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Advent harmadik vasárnapján 
a hit, a remény gyertyái után a 
harmadik, az öröm gyertyája is 
fellobbant a város adventi ko-
szorúján. Már egyre teljesebb a 
fényesség, hogy aztán a negye-
dik, a szeretet gyertyájának fel-
lobbanása után ünnepelhessük 
a megváltó születését.

Advent harmadik vasárnap-
ján a hagyományokhoz hűen 

először a Nádasdy Ferenc 
Múzeum adventi koszorúján 
gyújtották meg a harmadik 
gyertyát. Most is a régi ünne-
peket idézték fel, a háborús 
idők karácsonyainak emlékei-
ből állították össze a dísztermi 
fa melletti műsorukat, hogy 
észrevegyük saját boldogsá-
gunkat.

A Posta téren a második 
vasárnapon a Nádasdy Ban-

dérium tagjai, a harmadikon 
pedig a Ma ’mint ’Ti Színjátszó 
Csoport tagjai lobbantották fel 
a gyertya lángját. Schimmer 
Roberta művészeti vezető el-
mondta, olyan dalokat válasz-
tottak ki a gyerekek az adventi 
műsorukhoz, hogy talán a téli 
hidegben is sikerül egy kicsit 
felmelegíteni velük az emberi 
szíveket.

Folytatás a 10. oldalon

Tisztelt Sárváriak!

Egy munkával teli szép és al-
kotó év van mögöttünk, amely 
a nagyon sok feladat megoldása 
mellett sok örömet is hozott 
számunkra. Amikor családunk 
körében végiggondoljuk életünk-
nek ezt a rövid évét, gondoljunk 
arra is, hogy közösen Mi Sárvá-
riak mennyi mindennel lettünk 
gazdagabbak.

Gondolatban fogjuk meg egy-
más kezét, és közös elhatározással 
fogadjuk, hogy az előttünk álló új 
esztendőben is hasonló erővel és 
kitartással fogjuk közös álmainkat 
megvalósítani.

Mindenkinek kívánok áldott, 
békés karácsonyt és szép, meg-
valósuló álmokkal teli boldog 
új évet!

Tisztelettel:
Kondora István 

   polgármester

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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Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Felhívás
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
2019. november 28. napjától a Széchenyi utca 7. szám alatti épü-
letből 9600 SÁRVÁR, SZÉCHENYI UTCA 11. SZÁM ALATTI 
ÉPÜLETBE KÖLTÖZÖTT.
Az ügyeleti idő (hétfőtől csütörtökig 16.30-tól 7.30-ig; péntek 
13.00 órától hétfő 7.30-ig), valamint az ügyelet telefonszáma – 
95/323-323 – változatlan.

Felhívás
Dr. Császár Veronika háziorvos (3. számú felnőtt háziorvosi körzet) 
rendelésének helye megváltozott.
2019. november 29. napjától a rendelő Sárvár, Széchenyi u. 11. 
szám alatti épületbe költözött.
A rendelési idő, valamint a rendelő telefonszáma – 95/320-174 
– változatlan.

Sárvár Város Önkormányzata 
az idei esztendőben is meg-
szervezte a városban működő 
civil szervezetek képviselőinek, 
támogatóinak hagyományos 
évzáró rendezvényét. 

Kondora István polgármester 
a Vadkert Major éttermében 

megrendezett civil évzárón kö-
szönte meg a város mintegy 80 
civil szervezetének munkáját. A 
polgármester azt is megjegyezte, 
öröm látni, hogy ilyen sokszínű a 
civil szféra Sárváron. Mint mond-
ta, a civil szervezetek tevékeny-
ségén keresztül több ezer ember 
aktivizálható a város érdekében.

Sárvár Város Önkormány-
z a t a  Ké p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 
a 201/2019./IX.25./ számú 
határozatával csatlakozott a 
felsőoktatási  intézmények 
hátrányos szociális helyzetű 
hallgatók („A” típus); illető-
leg érettségi előtt álló, vagy 
még felvételt nem nyert, fel-
sőoktatási tanulmányaikat a 
2020/2021. tanévtől elkezdő fi-
atalok („B” típus) támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. A fel-
hívás alapján 41 db „A” típusú 
és 1 db „B” típusú pályázat 

került benyújtásra. Összesen 
42 db pályázat érkezett. 

Sárvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testület a 243/2019./
XI.28./ számú határozatával a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2020. évi fordulójá-
ra érkezett pályázók közül a 
beadott pályázataik alapján 
1 fő „B” típusú pályázót nem 
részesített támogatásban, a 41 
fő „A” típusú pályázó részére 
– pályázónként – 10 hónapra, 
havi 5.000 Ft összegű támoga-
tást állapított meg.
Sárvár Város Önkormányzata 

Újabb honfitársaink tehet-
ték le az állampolgársági 
esküt a Városházán Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester és 
Jakits – Szabó Zsuzsanna, az 
önkormányzati hivatal állam-
polgársági ügyekért felelős 
munkatársa előtt. 

– A sárvári önkormányzat 
kiemelt figyelmet fordít az 
állampolgársági eskütételekre, 
a város és a nemzet közössége 

nevében – mondta Dr. Máhr 
Tivadar, aki szívből gratulált a 
magyar állampolgárság meg-
szerzéséhez. Az állampolgárság 
megszerzésére irányuló kére-
lemről a köztársasági elnök 
dönt. A honosított a választása 
szerinti polgármester illetve 
helyettesítés esetén, az alpol-
gármester előtt esküt tesz, és 
a magyar állampolgárságot az 
eskü letételének napján szerzi 
meg.

Állampolgársági esküt tettek Civil évzárót tartottak

Közzététel a Bursa Hungarica eredményéről

Felhívás
AZ 1. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁ-
NAK VÁLTOZÁSÁRÓL
2019. december 1. napjától az 1. számú házi gyermekorvosi körzet 
betegeinek (Dr. Garami Ágnes korábbi körzete) ellátása az alábbiak 
szerint változott.
Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos: Dr. Kálózi 
Patrícia csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Rendelő: 9600 Sárvár, Várkerület 17/A.
Telefon: 95/324-949
E-mail: gyermekdoktorsarvar@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő:  09:00–13:30 
              (csecsemő- és kisgyermek tanácsadás 9:00–10:00) 
Kedd:  12.15 – 15:00 
Szerda:  11:00 – 13:00 
Csütörtök:  08:00 – 10:00 
Péntek:  08:00 – 11:30 
IDŐPONTKÉRÉS SZÜKSÉGES!
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BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

 Kondora István  Szabó Zoltán
 polgármester       társadalmi megbízatású 
  alpolgármester
      
 Dr. Máhr Tivadar    Dr. Szijártó Valéria          
 alpolgármester         címzetes főjegyző                                

Sárvár Város Önkormányza-
tának Életmű Díját vehette 
át Sütő Károly aljegyző a 
decemberi képviselő-testületi 
ülésen. A kitüntetéssel Sütő 
Károly több mint négy évtize-
des köztisztviselői munkáját 
ismerték el nyugdíjba vonu-
lása alkalmából. 

