
A harmadik gyertyalángot Ta-
kács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kul-
turális Központ igazgatója gyúj-
totta meg munkatársai körében 
a Nádasdy-vár dísztermében. 
Köszöntőjében arról szólt, hogy 
ebben az időszakban mindig bol-
dogan számolhat be arról, hogy 
hány száz rendezvénnyel várták 
az adott évben a látogatókat.  
Az idei esztendőben azonban a 
járványhelyzet miatt csak az év 
elején és a nyár végén találkozhat-
tak a közönséggel, a látogatókkal. 
Vissza kellett húzódniuk az online 
világba, ahol hiányoztak a minden-
napi találkozások. „Így év vége felé 

mi mást nem tudunk adni, csak 
a köszönetet, a köszönet szavát, 
hogy követtek bennünket, és a 
reményt, hogy jövőre találkozunk. 
Azt gondolom, hogy a szavaknak 
ereje van, a jó szónak van a legna-
gyobb ereje. Erőt ad, indulást ad és 
az egészséget ápolja. Én ezért kívá-
nom, hogy mindannyian éljük át a 
jó szónak az üzenetét, és kívánom, 
hogy jövőre, ez év nehézségei 
után, találkozzunk minél többet.”  
– mondta Takács Zoltán Bálint, 
aki munkatársai nevében nagyon 
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és nagyon boldog új esztendőt 
kívánt mindenkinek. 

Molnár Andrea, Molnár Sándor 
és Molnár Sándor Gergő zenés 
produkciója alatt a Nádasdy Kultu-
rális Központ dolgozói elhelyezték 
írásos ünnepi üzeneteiket a kará-
csonyfán.

A negyedik adventi gyertyalán-
got, a szeretet lángját Kondora 
István polgármester gyújtja meg 
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán 
alpolgármesterek és dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző társa-
ságában a díszteremben. Közre-
működik a Folkfonics együttes. 
Kövessék az ünnepi perceket  
a Sárvár Lendületben közösségi 
oldalon december 20-án 17 órától.

SÁRVÁRI     HÍRLAP
Tisztelt Sárváriak!

Sokféle aggódás, félelem hatja 
át napjainkat a világjárvány mi-
att. Én mégis bizakodással tekin-
tek az előttünk álló ünnepekre, 
mert hiszem, hogy e vészterhes 
időkben érezzük meg igazán  
a család összetartó erejét, azt  
a szeretetet, amelyre mindannyi-
an vágyunk. Most van időnk arra, 
hogy legszentebb érzéseinket 
osszuk meg egymással, vizs-
gáljuk meg önmagunkat, vajon 
megtettünk-e mindent ember-
társainkért, a rászorulókért?

Kérem Önöket, fogadják szí-
vükbe karácsony szent ünnepét 
és üzenetét, amely évezredek 
óta ugyanaz: a szeretet üzenete.  
A megpróbáltatásokból kikerül-
ve, újult erővel tudjunk örülni  
a mindennapoknak, nem feled-
ve, hogy az élet, örömmel és bá-
nattal egyaránt megajándékoz 
bennünket. A kezünket kinyújt-
va minden jóakaratú ember felé, 
magunk is megérezhetjük, hogy 
a szeretet ereje képes megbékí-
teni az emberi szíveket.

 Ebben az évben nélkülöz-
nünk kell az ADVENT városi 
rendezvényeit, de a szívekben 
megmarad az ünnep örök üze-
nete: a szeretet az egyetlen 
emberi érzés, amely minden 
nehézségen átsegít bennünket.

BÉKÉS, BOLDOG KARÁ-
CSONYT kívánok minden  
családnak!

2020. december 18.
Kondora István

polgármester
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ÖRÖM GYÚLT AZ EMBERI 
SZÍVEKBEN 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben, egészségben bővelkedő 

új esztendőt kívánunk!

A Sárvári Hírlap munkatársai

Ég, fényességesen lobog a város adventi koszorúján a harmadik gyertyaláng,   a Nádasdy Kulturális 
Központ munkatársai lobbantottak fel. A fényesség kiteljesedésével egyre növekszik az emberi szí-
vekben az öröm, a remény, ami azt is jelenti, hogy közeleg a karácsony, a Megváltó születése.
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Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 94/2020. 
/X.24./ számú határozatával csatlakozott a felsőoktatási intézmé-
nyek hátrányos szociális helyzetű hallgatók („A” típus); illetőleg 
érettségi előtt álló, vagy még felvételt nem nyert, felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévtől elkezdő fiatalok („B” 
típus) támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A felhívás alapján 50 db 
„A” típu sú és 4 db „B” típusú pályázat került benyújtásra. 
Összesen 54 db pályázat érkezett. 

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testület a 146/2020. 
/XI.26./ számú határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára érkezett 
pályázók közül a beadott pályázataik alapján 4 fő „B” típusú pályázót 
nem részesített támogatásban, a 50 fő „A” típusú pályázó részére 
– pályázónként – 10 hónapra, havi 5.000 Ft összegű támogatást 
állapított meg.

