyugdíjas egyesület, a 

foltvarró klub és a Rábasömjénért 
Egyesület tagjai. A megjelenteket 
Máhr Tivadar alpolgármester 
köszöntötte, aki bejelentette, 
hogy a sárvári önkormányzat 
január 1-jétől a Rábasömjénért 
Egyesület ingyenes használatába 
adja a városrész kultúrházát, ezzel 
is hozzájárulva a közösség további 
fejlődéséhez. Varga Károly, a 
városrész önkormányzati képvi-
selője is köszöntötte a rábasöm-
jéni civil szervezetek tagjait, és 
örömének adott hangot, hogy 
a tavalyi év után idén ismét egy 
asztalhoz ülhettek advent idején. 
Tamics Ibolya, a Rábasömjénért 
Egyesület elnöke elmondta, hogy 

mintegy 70 főt láttak vendégül 
ezen a délutánon a rábasömjéni 
kultúrházban.

A Sárvári Mazsorett Együttes 
hagyományos évzáró gálája elma-
radhatatlan része a város adventi 
rendezvényeinek. A fellépés jó 
alkalmat kínál a 6 csoportnak, 
hogy az év során Csikós György-
né nívódíjas művészeti vezető és 
Krajczár Zsanett csoportvezető 
segítségével elsajátított új ko-
reográfiákat, új elemeket bemu-
tassák a közönségnek. 

Advent második hétvégéjén 
a Szenior Örömtánc Klub tagjai 
gyújtották meg a második gyer-
tyát a város adventi koszorúján, 
majd Skultéty Rita és Bujtás Ervin 
akusztikus koncertje kezdő-
dött. Mintegy harminc koncertet 
szerveztek advent időszakában a 
Posta térre a Nádasdy Kulturális 
Központ munkatársai, így min-
denki megtalálhatta a kedvére 
valót. 

Advent harmadik hétvégéjén 
a Rábasömjéni Nyugdíjas Egye-
sület látta vendégül a városrész 
idős lakóit. A Sárvári Oratórikus 
Kórus karácsonyi koncertet adott 
a Városháza nagytermében. A 
Posta téren pedig a Sárvári Pe-
dagógus Női Kar lobbantotta fel 
a harmadik, örömhozó gyertya-
lángot a város koszorúján.

Hétről hétre nő a fény, és re-
ményt gyújt nekünk: közeledik a 
Megváltó születésének ünnepe. 
Adventi koszorúnk gyertyáinak 
pislákoló fénye már magában rejti 
azt a világosságot, amely a betle-
hemi jászolban fekvő Kisdedtől 
fog felragyogni.

Advent első gyertyáját a Posta téren a Regös együttes tagjai gyújtották meg 
rövid műsor kíséretében

A Sárvári Mazsorett Együttes évzáró gálája elmaradhatatlan része a város 
év végi rendezvényeinek

A Sárvári Oratórikus Kórus Dr. Szalai Ferencné karnagy vezényletével nagy 
sikerű karácsonyi koncertet adott (Fotó: Benkő Sándor)

A Rábasömjéni Nyugdíjas Egyesület vendégül látta a városrész idős lakóit 
advent idején (Fotó: Czupor Szilvia)

A Halhatatlanok című koncert a világ és a magyar könnyűzenei élet géniuszai 
előtt tisztelgett,  a színpad elején  Hertelendy Zénó énekes

Sárvár és az emberi szívek is díszbe öltöztek           Összeállítás a Sárvári Advent rendezvényeiről
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0Szent László 

● December 22-én, szombaton a 
Szent László-templom előtti téren, 
december 21-én, pénteken a Sári 
plébánia közösségi termébe az utol-
só hajnali szentmisék után várjuk a  
híveket egy pohár forró teára vagy 
forralt borra, hogy egymással így 
is találkozva köszönjük meg egy-
más buzgóságát, amivel segítettük 
és bátorítottuk egymást az adventi 
készület idején. 

● December 22-én és 23-án, szom-
baton és vasárnap 17.30 órakor lesz a 
Sári templomban az adventi lelkigya-
korlat, melyet Bokor Zoltán atya fog 
tartani. Szombaton 16 órától, vasárnap 
15.30 órától lesz gyóntatás két atya 
segítségével. Ezen a vasárnapon este 
17.30 órakor is lesz szentmise.