Kondora István polgármes-
ter méltató szavaival vette 
kezdetét a decemberi testületi 
ülés. Sütő Károly 1972-ben 
érettségizett a szombathelyi 
Rudas László Közgazdasági 

Szakközépiskolában, 1972-
től 1977-ig a Pecöli Községi 
Tanácsnál dolgozott pénzügyi 
előadóként. 1977. november 
1-e óta dolgozik Sárváron, elő-
ször a Járási Hivatal, majd a Vá-
rosi Tanács szervezési előadója 
volt. 1982-ben igazgatásszer-
vező diplomát szerzett, ezt 
követően gyámügyi főelőadói 
feladatokat látott el. 1987. jú-
lius 1-én a Városi Tanács VB 
Szervezési és Jogi Főosztályá-
nak osztályvezetőjévé nevezték 
ki. A rendszerváltást követően, 
1991 májusától a Polgármesteri 
Hivatal Titkárságának osztály-
vezetője, 1996. január 1-től a 
képviselő-testület aljegyzőnek 
választotta. A Sárvári Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. 
március 1-i megalakulásakor 
Sárvár Város Polgármestere  
e tisztségében megerősítette. 

Kondora István polgármester 
szerint Sütő Károly a hivatal-
nok ideáltípusa: precíz, állha-
tatos, empatikus, jó kolléga, aki 
szakmailag is felkészült, fiatal 
kollégái számára is méltán pél-
daértékű hivatástudattal látta el 
feladatait. Majd Sárvár Város 
Önkormányzatának Életmű 
Díját adta át Sütő Károlynak 
nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból a közszolgálatban végzett 

több mint négy évtizedes tar-
tósan kimagasló színvonalú 
szakmai tevékenysége, a város 
és a közösség ügyét szolgáló, 
közmegbecsülésre méltó és 
példaértékű munkássága elis-
meréseként. 

Dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester is köszöntötte 
az aljegyzőt. Sütő Károly meg-
hatottan mondott köszönetet 
az elismerésért, kollégái támo-
gatásáért. Az ünnepi percek 
részesei voltak a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal mun-
katársai is, akik a kitüntetés 
átadása után személyesen is 
gratuláltak a nyugdíjba vonuló 
aljegyzőnek. 

Sárvár nyugdíjba vonuló 
aljegyzőjét köszöntötték

Sütő Károlynak Sárvár Város Önkormányzatának Életmű Díját Kondora 
István adta át

Városunk minden polgárának áldott, 
békés karácsonyt, boldog, 

szeretettel teli családi együttlétet és 
sikeres új évet kívánunk!
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Január 5-én már a Sárvár Aréna mellett nyit ki a 2020. év 
első piaca. Vasárnap és hétfőn ugyanabban az időtartamban 
lesz nyitva a piac, mint amit megszokhattak a sárváriak.

– Annyi változás lesz, hogy az elmúlt két évben azt tapasz-
taltuk, hogy a vasárnapi lomis piac meglehetősen kinőtte 
magát, és az aréna melletti parkoló valószínűleg a vasárnapi 
piacnak kicsinek 
bizonyul majd. 
Ezért az épület 

nyugati oldalán kialakítottunk egy olyan 
részt, amelyet a lomis árucikkeket árulók 
tudnak majd használni, a piac iparos része 
és az étel –ital része pedig a parkolóban, a 
keleti oldalon kap majd helyet. A piac za-
vartalan működéséhez minden infrastruk-
túra rendelkezésre áll- adott tájékoztatást 
Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft. 
ügyvezetője.  

A sárvári képviselő-testület 
december 12-én tartotta idei 
utolsó ülését a Városháza nagy-
termében, ahol megválasztották 
a város társadalmi megbízatású 
alpolgármesterét. Rendeletet 
alkottak az önkormányzat 2020. 
évi átmeneti gazdálkodásáról, és 
megállapították a képviselő-tes-
tület jövő évi feladattervét is.  

Az ülésen Kondora István pol-
gármester javaslatára társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré 
választották 7 igen és 3 érvény-
telen szavazattal Szabó Zoltánt, a 
Sárvári Mentőállomás vezetőjét, 
aki az előző ciklusban egyéni 
önkormányzati képviselő volt. 
Szabó Zoltán a testület előtt le is 
tette esküjét.

– Amikor polgármester úr 
felkért erre a pozícióra, váratlanul 
ért, de rendkívül megtisztelőnek 

éreztem, a képviselő-testület 
támogatása pedig nagyon jól 
esett, és talán ez az eddig elvég-
zett munkámnak is egy pozitív 

visszajelzése. Az előző ötéves 
ciklus a tanulóidő volt számomra 
– pozitív és negatív értelemben 
is –, és le kell vonnom belőle 

a megfelelő következtetéseket. 
Alpolgármesterként minél job-
ban szeretném szolgálni a város 
érdekeit, szeretnék még inkább 

nyitni a városlakók felé, hogy az 
ügyes-bajos dolgaik megoldásá-
ban segíthessek, és a városlakók 
megelégedésére végezhessem a 

feladataimat. Polgármester úr 
tájékoztatása szerint, az egészség-
ügy és a szociális ügyek kiemelt 
szerepet töltenek majd be a mun-
kámban, ezen kívül, amivel meg-
bíznak, azt megpróbálom magas 
szinten ellátni – mondta Szabó 
Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester. 

A sárvári képviselő-testület idei 
utolsó ülésén rendeletet alkotott 
az önkormányzat 2020. évi átme-
neti gazdálkodásáról, megállapí-
tották a képviselő-testület jövő évi 
feladattervét, valamint az önkor-
mányzat belső ellenőrzési tervét 
is. Felülvizsgálták Sárvár 2014-
2020 közötti időszakra vonatkozó 
környezetvédelmi programját 
is. A decemberi testületi ülésen 
megválasztották a sárvári önkor-
mányzat tulajdonában álló cégek 
felügyelő bizottsági tagjait is. 

-fr-

Társadalmi megbízatású alpolgármestert választottak

Kondora István előtt tett esküt Szabó Zoltán, mellette Dr. Máhr Tivadar

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal a téli időszakban
2019. december 23-án és december 30-31-én

igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
A feladatellátás folyamatossága haláleset anyakönyvezése esetén 

biztosított, ennek érdekében 
a Hivatal anyakönyvvezetője ügyeletet tart. 

Igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap: 
2019. december 20. péntek 8-12 óráig

Igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 
2020. január 3. péntek 8-12 óráig

Januárban régi-új helyén nyit a piac

Zajlik a lomis piac helyének kialakítása
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A Magyar Páneurópa Unió 
Egyesület Sárvári Szervezeté-
nek klubhelyiségében tartott 
előadást Sárvár város polgár-
mestere, Kondora István. A 
Tovább a megkezdett úton 
Sárvár fejlődéséért című előa-
dás során a város első embere 
bemutatta a fejlesztéseket, az 
elért eredményeket.