Sárvár Város Önkormányzata

DÖNTÖTTEK 
a BURSA pályázatokról

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
a téli időszakban

2020. december 23-án és
december 28-tól december 31-ig

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. 

Január 11-ig meghosz-
szabbította a kormány a 
kijárási tilalmat és más ko-
ronavírus elleni korlátozó 
intézkedéseket, viszont a 
karácsonyi korlátozásokról 
csak december 21-én dön-
tenek. Az már biztos, hogy 
idén a szilveszteri bulik és a 
petárdázás elmarad.

Orbán Viktor miniszterelnök kö-
zösségi oldalán jelentette be, hogy 
január 11-ig maradnak a szigorú 
járványügyi intézkedések, mivel 
a szakemberek szerint fenn kell 
azokat tartani. Így marad például az 
este 8-tól reggel 5-ig tartó kijárási 

tilalom és a kötelező maszkhaszná-
lat is, a közterületi csoportosulások, 
gyülekezések tilalma, az egyes 
üzletekre, vendéglátóhelyekre, 
szálláshelyekre, szabadidős létesít-
ményekre vonatkozó nyitvatartási 
és tartózkodási tilalmak.

A szentestével kapcsolatban 
elmondta a miniszterelnök, hogy 
december 21-én döntenek arról, 
hogy lesz-e valamilyen enyhítés 
a szabályokban.

December 31-e, vagyis a szil-
veszter nem lesz kivétel, nem le-

het bulikat és utcabálokat tartani, 
mert a nagy társasági összejöve-
telek többhetes védekezés ered-
ményeit sodorhatnák veszélybe.  
A petárda- és tűzijáték-értékesí-
tést betiltják idén.

A járványra megoldást a vakcina 
hozhat, aki részesülni szeretne az 
oltásból, az regisztráljon a vakci-
nainfo.gov.hu oldalon. A nyugdí-
jasok levélben is előjegyezhetnek  
a vakcinára, ehhez regisztrációs 
ívet kézbesítenek a számukra. 
A vakcinainfo.gov.hu oldalt az 
igények felmérése érdekében 
működtetik. A vakcinából első 
körben a védekezésben részt 
vevők kaphatnak, majd az idősek.

A kereskedelmi szervezetek 
és az Idősügyi Tanács javaslatára  
a kormány felfüggesztette az 
idősek vásárlási idősávját de-
cember 12-étől, ezzel segítve, 
hogy a karácsonyi bevásárlások 
idején ne legyen tumultus az 
üzletekben. A felfüggesztés ezzel 
ellentétes döntésig marad ér-
vényben, így tehát időkorlátozás 
nélkül vásárolhat bárki az élelmi-
szerboltokban, a patikákban és  
a drogériákban. 

-fr-

IDŐKORLÁTOZÁS NÉLKÜL
lehet vásárolni
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FIGYELJÜNK egymásra,
SEGÍTSÜK egymást

az Ön országgyűlési képviselője
facebook.com/aghpetervasmegye

A MŰALKOTÁS A KŐSZEGSZERDAHELYI TEMPLOMBAN TALÁLHATÓ

Városunk minden polg árának
áldott, békés karácsonyt,

boldog, szeretettel teli együttlétet
és sikerekben, egészségben bővelkedő

új esztendőt kívánunk!
A szabályok betartása és 
egymás segítése a legfonto-
sabb a járványhelyzet és ad-
vent közepette – vélekedik 
Kondora István polgármes-
ter, hiszen mindannyian azt 
szeretnénk, hogy jövőre is 
együtt karácsonyozhassunk 
a családunk körében. 

– A pandémiás helyzet, saj-
nos, az elmúlt hetekben romlott, 
nemcsak az országban, hanem itt 
városunkban is. Ezért az országos 
felhívás mellett, helyben is megszi-
gorítottuk a maszkviselés szabályait. 
Kérem, hogy a rendeletünknek 
megfelelően, a főutcán, a Rába-híd-
tól a Batthyány úti körforgalomig, 
viseljék a maszkot minden esetben. 
Felhívom a figyelmüket arra is, hogy 
a városi piacon is kötelező a maszk 
viselése. Tehát, vasárnap is, hétfőn 
is, mind a klasszikus piacon, mind 
pedig a bolhapiacon a maszk vise-
lését akár a rendőrség is ellenőrizni 
fogja – mondta a polgármester.

Kondora István egy másik fontos 
témáról is szólt. Mivel a pandémiás 
helyzet miatt most nem lehet tár-
gyi adományokat gyűjteni, ezért az 
önkormányzat újra megnyitotta a 
tavaszi járványhelyzetben létreho-
zott alszámláját pénzadományok 
fogadására. – Arra kérem azokat, 
akik jobb anyagi körülmények kö-
zött vannak, hogy szíveskedjenek 
támogatni a sárvári rászorulókat. 
Ebben az esetben biztosan fogják 
tudni, hogy az adományuk itt ma-
radt Sárváron, és a sárvári családo-
kat, időseket és a betegeket fogja 
segíteni. Ez a számla december 
31-ig nyitva lesz, és utána beszá-
molunk az adományozókról is  
a helyi médiában. Az adományok 
elosztása egy alapítványon keresz-
tül a sárvári gondozási központ 
közreműködésével történik majd. 
Bármilyen apró felajánlást hálás 
szívvel fogadunk, és ne feledjék, 
hogy nemcsak kapni, de adni is jó 
– zárta gondolatait Kondora István 
polgármester.  -fr-

 Dr. Szijártó Valéria Kondora István
 címzetes főjegyző  polgármester

 Szabó Zoltán    Dr. Máhr Tivadar
 alpolgármester  alpolgármester 
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Advent második vasárnap-
ján ismét a város közösségi 
oldalán, a Sárvár Lendü-
letben Facebook-oldalon 
követhették figyelemmel 
az ünnepélyes gyertya-
gyújtást az érdeklődők a 
járványhelyzet miatt. 