● December 22-én, szombaton a 
Sári templomban az esti szentmise 
után a templom újonnan alakult 
Szent Gergely kórusa ad bemutatkozó 
hangversenyt.

● 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. 
Ez alatt az idő alatt is lehet szentgyónást 
végezni.

● A Szent László-templomban 
december 24-én 16 órakor Kis Jézus 
várási ünnepségre hívjuk szeretettel a 
kis gyermekeket és szüleiket.

● Éjféli angyali nagymise a Szent 
László-templomban éjfélkor, a Sári 
templomban 22 órakor lesz.

● December 25-én, karácsony 
napján és 26-án, karácsony másnapján 
a Szent László templomban 7, 9 és 11 
órakor és 18 órakor lesznek ünnepi 
szentmisék. A Sári templomban 8 és 
10 órakor és 17.30 órakor kezdődnek 
az ünnepi szentmisék.

● December 27-én, csütörtökön 
Szent János ünnepén mindkét temp-
lomban az esti szentmiséken borszen-
telés lesz. Borosgazdák, hozzanak egy 
üveg bort!

● December 30-án Szent Család 
vasárnapján a szokásos vasárnapi 
miserend lesz mindkét templomban. 

● December 31-e az esztendő 
utolsó napja. 18 órakor a Szent László 
templomban, 16.30-kor a Sári temp-
lomban ünnepélyes hálaadást tartunk. 

● Január 1-je Újév: parancsolt ün-
nep, ezért a szentmisén buzgón vegyünk 
részt. A Szent László-templomban 7,  9,  
11 órakor és 18 órakor lesznek ünnepi 

szentmisék. A Sári templomban 8, 10 
órakor és 17.30 órakor.

● Január 6-án, vasárnap, Vízkereszt 
parancsolt ünnepén mindkét temp-
lomban a szombat előesti szentmiséken 
vízszentelést végzünk. 

● Honlapjaink címe: www.la-
dislas.hu és www.sarvarsari.hu Az 
ünnepekről fotógaléria készül a 
honlapokra.

● Minden Hívőnek és jó szándékú 
sárvári Polgárnak Istentől áldott kará-
csonyt és új esztendőt kívánok, magam 
és a paptestvéreim nevében.

● Advent negyedik vasárnapja
Advent 4. vasárnapján (december 

23-án) a Kortárs Keresztény Kórus, 
valamint a hittanosok szolgálatával 
tartjuk ünnepi istentiszteletünket. 

● Nagyünnepi istentiszteleti rend
December 24-én 15.30-kor Rábapa-

tyon, 17 órakor Sárváron tartunk szent-
esti ünnepi istentiszteletet a hittanos 
gyermekek szolgálatával.

December 25-én, Karácsony ün-
nepén 9.30-kor úrvacsorás ünnepi 
istentiszteletet tartunk Sárváron.

December 26-án, karácsony má-
sodik napján 9.30-kor Sárváron, 11 

órakor Rábapatyon tartunk úrvacsorás 
ünnepi istentiszteletet.

December 30-án, karácsony ünnepe 
utáni vasárnapon a szokott módon 9.30-
kor tartunk istentiszteletet Sárváron. 

December 31-én, óév este 15.30-
kor Rábapatyon, 17 órakor Sárváron 
tartunk istentiszteletet.

Január 1-jén, újév napján 9.30-kor 
tartunk úrvacsorás istentiszteletet 
Sárváron.

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

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a Fiatal Felnőttek 
Köre.

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

● Karácsonyi alkalmaink: decem-
ber 24-én 16 órától szentesti istentisz-
telet lesz a gyermekek szolgálatával, de-
cember 25-én és 26-án 10 órai kezdettel 
úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 

● Évkezdő istentiszteletünk január 
1-jén 10 órai kezdettel lesz.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia

Szemüvegkészítés
Computeres szemvizsgálat

Kontaktlencse illesztés

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

gyorvarioptika@varsat.net

Szemüvegkészítés akár egy órán belül! 
Az ajánlatunk egy 100 db os kollekcióra szól 
minőségi szemüvegkeretekre és HOYA  
tükröződésmentesített szemüveglencsékre! 