Több évre visszanyúló hagyo-
mány, hogy a páneurópai klub 
évzáró előadásán tart évértékelőt 
a polgármester. – A vetített képes 

évösszefoglaló összeállításánál 
soha sem az új beruházások, 
átadott épületek bemutatása 
az elsődleges, hanem sokkal 
fontosabb az, hogy ezek miként 
szolgálják a sárváriak érdekeit, 
igényeit – mondta Kondora 
István. 

Egy jelentős időszakát éli a 
város, hisz az ötvenéves vá-
rosjubileum kapcsán jelentős 
fejlesztések zajlottak Sárváron, 
amelyek több évtizedre meg-
határozzák a település képét. 
– A nagyberuházások, mint a 

Sárvár Aréna és a ZeneHáza 
mellett Sárvár minden korosz-
tályának igényeit javították az 
építési programok, a bölcsőde 
felújításától a gondozási köz-
pont bővítéséig – számolt be a 
polgármester. 

Az eredmények értékelése 
mellet a jövő elképzelései is 
előkerültek az előadás során. 
Különös tekintettel arra, hogy 
idén egy új ötéves önkormány-
zati ciklus kezdődött. – Ezek 

sorában kezdetként folytatód-
hat a város főutcájának teljes 
felújítása is az Ady utcától a 
Szombathelyi úti vasúti átjáróig. 
Örömmel számolhatok be arról, 
hogy a főutca esetében már meg 
is történt a munkaterület-átadás 
– jelentette be Kondora István 
polgármester.

Az előadás végén elhangzott, 
hogy a beruházásokat még be 
kell fogadnia, meg kell szoknia 
a város polgárainak.

Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

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

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

Békés, boldog karácsonyt és eredményekben, 

nyelvvizsgákban bővelkedő új évet kívánunk!

Folytatódhat a város főutcájának teljes felújítása

Dr. Illés Gábor, a páneurópai szervezet helyi elnöke köszöntötte Kondora 
Istvánt a klubban

Az önkormányzat polgári együttműködés 
(Fidesz-KDNP) képviselőcsoportjának tagjai: 

Varga Károly, Dr. Szabó Gyula, 
Dr. Máhr Tivadar, Szabó Zoltán,

Kondora István, Kampel Oszkár, 
Vinter István és Varga Jenő

Sárvár minden családjának, 
lakójának és vendégének

békés, boldog ünnepeket és
eredményekben gazdag 

új évet kívánunk!

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

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

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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2020. április 16-19./3 éjszaka
repülővel, kétágyas szobában, reggelis ellátással,

Szombathely-Bécs-Szombathely transzferrel.

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

Részvételi díj: 205.000 Ft-tól/fő

Tulipánvirágzás 
Isztambulban
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November végén a Digitális 
Közösségi Alkotóműhely fel-
avatásával folytatódott, majd 
nagyszabású ünnepéllyel zárult 
az 50 esztendős Barabás szak-
középiskola jubileumi rendez-
vénysorozata. A záróünnepség 
programjai között oklevelek 
átadása és jubileumi faültetés 
is szerepelt.

A jubileumi programok ke-
retében adták át a Digitális Kö-
zösségi Alkotóműhelyt, ahol 
lézervágással, 3D nyomtatással, 
digitális varrással, elektronikai 
fejlesztéssel, a tervezés és a kivi-
telezés folyamatával is megismer-
kedhetnek a tanulók.

A beruházás európai uniós 
forrásból valósulhatott meg a Vas 
Megyei Szakképzési Centrum pá-
lyázata keretében, melynek célja 
a szakképzési intézményrend-
szer átfogó fejlesztése, az iskolai 
lemorzsolódás csökkentése volt.

– Több mint 1 milliárd forintot 
fordítottunk a megye szakképzé-
sének fejlesztésére. Ebből mint-

egy 17,5 millió forintot tett ki a 
Digitális Közösségi Alkotómű-
hely létrehozása. Két helyszínen 
alakíthattunk ki labort, Szom-

bathelyen és Sárváron. Azért a 
Barabásra esett a választásunk, 
mert itt nagy hagyománya van 
a műszaki szakképzésnek – tá-
jékoztatott az átadóünnepségen 
Rettegi Attila, a centrum főigaz-
gatója.

Lakatné Mester Éva, a Barabás 
György Műszaki Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola intéz-
ményvezetője kiemelte, nagy 

változásban, mozgásban van a 
világ, melyre fel kell készíteni a 
diákokat.

Az alkotóműhelyt Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, Kondora 
István polgármester, Rettegi Atti-
la a centrum főigazgatója, Szent-
györgyvári Róbert, a centrum 
kancellárja és Lakatné Mester 

Éva, a tagiskola intézményveze-
tője adta át.

1969 novemberében nyitotta 
meg kapuit a Barabás iskola. Az 
intézmény a jeles évforduló al-
kalmából, tavaly szeptemberben 
jubileumi rendezvénysorozatot 
indított, melyet idén november 25-
én nagyszabású ünnepéllyel zárt le. 

– Az elmúlt 50 évben az iskola 
sok változáson, fejlődésen ment 
keresztül, és tudta kezelni azokat 
a környezeti hatásokat, ame-
lyek körbeveszik a szakképzést. 

Azt kívánom, hogy a következő 
50 évben épp ilyen hatásosan, 
okosan és bölcsen nevelje a jövő 
nemzedékét, a jövő szakembereit 
– fogalmazott üdvözlőbeszédé-
ben Lakatné Mester Éva.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter, aki 2012 és 2018 között maga 
is óraadóként tevékenykedett az 
intézményben, ünnepi beszé-
dében kiemelte, 50 évvel ezelőtt 
számos jelentős esemény történt 
Sárváron, amely meghatározta az 
akkori város jelenét, és jövőjét is. 
Ezen események közé tartozott a 
Barabás iskola létrehozása.

Az iskola a jubileum alkalmá-
ból okleveleket adományozott 
azon vezetők, pedagógusok, 
illetve óraadók számára, akik 
kiemelkedő munkájukkal évtize-
deken át segítették az iskola fejlő-
dését. Az intézmény támogatói is 
oklevelet vehettek át. A partnerek 
a középiskola gyémántokleveles 
donátora címben részesültek.

A jubileumi műsort két öreg-
diák, Horváth Róbert versmon-
dó és Hámori Balázs, a Sárvári 
Néptánckör művészeti vezetője 
is színesítette előadásával. Majd 

Rettegi Attila, a Vas Megyei Szak-
képzési Centrum főigazgatója 
felavatta az igazgatók falát, mely 
az önállósult iskola eddigi négy 
vezetőjének, Csontos Miklósnak, 
Katafai Németh Józsefnek, Orbán 
Gábornak és Lakatné Mester 
Évának állít emléket.

Az ünnepség utolsó mozza-
nataként jubileumi faültetésre 
került sor. A diákság az elmúlt 
öt évtized szimbólumaként öt fát 
ültetett el az iskolaépület mellett, 
a Kisfaludy Sándor utcában. sii

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

Bejelentkezés: 95/326-999

Minden kedves Vásárlónknak áldott , 
békés karácsonyt  és sikerekben gazdag 

új esztendőt kívánunk!

Lezárult a Barabás iskola jubileumi éve

Az alkotóműhely átadásán Ágh Péter országgyűlési képviselő, Lakatné Mester 
Éva, a tagiskola intézményvezetője és Kondora István polgármester

Ünneplők a Barabás iskola jubileumi rendezvényén
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A Sárvári Kerékpár Egylet meg-
alakulásának 120. éves jubileu-
ma, a Sárvár és Vidéke Méhész 
Egyesület pedig megalakulásá-
nak 95. évfordulója alkalmából  
emléktáblát avattak közösen a 
civil szervezetek az Ady Endre 
utcában. 

 
Az eseményen Wawrzsák 

Zsolt, a Sárvári Kerékpár Egylet 
vezetője és Makrai Attila, a Sár-
vár és Vidéke Méhész Egyesület 
elnöke mondott rövid beszédet. 
Visszaemlékeztek az egykori 
alapítókra. Arról is szó volt: a 
mai közösségek hogy folytatják 
az elődök által elkezdett munkát.

Kondora István polgármester 
is köszöntötte a megjelenteket. 
A polgári értékek múltbéli és je-
lenkori éltetésének jelentőségéről 
szólt, a városi civil szervezetek 
közti példaértékű összetartást 
méltatta, majd az önkormányzat 
koszorúját is elhelyezte az újon-
nan felavatott emléktáblánál. 

– Több helyen is avattak a 
közelmúltban emléktáblákat a 

városban, ezek a múlt értékeinek 
felelevenítésében segíthetnek 
– nyilatkozta Kondora István 
a megemlékezés után. Az Ady 
Endre utca 8. számú ház helyén 

egykor egy kávéház, majd ven-
déglő működött, itt alapították 
meg az egyesületeket. Wawrzsák 
Zsolt, a Sárvári Kerékpáregylet 
megalapításáról mondott fontos 
adalékokat. Makrai Attila is feli-

dézte, miért volt szükség 95 éve 
az egyesület megalapítására. 

A táblaavató után a ZeneHázá-
ban fotókiállítás nyílott „Kerék-
pározás a múltba” és „Korabeli 

méhészet” címmel. Burka Zoltán 
helytörténeti kutató mintegy 30 
fotót válogatott gyűjteményéből 
a tárlatra, amely a Sárvári Fo-
tóklub Egyesület segítségével va-
lósult meg. A kiállítás-megnyitón  

dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke adott át dísz-
okleveleket a jubilálók számára. 
A tárlatot megnyitó Burka Zoltán 
az esemény kapcsán úgy nyilat-
kozott: a megnyitó az emléktábla 
avató napját még ünnepibbé 
tette. Hozzáfűzte: a jubiláló civil 
szervezetek mai karizmatikus 
vezetői méltó folytatói annak 
az évtizedekkel ezelőtt elkezdett 
egyesületi munkának, amelyet az 
egykori alapítókat és tevékenysé-
güket bemutató fotók is igazoltak. 

A két  szervezet az emléktáb-
la avatás és kiállításmegnyitó 
után néhány nappal közösen két 
hársfát is elültetett az elődökre 
való emlékezés és a szervezetek 
közti jó együttműködés jegyében 
a Gárdonyi és Deák Ferenc utca 
sarkán lévő parkban. Itt a kerék-
párosok 120 év 120 fa programjá-
nak keretében más civil szerveze-
tek, intézmények is csatlakoztak 
az akcióhoz, amelyben a Sárvári 
Média Nonprofit Kft. is vállalta, 
hogy elültet egy fát.

Pogács Mónika

Emléktábla-avatóval, kiállítással ünnepeltek

Makrai Attila, Burka Zoltán, Wawrzsák Zsolt és dr. Kondora Bálint a kiál-
lítás-megnyitón
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Szent László és Sz

 

● December 20-21-22-én, pénteken, 
szombaton és vasárnap a 18 órás szent-
miséken adventi lelkigyakorlatra hívjuk 
a Híveket a Szent László-templomba. 
Gyóntatás pénteken és vasárnap 17 
órától, szombaton 16 órától. A hittanos 
gyermekek karácsonyi gyónása 21-én, 
szombaton 16 órakor kezdődik. 

● December 23-án, hétfőn a Szent 
László-templom előtti téren, decem-
ber 20-án, pénteken a Sári plébánia 
közösségi termébe az utolsó hajnali 
szentmisék után várjuk a  híveket egy 
pohár forró teára vagy forralt borra, 
hogy egymással így is találkozva kö-
szönjük meg egymás buzgóságát, ami-
vel segítettük és bátorítottuk egymást 
az adventi készület idején. Hálásak 
vagyunk a Hívek buzgóságáért.

● 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 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, 10 
órakor és 17.30 órakor kezdődnek az 
ünnepi szentmisék.

● December 27-én, pénteken 
Szent János ünnepén mindkét temp-
lomban az esti szentmiséken bor-
szentelés lesz. Borosgazdák, hozza-
nak egy üveg bort!

● December 29-én Szent Család 
vasárnapján a szokásos vasárnapi mi-
serend lesz mindkét templomban. A 
családokat és a gyermekeket áldásban 
részesítjük ezen az ünnepen. 

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

● Január 1-je Újév: parancsolt 
ünnep, ezért a szentmisén buzgón 
vegyünk részt. A Szent László-temp-
lomban 7, 9 és 11 órakor és 18 órakor 
lesznek ünnepi szentmisék. A Sári 
templomban 8 és 10 órakor és 17.30 
órakor.

● A honlapjaink címe: www.ldislas.
hu és www.sarvarsari.hu Az ünnepek-
ről fotógaléria készül a honlapokra.

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

 
 

Evangélikus Híre

● Advent 4. vasárnapján, december 
22-én a 9.30-kor kezdődő istentisztelet 
keretében gyertyagyújtást tartunk gyü-
lekezetünk hittanosainak szolgálatával. 

● Nagyünnepi istentiszteleti ren-
dünk: 

December 24-én 15.30-kor Rába-
patyon, 17 órakor Sárváron tartunk 
Szentesti istentiszteletet a hittanos 
gyerekek szolgálatával.

December 25-én, Karácsony ünne-
pén 9.30-kor úrvacsorás istentiszteletet 
tartunk Sárváron.

December 26-án, Karácsony má-
sodik napján 9.30-kor Sárváron, 11 
órakor Rábapatyon tartunk úrvacsorás 
istentiszteletet.

December 29-én, Karácsony ünnepe 
utáni vasárnapon a szokott módon, 
9.30-kor tartunk istentiszteletet Sár-
váron.

● December 31-én, óév este 15.30-
kor Rábapatyon, 17 órakor Sárváron 
tartunk istentiszteletet, amelyen az idén 
elhunyt testvéreinkre is emlékezünk.

● Január 1-jén, újév napján 17 óra-
kor tartunk úrvacsorás istentiszteletet 
Sárváron.