Szemüvegkeret

  
egyfókuszú lencse 

látásvizsgálat

szemüvegtok

mikroszálas 
törlőkendő 
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2018. december 31. 20:00 – 
2019. január 1. 04:00-ig

 A zenéről A retro Voice együttes 
és retro DJ imre lászló gonDoskoDik.

20:00 – 22:00 
retro DJ imre lászló 

22:00 – 00:00 
retro Voice együttes 

00:00 – 04:00 
retro DJ imre lászló



SÁRVÁRI         HÍRLAP10 www.sarvarvaros.hu
. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
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

Konrad ”KAPUCIN” lager 
barna sör, 0,5l 4,4%

129 Ft+üveg/db
258 Ft/liter

Litovel Special 
0,5l 8 üveges 
DÍSZDOBOZBAN 
világos 13° 6%
269 Ft + üveg/db 
2152 Ft/doboz

Hunnium pálinkák 0,5l
8 különböző ízben 

2690 Ft/db-tól
5380 Ft/l-től

  

Törley pezsgők 0,75l 
(minden fajta) 
6 üvegtől:
899 Ft/db 1199 Ft/liter
1 üvegtől:
939 Ft/db  1252 Ft/liter

Konrad Special Dark 
barna sör 16° 7% 0,5l 
199 Ft + üveg/db  
398 Ft/liter

Konrad prémium 
lager világos sör 

dobozos 
12° 5,2% 0,5l

179 Ft/doboz
358 Ft/liter

Konrad  ”Vratislavicky” lager 
világos sör 11° 4,8% 0,5l 
125 Ft+üveg/db  
250 Ft/liter

Litovel Gustav 0,5l 
8 üveges DÍSZDOBOZVAN 

félbarna 6%
2552 Ft/doboz+üveg

Ünnepi akciós CSEH sörhetek december végéig, illetve a készlet erejéig!

ÉR
VÉ

N
YE

S:
 2

01
8.

12
.3

1.

Olaszrizling 
0,75l 

száraz, fehér
429 Ft

+ üveg/db
572 Ft/liter

Egri Csillag 
1,5l Ház bora 
száraz,fehér
799 Ft 
+ üveg/db
533 Ft/liter

Irsai 0,75l 
száraz, fehér

539 Ft
+ üveg/db

719 Ft/liter

Cabernet Sauvignon 1,5l Ház 
bora száraz, vörös 
769 Ft + üveg/db, 513 Ft/liter

Egri Csillag 
0,75l száraz, 
fehér   
539 Ft
+ üveg/db 
719 Ft/liter

Zweigelt-Cab.
Sauvignon 1,5l 

Ház bora 
félédes, vörös

789 Ft
+ üveg/db

526 Ft/liter

Bubis Rozé 1,5l 
Ház bora 

száraz, rozé
789 Ft 

+ üveg/db
526 Ft/liter

Bubis Édes Rozé 
0,75 édes, rozé  

459 Ft
+ üveg/db

612 Ft/liter

Merlot 
1,5l Ház bora 

édes, vörös
839 Ft

+ üveg/db
559 Ft/liter

Csendes Rozé 
1,5l Ház bora 
száraz, rozé  
789 Ft
+ üveg/db 
526 Ft/liter

Varga 
pincészet 

borai:

B.B. Pezsgők 0,75l 
(minden fajta)

6 üvegtől: 819 Ft/db  
1092 Ft/liter

Ági gyümölcsszörp 
több ízben 0,7l

369 Ft + üveg/db
527 Ft/liter

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!
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FÖLDGÁZ- ÉS ÁRAMSZÁMLÁK 
KÉNYELMESEN, ONLINE, AKÁR 
A MOBILODRÓL!
Igényeld most és 1000 Ft-ot azonnal jóváírunk számláidból. 
Sőt, az új regisztrálók között ajándékutalványokat sorsolunk ki!

Hagyd meg  
a papírt az ünnepi  
csomagoláshoz!

Részletek: www.kattanjazeszamlara.hu

Kattanj az e-számlára és nyerj!