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

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

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

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

● Karácsonyi alkalmak: December 
24-én 16 órai kezdettel szentesti isten-
tisztelet a gyermekek szolgálatával; 
december 25 és 26-án 10 órai kezdettel 
úrvacsorás istentisztelet.

● Évkezdő istentisztelet: január 
1-jén, 10 órai kezdettel.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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Hároméves volt a Sárvári Ma-
zsorett Együttes 1995-ben, 
amikor elhatározták, az évet 
gálával zárják, megajándé-
kozva a szülőket az ünnepi 
időszakban gyermekeik  pro-
dukcióival, az új koreográfiák 
bemutatásával. 

Az est alkalmat adott a bú-
csúztatásra is. Az egyetemi 
tanulmányaikat elkezdők nem 
tudták folytatni a munkát, így a 
gálán köszöntek el tőlük táncos 
társaik, ünnepélyesen. A gálák 
sora azóta is töretlen, céljuk 
sem változott. A lelkes közön-
ség most is megtekinthette az 
idei produkciókat, de láthatott 
egyfajta „best of ” válogatást 
is a 25 év legsikeresebb ko-
reográfiáiból. Néhány produk-
cióba sikerült a régi tagokat is 
visszahívni, akik egyfajta seni-
or csoportként csatlakoztak a 
gálához. Örömhír, hogy a jövő-
ben akár nagyrendezvényeken 
is láthatóak lesznek egy-egy 
produkció erejéig, annyira jól 

sikerült a visszatérés. Debütál-
tak az estén az anyukák is. Több 
hónapos kemény próba után 
húszan mutatták be nagy siker 

közepette koreográfiájukat.  
A meglepetés produkciók sora 
nem új keletű, tavaly az apukák 
is színre léptek már a közönség 
nagy örömére. 

A gála megható pillanatainak 
egyike egy díjátadó volt. Csikós 
Györgyné nívódíjas művészeti 
vezető kért szót. A Magyar Fú-

vószenei és Mazsorett Szövetség 
Mazsorett szekciójának vezető-
ségi tagjaként adta át Sárváron 
is – nagy tapssal kísérve – az or-

szágos szervezet 25 éves jubileu-
ma alkalmából alapított díjakat 
Bodoricsné Dann Piroskának, 
a Sárvári Mazsorett Alapítvány 
elnökének, Krajczár Zsanettnek, 
a művészeti együttes korábbi 
tagjának, jelenlegi oktatójának 
és Bodorics Kitti tamburmajor-
nak, oktatónak. 

Kondora István, Sárvár pol-
gármestere is köszöntötte az 
együttest az est folyamán. El-
hangzott: Sárvár számára értékes 
a mazsorett együttes tevékeny-
sége, hiszen a város jó hírnevét 
öregbítik fellépéseikkel. A gálát 
a Kanona Band muzsikája is szí-
nesítette. A jól megszerkesztett 
műsorban nem volt zökkenő, 
a produkciók szépen simultak 
egymásba, a mazsorett bemu-
tatókon a fegyelmezett le- és 
felvonulások is szinte az előadás 
részei voltak. Az est nagyon 
jól sikerült, köszönhetően a 
nívódíjas művészeti vezető és 
munkatársai, valamint a tagok 
minta értékű együttműködé-
sének. Csikós Györgyné azt is 
hangsúlyozta: a sikerhez szükség 
volt arra a komoly csapatmunká-
ra, segítségre, amit a szülőktől, 
támogatóktól kapott. Így sikerül-
hetett csak mind tartalmában, 
mind küllemében ilyen nívósra, 
egyben meghittre a 25. Mazso-
rett Gála az év zárásaként.

Pogács Mónika 

25 év produkcióiból állt össze a jubileumi gála

A Sárvári Mazsorett Együttes csoportjai a táncparketten

Pászthory Lajos sárvári születé-
sű festő- és szobrászművész 17 
olajfestményét és 6 kisplasztiká-
ját ajándékozta a Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskolának. 

Az ötvenéves jubileumát ün-
neplő intézmény az adományozás 
alkalmából koncertet adott a ze-
neiskola Pernecker termében. A 
koncert szünetében került sor az 
adományozási okirat aláírására, 
majd Szélesi Attila bejelentette, 
hogy az ünnepségre kiadvány is 

készült Pászthory Lajos alkotásai 
a zeneiskolában címmel, mintegy 
katalógusként bemutatva a mű-
veket. Az ünnepségen jelen volt 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
is, aki a város nevében gratulált az 
ajándékot adományozó művész-
nek. Az alkotások adományozása 
egyfajta számvetése is a művészi 
pálya állomásainak. Pászthory 
Lajos örömmel adta műveit a 
művészeti iskolának, mert – mint 
fogalmazott – jó helyre kerülnek 
a munkái. 

Újabb festmény- és szoboradomány 
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December 18-án kinyitotta ka-
puit a nagyközönség számára 
a Kabos László Filmszínház a 
Sárvár Arénában, ezzel 15 éves 
szünet után újra mozivetítések  
lesznek városunkban. 

Műsorra kerülnek a kará-
csonyi időszak premier filmjei 
mellett (Star Wars – Skywalker 
kora, Jumanji-A következő szint, 
Macskák) az idei év legnagyobb 
filmes kedvencei (Bosszúállók:-
Végjáték, Joker, Jégvarázs 2, 

Oroszlánkirály, Kis kedvencek 
titkos élete 2), de az ünnepi 
kínálat sem maradhat el (Múlt 
karácsony, Családi karácsony, 
Fekete karácsony), lesz magyar 
film (Seveled) és vetíteni fogják 
a már klasszikusnak tekinthető 
Bohém rapszódiát is.

Jegyet vásárolni online a sar-
varmozi.hu címen lehet, de az 
Aréna jegypénztára személyesen 
is várja az érdeklődőket minden 
nap az első meghirdetett vetítés 
előtt fél órával.

Újra mozi Sárváron KABOS MOZI – előadás címe Kezdési 
időpont 3D Nyelv

2019.12.19. Csütörtök
Sarkvidéki akció (animációs/családi/vígjáték) 17:00 sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 19:00 x sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 22:15 e
2019.12.20. Péntek
Kis kedvencek titkos élete 2 (animációs/családi/vígjáték) 15:00 sz
Múlt karácsony (romantikus/vígjáték) 17:00 sz
Jumanji – A következő szint (akció/kaland/vígjáték) 19:15 x sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 21:45 e
2019.12.21. Szombat
Jégvarázs 2 (animációs/családi/vígjáték) 10:00 x sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 14:00 sz
Jumanji – A következő szint (akció/kaland/vígjáték) 17:00 x sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 19:30 x sz
2019.12.22. Vasárnap
Családi karácsony (dráma/vígjáték) 15:45 sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 18:00 sz
Joker (dráma/krimi/thriller) 21:00 x sz
2019.12.23. Hétfő
Bohém rapszódia (dráma/életrajz/zene) 14:00 sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 16:45 x sz
Bosszúállók-Végjáték (akció/kaland/sci-fi) 20:00 sz
2019.12.24. Kedd
Oroszlánkirály (animációs/családi/musical) 13:00 sz
Jégvarázs 2 (animációs/családi/vígjáték) 15:15 x sz
2019.12.25. Szerda
Seveled (magyar/romantikus/vígjáték) 14:30 sz
Aszfalt királyai (akció/életrajz/sport) 16:30 sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 19:00 x sz
2019.12.26. Csütörtök
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 13:30 sz
Jumanji – A következő szint (akció/kaland/vígjáték) 16:30 sz
Macskák (animációs/családi/musical) 19:00 sz
Jexi – Túl okos telefon (vígjáték) 21:30 sz
2019.12.27. Péntek
Jumanji – A következő szint (akció/kaland/vígjáték) 14:30 sz
Jexi – Túl okos telefon (vígjáték) 17:00 sz
Macskák (animációs/családi/musical) 19:00 sz
Fekete Karácsony (horror/thriller) 21:15 sz
2019.12.28. Szombat
Macskák (animációs/családi/musical) 10:00 sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 14:00 sz
Seveled (magyar/romantikus/vígjáték) 17:00 sz
Jumanji – A következő szint (akció/kaland/vígjáték) 19:00 sz
Lidérces Mesék Éjszakája (horror/thriller) 21:15 sz
2019.12.29. Vasárnap
Jégvarázs 2 (animációs/családi/vígjáték) 15:00 sz
Macskák (animációs/családi/musical) 17:00 sz
Star Wars – Skywalker kora (akció/sci-fi/kaland) 19:30 x sz
2019.12.30. Hétfő
Macskák (animációs/családi/musical) 15:00 sz
Bohém rapszódia (dráma/életrajz/zene) 17:30 sz
2019.12.31. Kedd
Macskák (animációs/családi/musical) 10:00 sz
Jexi – Túl okos telefon (vígjáték) 14:00 sz
BUÉK (magyar/vígjáték) 16:00 sz
Tudsz titkot tartani? (romantikus/vígjáték) 18:30 sz
2019.01.01. Szerda
Sarkvidéki akció (animációs/családi/vígjáték) 15:00 sz
Macskák (animációs/családi/musical) 17:00 sz
GeminiMan (akció/sci-fi/thriller) 19:30 sz

(sz – magyar szinkronnal, e – eredeti nyelv, magyar felirattal)
A műsorváltozás joga fenntartva!

Folytatás az 1. oldalról
A Sárvár Advent sok- sok 

koncerttel, előadással, vásárral 
tette meghittebbé a várakozás 
napjait. Betlehemnek szép hatá-
rán címmel nyílt kiállítás a sárvári 
Nádasdy-várban, ahol a Marcali 
Múzeum karácsonyi ünnepkört, 
a Somogy megyei karácsonyi 
népszokásokat bemutató gyűj-
teménye látható február 2-ig. A 
kiállítás legértékesebb darabja 
egy az 1880-as évekből származó 

bábforgató betlehem. A Szent 
László templomban a Sárvári 
Vonósok adtak lélekemlő adventi 
koncertet. A Posta téren a helyi 
civil szervezetek, amatőr művé-
szek mellett többek között a Roy 
és Ádám Triót, az új Bojtorjánt, 
a Road-ot, Péter Szabó Szilviát is 
hallhatta a közönség. A negyedik 
gyertyát a Sárvári Mentőállomás 
dolgozói gyújtják meg december 
22-én 17 órakor, majd Wolf Kati 
ad koncertet a Posta téren. 

Fellobbant az örömhozó adventi gyertya

Gyertyagyújtás a múzeumban – Ódor Viktória, Takács – Reichardt Gabriella 
és Takács Zoltán Bálint

A Vörsi Bábforgató Betlehemesek műsora a várban
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2019. december 29-én

VII. JÓTÉKONYSÁGI 
MALACSÜTÉS

               A 
TERASZÁN

17 órától műsort ad
a Pedagógus Női Kar

A BEVÉTELT ÉS AZ ADOMÁNYOKAT
A KÓRUS JAVÁRA AJÁNLJUK FEL.

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

Hotel Bassiana****
9600 Sárvár, Várkerület 29-2.

Tel.: +36 95 521 300
info@bassiana.hu
www.bassiana.hu

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

A Sárvári Koncertfúvószene-
kar január 4-én, szombaton 17 
órakor 47. újévi koncertjére 
várja a közönséget új helyszí-
nen, a Sárvár Arénában.

A sárvári fúvósok koncertje 
nyitja a 2020-as városi progra-
mok sorát, és a Sárvár Arénában 
is az első kulturális rendezvény 
lesz. Az est repertoárján régi 
nagy sikerek és új darabok is 
szerepelnek. A vendégfellépők 
Szilágyi Krisztina énekes és a 
Pfeiffer Milán, a Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola egy-
kori növendéke által vezetett 
Bassiana Brass lesznek.  Vezényel 
Szélesi Attila nívódíjas karnagy.

A vendégeket Kondora István, 
Sárvár polgármestere köszönti. 
A hagyományokhoz híven, az 

újévi koncerten köszöntik a 
zenekar új tagjait is.

A koncertre december 20-tól 
elővételben vásárolhatók jegyek 
a Sárvár Aréna jegypénztárában, 
a mozi nyitvatartási idejében 
vagy a jegymester.hu webol-
dalon 1000 forintos áron. A 
helyszínen váltott jegyek 1500 
forintba kerülnek. 

A Sárvári Koncertfúvósze-
nekar már megtartotta az első 
helyszíni próbákat a Sárvár 
Arénában, és nagy izgalommal 
készülnek a január 4-i fellépés-
re. – Bízunk abban, hogy teltház 
előtt játszhatunk, és nagyon so-
kan eljönnek majd, hogy együtt 
nyissuk a 2020-as évet ezen a 
fantasztikus új helyszínen, a 
Sárvár Arénában – mondta 
Szélesi Attila. 

A sárvári fúvósokkal indul
2020 az Arénában!

 A Sárvári Koncertfúvószenekar újévi koncertje 
2020. január 4-én 17.00 órakor a 

Sárvár Arénában

Vezényel: Szélesi Attila karnagy

Jegyek elővételben kaphatók 1000 Ft-os áron a Sárvár Aréna pénztárában 
a mozi nyitvatartási idejében, 2019. december 20-tól.