NKM_teli_e-szamla_PRINT_188x270.indd   1 2018. 12. 11.   18:33
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 TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!

30 mp

CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN  
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

Szolgáltatásainkról és viszonteladó  
partnereinkről bővebb információ:  
www.nmzrt.hu

Vásároljon indulás előtt autópálya-
matricát okostelefonjáról gyorsan, 
egyszerűen és biztonságosan.

NMF_MobFiz-AUTOPALYA-180x270.indd   1 2018. 11. 27.   15:50
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A legszebb magyar bicskákat 
bemutató kiállítás nyílt a sár-
vári múzeumban. Az időszaki 
kiállítóterem az ország számos 
pontján élő tíz bicskakészítő 
család munkáit sorakoztatja fel 
a február közepéig megtekint-
hető tárlaton. Az országban ez 
az első olyan kiállítás, ahol a 
mesterek együtt állították ki 
remekműveiket.

A hag yományos mag yar 
bicska című tárlat különleges-
sége sok érdeklődőt hozott a 
kiállítás-megnyitóra, jelezve, 
hogy Sárvár környékén is él 
a bicskakészítés és -gyűjtés 
hagyománya. A megnyitón 
Vajda András, a sárvári művé-
szeti iskola tanára adott zenei 
aláfestést a tárlókban látható 
késdarabokhoz. A kiállítókat 
és a közönséget Takács Zoltán 
Bálint, a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatója köszöntöt-
te. A kiállítást Belencsák István 
körmendi kés- és bicskakészítő, 
illetve Szankovits Örs népi 
iparművész nyitotta meg. 

A tradicionális magyar bics-
ka szorosan összekapcsolódik 
néprajzunkkal, történelmünkkel 
és mindennapi életünk része – 
szólt elsőként a bicskakiállításról 
Szankovits Örs népi iparművész.

A bicskakészítés hagyománya 
apáról fiúra szállt, a fiatalabb ge-
neráció pedig megtartotta ősei 
hagyatékát, ugyanakkor tovább 
fejlesztette a technológiát, a 

mesterség titkait – fogalmazott 
Belencsák István, körmendi 
kés- és bicskakészítő.

A zsebben tartott okos zsebkés 
mellett megjelent az okostele-
fon is, egy egészen más világot 
megjelenítve. Azonban a magyar 
késkultúrának ismét divatja van. 
Sokan tartják maguknál a prakti-
kus és szép zsebkéseket. Emellett 
a különleges darabok magán-
gyűjtemények féltett kincsei.

A sok száz éve tovább élő mo-
tívumvilág mai, hiteles tovább-
őrzőinek a munkái, a magyar 
késkészítő hagyomány remek-
művei február 25-ig tekinthetőek 
meg a sárvári Nádasdy-várban.

Magyar bicskák a Nádasdy-várban

Sárvár Város Önkormányzata értékesítésre 
kínálja tulajdonában álló JXC-338 forgalmi 
rendszámú, 1390 cm3 hengerűrtartalmú, 

2005 gyártási évű, Volkswagen Polo 75 1.4 
Comfortline típusú gépjárművet. 

A gépjármű futásteljesítménye: 252 628 km, 
műszaki vizsga érvényessége: 2019.10.11. 

A gépjármű vételára: 
663.000 Ft. 

Bővebb információ 
hétköznapokon (H-CS) 
13-16 óráig a +36-95/523-145 
telefonszámon kapható.

Szankovits Örs népi iparművész és Belencsák István körmendi kés- és  
bicskakészítő nyitotta meg a kiállítást 

Info: +36.30.982.62.65. | Email: boristaposta@gmail.com
facebook.com/boristasarvar/ | @boristasarvar

Főként a borok gyönyörű, és kimeríthetetlen világából töltünk 
egy “kicsit a poharakba”, élményeket a lelkekbe – tudással, tapasztalattal...