Helyszínen váltott jegy ára 1500 Ft.
Online jegyértékesítés december 20-tól a jegymester.hu oldalon!

 www. sarvarfuvos.com / www.sarvarvaros.hu I  www.facebook.com/sarvararena/

Ú J É V IKoncert
S Á R V Á R I  K O N C E R T F Ú V Ó S Z E N E K A R
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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

Jack Daniels 0,7l 
fém díszdobozban: 

6250 Ft/db, 
8928 Ft/liter

Konrad cseh prémium sör 
5,2% 8 üveges karácsonyi 

papírdobozban:  
1590 Ft+üveg, 
398 Ft/liter

Tokaji Aszú 
5 puttonyos 
Grand Tokaj 

díszdobozban: 
4390 Ft/üveg, 
8780 Ft/liter Szentkirályi 

limonádé 0,5l 
jaffa,szamóca: 
99 Ft/db, 
198 Ft/liter

Coca-cola, Zero, 
Light, Fanta, 
Sprite 1,75l: 

314 Ft/db, 
179 Ft/liter

Bomba energiaital 
0,25l dobozos: 

119 Ft/db, 476 Ft/liter, 
24 db-tól: 109 Ft/db, 

436 Ft/liter

Jack Daniels 
1l: 
7699 Ft/db, 
7699 Ft/liter

Finlandia 
vodka 1l: 
5299 Ft/db, 
5299 Ft/liter

Jim Beam 
1l: 
5690 Ft/db, 
5690 Ft/liter

Jagermeister 
1l: 
5950 Ft/db, 
5950 Ft/liter

Szent István 
száraz pezsgő 
0,75l 
/muskotály, 
rozé/: 
739 Ft/db, 
985 Ft/liter

Finlandia vodka 0,7l 
+ 2 pohár ajándék: 

4400 Ft/db, 
6285 Ft/liter

Hennessy Cognac 
0,7l díszdobozban: 

10390 Ft/db, 
14843 Ft/liter

Crown Royal whisky 
0,7l díszdobozban: 

6990 Ft/db, 
9985 Ft/liter

Chivas Regal 
12 éves whisky 0,7l 

díszdobozban 
+ 2 pohár: 9190 Ft/db, 

13128 Ft/liter

Bailey‛s 
krémlikőr 0,7l 
díszdobozban 

+ 2 pohár: 5490 Ft/db, 
7843 Ft/liter

Díszdobozos szeszesital AKCIÓ!

Ér
vé

ny
es

: 2
01

9.
 d

ec
em

be
r 

31
.

Olaszrizling 
száraz 
fehér 
0,75l
435 Ft
+ üveg/db
580 Ft/liter

Aranymetszés 
Balatoni Irsai 
Olivér  száraz 
fehér 0,75l
759 Ft
+ üveg/db
1012 Ft/liter

Zweigelt 
Cabernet 

Sauvignon 
félédes vörös 

0,75l
469 Ft

+ üveg/db
625 Ft/liter

Olaszriz-
ling száraz 
fehér 1,5l
649 Ft
+ üveg/db
433 Ft/liter

Rosé 
csendes és 

bubis 
száraz 1,5l

789 Ft
+ üveg/db

520 Ft/liter

Zweigelt 
Cabernet 
Sauvignon 
félédes 
vörös 1,5l
809 Ft
+ üveg/db
539 Ft/liter

Irsai Olivér 
száraz 
fehér 
0,75l
499 Ft
+ üveg/db
665 Ft/liter

Rozé bubis 
édes 
0,75l

459 Ft
+ üveg/db

612 Ft/liter

Varga 
pincészet 

borai:

Cabernet 
Sauvignon 

száraz 
vörös 1,5l

749 Ft
+ üveg/db

499 Ft/liter

A Zöldfa Kis- és Nagykereskedés valamint a Nádasdy Vendéglő kollektívája 
kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván 

minden kedves Vásárlójának és Vendégének!

Ünnepeljen velünk az év utolsó napján, szeretettel várunk mindenkit szilveszteri 
gálaestünkre! Asztalfoglalás: +36 30 560 65 98-as telefonszámon!
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20% RELAX PÉNTEK 
AKCIÓ! 
– Péntekenként Masszázs, SPA kéz és -lábkezelés, Pa-
raffi nos kézápolás szolgáltatásaink 12.20.- 01.03. között 
20%-kal kedvezménnyel vehetők igénybe.

10% CSODASZÉP ÜNNEPI 
KÖRMÖK AKCIÓ!
– Műkörömépítést, -töltést, és géllakkozást 12. 20.-01. 04. 
között 10% kedvezménnyel kínáljuk.

KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKUTALVÁNY! 
– Lepd meg szeretteidet egy igazi élménnyel! Ajándékozz 
teljesen új exkluzív szalonunkban felhasználható aján-
dékutalványt. (Felhasználási ideje: 2020. 12. 31.)

Kiváló Ár – Minőség - Egészség arány!
Nyitvatartás: Hétfő-Kedd, Péntek-Szombat: 8:00-18:00

Kata Nails & Pedicure SPA Center 
a város szívében, a Posta térrel 
szemben (Sárvár, Ady E. u. 13.) 
kedves szakképzett személyzettel, 
legkorszerűbb eszközökkel, anyagok-
kal, exkluzív belső elrendezéssel, 
fantasztikus akciókkal és kedvezmé-
nyekkel fogadja vendégeit. 

Lakói tartozások, túlfizetések kimutatása.
Beszámoló, mérleg, készítése. 

Egyedi igényekhez igazított könyvelés. 
És minden, ami a társasházi könyveléshez tartozik.

Kérjen ajánlatot!
Tel.: 06-30/902-4621
Cím: Sárvár, Széchenyi utca 43-45 sz. F/2 iroda
E-mail: katalinsarvar@gmail.com   Web: www.tpluszt.hu

Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk minden kedve Ügyfelünknek!

Társasházak teljeskörű 
könyvelését vállaljuk.

Sárvár
Alkotmány u. 4.

Hétfő–szombat: 
6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár
Laktanya u. 2. 

Hétfő–szombat 

6:00-20:00

Vasárnap: 

07:00-12:00

Ünnepi nyitvatartás az Alkotmány 
és Laktanya utcai üzleteinkben: 
December 24-én 6:00-12:00-ig
December 25-26-án ZÁRVA
December 31-én 6:00-10:00-ig
Január 1-jén ZÁRVA

Sárvár
Tinódi u. 32. 

Hétfő–péntek: 

7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00

Vasárnap: ZÁRVA
ÜZLETEK

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

Ke� emes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden 

kedves Vásárlónknak!

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

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

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

Akciós téli gumik
már 12.800 Ft/db-tól

» 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 «

Kell emes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

Boldog karácsonyt és 
balesetmentes új évet kívánunk!

2020-ban 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: 2019. december 16. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. december 20. és 2020. január 11. között Éves szelektív naptár 2019 Sárvár

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu

Boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új évet kívánunk!

20. P 1. Sze
21. Szo 2. Cs

22. V 3. P

23. H 4. Szo

24. K 5. V

25. Sze 6. H

26. Cs 7. K

27. P 8. Sze

28. Szo 9. Cs

29. V 10. P
30. H 11. Szo
31. K 12. V

13. H

14. K

15. Sze

16. Cs

17. P

18. Szo

19. V
20. H
21. K

22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo

26. V

27. H
28. K
29. Sze
30. Cs
31. P

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Építési törmelék maximum 1m 3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

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

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

DECEMBER JANUÁR

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy Sárvári 
ügyfélszolgálati irodánk az ünnepekben alábbiak szerint 

lesz elérhető. December 23-án és december 30-án 
telefonos ügyfélfogadást tartunk 8-14 óráig. December 

24-én és 31-én irodánk zárva tart. 

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

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

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

A karácsonyfa gyűjtést január 21-én és 22-én végezzük. 
A fenyőket dísz és talp nélkül kérjük kihelyezni.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
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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.    

Szilveszteri programunkra még korlátozott 
számban tudunk helyet biztosítani.

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

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

Várkapu csapata

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: 
December 21. és január 4., 11. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
December 20. (péntek) 19.00 Adventi várakozás a Szent László templomban/ism.
Január 10. (péntek) 19.00 Újévi fúvós hangverseny
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétköznap 19:40
A Sárvári Oratórikus Kórus karácsonyi műsora/ism.:
December 24. (kedd) 17:20
Ismétlés: 25–26-án 10.20, 17.20 és 19.40, 27–29-én 19:40
Kis Jézuska várás – katolikus iskola műsora/ism.:
December 24. (kedd) 18.35
Ismétlés: 25–26-án 11:35, 18:35
Óévbúcsúztató műsor – Év Sárvári Ember 2019
December 30. (hétfő) 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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Békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk 

minden kedves vendégünknek és 
üzleti partnerünknek!

Köszönjük az egész éves bizalmat, és 
jövőre se felejtsék:

„Semmi fl anc, csak az íz!”
Platán az Ízes Étterem

Sárvár, Hunyadi u. 23.
Tel.: 06 95/312-280, 06 70/363-7260

facebook.com/platansarvar
Sárvár, Sylvester János u. 9.  •  Telefon: +36 20 222 6560

facebook.com/brickbistrosarvar

Áldott, békés ünnepeket, és boldog új évet kíván 
a Brick Bisztró csapata!

Ezúton is szeretnénk megköszönni azt a biztatást, 
és szeretetet, amivel sikerre vihettük első évünket Önökkel.

Köszönjük, és ne feledjék, nekünk 2020-ban is Ön,
 azaz a Vendég a fontos!

Sárvár új büszkesége a Sár-
vár Aréna nemrég nyitotta 
meg kapuját. A létesítménybe 
folyamatosan költöznek be a 
helyi sportegyesületek, a ké-
zis lányok, az SFC utánpótlás 
labdarúgói mellett az amatőr 
kosarasok, a karatésok és a 
táncosok is belakták már új 
helyüket. Januártól egy újabb 
funkcióval találkozhatnak 
az érdeklődők, hiszen a két 
kialakított fallabdapálya is 
megnyitja kapuit. Az Aréna 
komoly szakmai erősítést is 
tett, hiszen a pályák koordi-
nátora és szakmai vezetője 
a többszörös kategória baj-
nok és országos bajnok Fitos 
Krisztián lesz. 

Krisztián még csak 25 éves, 
de már több mint 10 éve űzi 
ezt a sportot és szívesen mesélt 
nekünk arról miért nagyszerű 
dolog fallabdázni.

Mit gondolsz, minek kö-
szönhető a sportág egyre 
nagyobb népszerűsége?

A válasz egyszerű, a fallabdá-
zás változatos és szórakoztató. 
Mindemellett a felesleges kilók 
letornázásában is verhetetlen, a 
játékos edzések szinte észrevétle-

nül „apasztják a zsírpárnákat”, 
a szokásos szenvedések, kínlódá-
sok nélkül. Ezt saját tapasztalat-
ból is bátran állíthatom. 

A fallabda nem csak fel-
pörget és élvezet játszani, de 

az egészség megőrzésében is 
segít. Milyen jótékony hatásai 
vannak?

Gyorsabb lesz az anyagcse-
re, jobb lesz a közérzet, segít  

a szövődmények megelőzésé-
ben, növeli a tüdőkapacitást, 
gyorsabb regenerálódást tesz 
lehetővé, és nem mellesleg 
az ideális testsúly elérésében 
és megőrzésében is nagy se-

gítséget tesz. Már heti 2-3 
alkalom is hozzájárul a szer-
vezet erősödéséhez. A fallab-
dázás bizonyítottan fejleszti 
az improvizációs képességet, 
a jó helyzetfelismerést, a pá-
lyán való helyezkedés által a 
mozgáskoordinációt, a gyors 
döntéshozó képességet, amely 
a mindennapi életben is segít-
séget jelent. Ilyen értelemben 
a fallabda szellemi sportként 
is megállja a helyét, hiszen 
rendkívüli koncentrációt, fi-
gyelmet, helyzetfelismerést és 
kombinációs munkát igényel.

Akinek még nem volt sze-
rencséje megismerkedni 
a sportággal, de szívesen 
kipróbálná és természetesen 
a már tapasztaltabb labda-
zsonglőröket is sok szeretet-
tel várják a december 28-án 
megrendezésre kerülő Nyílt 
Napon a Sárvár Arénában. 
Januártól pedig mindennap 
hódolhatnak szenvedélyük-
nek a fallabda szerelmesei.

Próbáltad már a fallabdát? Nemsokára a Sárvár Arénában megteheted!

Fitos Krisztián még csak 25 éves, de már többszörös kategória bajnok és 
országos bajnok fallabdában
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Jövőre is várunk mindenkit szeretettel az ékszerek világában!

„Legyen veled karácsony angyala, 

legyen áldás és ünnep az Ünnep.

Szeretet simítsa lelkedet, mikor 

a csengők megcsendülnek.”

Békés karácsonyt és boldog 

új esztendőt kívánunk:

A Zoë Ékszer csapata 

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

ekszerszalon.com • zoeekszer.hu

Köszönjük 
minden 

kedves vásárlónk 
bizalmát!

10% engedmény 25% engedmény30% engedmény
Egy alkalommal 

AZ ÖSSZES  ÉTELFOGYASZTÁS ÁRÁBÓL
Kizárólag helyben fogyasztásra 

max. 8 fő részére
Érvényes: 2020.01.02-02.29 -ig

(kivéve a napi menü árából, ill. 2019.02.14-16-ig)

Egy alkalommal 

A PIZZÁK ÁRÁBÓL!
Kizárólag helyben fogyasztásra 

max. 8 fő részére
Érvényes: 2020.01.02-02.29 -ig

(kivéve a napi menü árából, ill. 2019.02.14-16-ig)

Egy alkalommal 

A TELJES FOGYASZTÁS ÖSSZEGÉBŐL!
Kizárólag helyben fogyasztásra 

max. 8 fő részére
Érvényes: 2020.01.02-02.29 -ig

(kivéve a napi menü árából, ill. 2019.02.14-16-ig)

TINÓDI HOTEL & RESTAURANT · Web: WWW.TINODIHOTEL.HU
H - 9 6 0 0  S á r vá r,  H u nya d i  ú t  1 1 .  · Te l . :  + 3 6 / 9 5 - 3 2 0 - 2 2 5

Megköszönve, hogy az elmúlt 29 évben és 2019-ben 
is minket választottak, a hirdetésünkben található 

KEDVEZMÉNY KUPONOKKAL kívánunk 
minden kedves Vendégünknek békés boldog 

Karácsonyt és sikeres, boldog Újesztendőt!
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: 2019.dec.13-31-ig Érvényes: 2020.06.30-ig

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden kedves vendégünknek!