Várjuk Önt 
Nagy Zita – borajánló, borszakíró és Wawrzsák László – okleveles borbíráló

9600 Sárvár, Batthyány u. 33. /kapualj/

Nyitva: hétfő–péntek: 09:00–17:00 / szombat: 09:00–12:00

BOR • PEZSGŐ • CHAMPAGNE• PÁLINKA • SÖr
OLÍVAOLAJ • OLÍVABOGYÓ  • KAPRIBOGYÓ

ECEtEk • MAGOLAJOK • KRÉMEK 
ZSELÉK• SZÖRP • MUST • CIDER

BOROS KIEGÉSZÍTŐK

Somos Optika • Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat

Bejelentkezés: 95/326-999

Minden kedves Vásárlónknak áldo� , 
békés karácsonyt  és sikerekben gazdag 

új esztendőt kívánunk!
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 hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig 
vasárnap: 15:00-től 22:00-ig

INGYENES KISZÁLLÍTÁS éS doboZ 
SÁRVÁRoN bELÜL!

 06 95 32 38 32  +36 30 8 876 876

 szanchopizza.hu  szanchopizza

VÁLoGaSS KEdVEdRE KöZEL 
50 féLE pIZZÁNKbóL!
pizzáinkat már tejfölös-mustáros, 
és spenótos alappal is kérheted!
KöZKÍVÁNaTRa GYRoS TÁL KaphaTó
joGhuRToS, VaGY cSÍpőS öNTETTEL!
pIZZÁK 1050 ft-tól,
GYRoS TÁL, illetve SaLÁTÁK 1250 ft,
hambuRGEREINK 990 ft-ért kaphatóak.

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. december 21. és 2019. január 12. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
www.ritmo.hu

Boldog karácsonyt és 
balesetmentes új évet kívánunk!

2019-ben is várjuk 
Önöket tanfolyamainkra!

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2018. december 17. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

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

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Békés karácsonyt és boldog új évet!

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

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

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

Akciós téli gumik
már 11.000 Ft/db-tól

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk minden kedves vendégünknek!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: 
December 22. és január 5.,12 (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
December 21. (péntek) 19.00 Vendég: Bojan Lazic, a Sárvár FC edzője
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40
Január 11. (péntek) 19.00 Újévi fúvós hangverseny
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin:
December 21. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat – szombat 18.35
A Sárvári Oratórikus Kórus karácsonyi műsora
December 24. (hétfő) 19:40
Ismétlés: 25-29-én 10.00,17.00 és 19.40
Óévbúcsúztató műsor – Év Sárvári Ember 2018
December 30. (vasárnap) 19.00
Ismétlés:30-án 21.00, 31-én és 1-jén 12.00,17.00,19.00,21.00,23.00, 
2-3-án 12.00, 19.00. és 23.00
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Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
  Vasárnap ZÁRVA

KÁVÉK: /db
Wiener Extra 1kg  2050 Ft  2050 Ft/kg
Wiener Extra 250g  510 Ft  2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1kg  2050 Ft  2050 Ft/kg
Eduscho Dupla 250g  510 Ft  2040 Ft/kg
Tchibo Family 250g  560 Ft  2240 Ft/kg
Douwe Egberts 830 Ft  3320 Ft/kg
    Omnia 250g 

ÜDÍTŐK: /db
Pepsi 2,25l  350 Ft  156 Ft/l
Nestea 1.5l több ízben  360 Ft  240 Ft/l
Cappy ice fruit 1.5l  360 Ft  240 Ft/l
Coca Cola 1,75 l   355 Ft 202 Ft/l
Márka 2l több ízben  200 Ft 100 Ft/l
Xixo teák 1,5l   185 Ft  123 Ft/l

SÖRÖK: /db
Soproni 0,5l  206 Ft  412 Ft/l
Arany Fácán 0,5l  175 Ft  350 Ft/l
Heineken 0,5l  268 Ft  536 Ft/l
Riesenbrau 0,5l  165 Ft  330 Ft/l
Löwenbrau 0,5l  197 Ft  394 Ft/l
Rákóczi 0,5l  157 Ft  314 Ft/l
Kőbányai 0,5l  192 Ft  384 Ft/l
HB 0,5l  199 Ft  398 Ft/l
Stella Artois 0,5l  275 Ft  550 Ft/l

ENEGIAITALOK: /db
Hell 250ml többféle  180 Ft  720 Ft/l
Bomba 250ml 180 Ft  720 Ft/l
    többféle  
Burn 250ml többféle  210 Ft  840 Ft/l
Monster 500ml  290 Ft  580 Ft/l
    többféle

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kívánunk minden jelenlegi és leendő 

vásárlónknak! 

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.

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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10% engedmény 30% engedmény25% engedmény
Egy alkalommal 

az összEs 
étElfogyasztás árából

Kizárólag helyben 
fogyasztásra 

max. 8 fő részére
Érvényes: 

2019.01.02-02.28 -ig
(kivéve a napi menü árából, 

ill. 2019.02.14-17-ig)

Egy alkalommal 

a pizzáK 
árából!

Kizárólag helyben 
fogyasztásra 

max. 8 fő részére

Érvényes: 
2019.01.02-02.28-ig

(kivéve 2019.02.14-17-ig)

Egy alkalommal 

a tEljEs fogyasztás 
összegÉből!

Kizárólag helyben 
fogyasztásra 

max. 8 fő részére
Érvényes: 

2019.01.02-02.28-ig
(kivéve a napi menü árából, 

ill. 2019.02.14-17-ig)

tinódi HotEl & rEstaurant · Web: www.tinodiHotEl.Hu
H-9600 sárvár, Hunyadi út 11. · Tel.: +36/95-320-225

Búcsúztassa az ÓÉVET 

SZILVESZTERKOR éttermünkben! 

Ízletes vacsora fergeteges bulival! 

Élőzene: Tomek • Asztalfoglalás: +36/95-320-225

Megköszönve, hogy az elmúlt 28 évben és 2018-ban 

is minket választottak, a hirdetésünkben található kedvezmény 

kuponokkal kívánunk minden kedves sárvári lakosnak

békés boldog Karácsonyt és sikeres, boldog Újesztendo“t!

a Tinódi Hotel és Étterem csapata

Megköszönve, hogy az elmúlt 28 évben és 2018-ban 

is minket választottak, a hirdetésünkben található kedvezmény 

kuponokkal kívánunk minden kedves sárvári lakosnak

békés boldog Karácsonyt és sikeres, boldog Újesztendo“t!

a Tinódi Hotel és Étterem csapata

Megköszönve, hogy az elmúlt 28 évben és 2018-ban 

is minket választottak, a hirdetésünkben található kedvezmény 

kuponokkal kívánunk minden kedves sárvári lakosnak

békés boldog Karácsonyt és sikeres, boldog Újesztendo“t!

a Tinódi Hotel és Étterem csapata

Megköszönve, hogy az elmúlt 28 évben és 2018-ban 

is minket választottak, a hirdetésünkben található kedvezmény 

kuponokkal kívánunk minden kedves sárvári lakosnak

békés boldog Karácsonyt és sikeres, boldog Újesztendo“t!

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: 2018.dec.15-31-ig 

Érvényes: 2019.06.30-ig

Kertvárosi Trafi k

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
DECEMBER 24-ÉN 6.00-14.00

DECEMBER 25-ÉN ZÁRVA
DECEMBER 26-ÁN 9.00-18.00
DECEMBER 31-ÉN 6.00-21.00

JANUÁR 1-JÉN ZÁRVA

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk! 

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 6.00-21.00, 

péntek-szombat 6.00-22.00, vasárnap 6.00-21.00

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

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

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

Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is fizethet kiszállításkor!

Szeretettel várunk továbbra is mindenkit 
a VÁRKAPU HÜTTÉBEN, a Posta téren szilveszter éjjelén is.

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES SÁRVÁR ÉS SÁRVÁR KÖRNYÉKI 
LAKOSNAK, JELENLEGI ÉS LEENDŐ VENDÉGEINKNEK!

Várkapu csapata
Nem csak

a karácsony

adhat neked ajándékot.

Nem csak a karácsonyfa

alatt lehet csomag.

Bármikor, bárhol

rátalálhatsz.

(Csitáry – Hock Tamás)

Áldott, békés, 

szeretetteljes karácsonyt 

kívánunk mindenkinek!

ZOË ékszer

Sárvár 
Batthyány u. 34/3. 

(volt Borudvar)
Tel.: 

06 30/974-6655

ekszerszalon.com 
zoeekszer.hu 