Hámoriné Németh Edit, a Sár-
vári Gondozási és Gyermekjó-
léti Központ vezetője ünnepi 

beszédében arról szólt, hogy a 
meggyújtott láng a remény szim-
bóluma, amire nagy szükségünk 
van ebben a nehéz helyzetben.

– Advent második vasárnapja 
van, a meggyújtott láng a re-
mény szimbóluma, amire nagy 
szükségünk van, az úr reményt 
ébresztett, hogy eljő a Messiás, 
aki közülünk való lesz. Ennek a 
gyertyának a fellobbanása arra is 
int bennünket, hogy gondoljuk 

végig, hogy mi az, amit másként 
tehetnénk, ne azt nézzük, hogy 
mit kaphatunk, pusztán a segítő 
szándék vezéreljen bennünket. 
Kívánom mindannyiunknak, hogy 
ebben az egészen más hely-
zetben is találjuk meg a békét 
magunkban és másokban. Test-
ben-lélekben készüljünk arra, 
hogy karácsony közeleg, és tudjuk 
csendben, szeretetben megélni 

az ünnep közeledtét. Nagyon jó  
a várakozás, mert a végén ott van 
a karácsony szent estéje – mondta 
Hámoriné Németh Edit, aki beszé-
de után lobbantotta fel a remény 
gyertyájának lángját.

Majd a Bassiana Brass együttes 
zenélt, amelynek tagjai Pfeiffer Mi-
lán, Dávid Krisztián, Dávid Ádám, 
Markó Bálint és Cseh Dániel.  

-fr-

December első hétvégéjén megérkezett a Mikulás Sárvárra 
is. A járványhelyzet miatt ugyan szervezetten nem találkoz-
hatott a gyerekekkel, de két napon át járta a város utcáit, 
és akikkel találkozott, azok kaptak ajándékot is a Sárvári 
Mikulás zsákjából.

A Mikulás hintón jött a Posta 
térre december 5-én délután, 

ahol már várták a manók és 
Rudolf, no meg néhány arra 

sétáló is felfigyelt rá. Így aztán 
bár szervezett ünnepség nem 
volt, mégis voltak gyerekek, 
akik üdvözölhették a Sárvári 
Mikulást, aki elmondta, hogy a 
vírushelyzet miatt az idei Miku-
lás-nap más, mint a korábbiak. 
Sajnálatát fejezte ki, hogy nem 

lehet idén Mikulás-ünnepség 
a Posta téren, hogy távolságot 
kell tartania az általa olyannyira 
szeretett gyerekektől. De bízik 
abban, hogy jövőre ismét gyer-
mekek százainak kacagása tölti 
majd be ilyenkor a város főterét. 

A Mikulás Manói rögtönzött 
műsort is adtak a Posta téren, 
amelyet a Sárvári Mikulás egyik 
segítője, Börczy Tímea tanított 
be nekik. – A célunk idén sem 
változott ,  szeretnénk minél 
több gyereknek örömet okozni 
ebben a nehéz helyzetben, és 
szeretnénk minél több apró-
ságot megajándékozni, hiszen 
hisszük, hogy minden gyermek 
megérdemli. A Mikulásnak itt 
Sárváron – immár tizennégy 
éve – Mórocz Andrea, Varga 
Zsolt, Kiss Csaba, a város hintósa 
és jómagam vagyunk a segítői  
– mondta Börczy Tímea. 

A Posta téren mi ugyan el-
búcsúztunk a Mikulástól. De ő 
hintóján két napon át járta a 
várost kísérőivel együtt, az idén 
is sok-sok örömet és ajándékot 
hozott a gyermekeknek. 

-fr-

SZÁLLODAI KARBANTARTÓ
– MUNKATÁRSAT KERES –  

munkavégzés helye: Onyx****Luxury, Sárvár
munkavégzés ideje: éves állás, rugalmas, napi 8 óra
munkavégzés kezdete: azonnali

Érdeklődni hétfőtől péntekig 8–17-ig 
a következő telefonszámon : +36 30 822 22 65

Önéletrajzokat a sales@onyxsarvar.hu 
e-mail címre várunk.

Az

IDÉN IS MEGÖRVENDEZTETTE 
a sárvári 
gyerekeket 
a MIKULÁS

A Sárvári Mikulás, Rudolf, a 
rénszarvas és a manók, akik 
civilben a Gárdonyi iskola  
4. b osztályának tanulói, 
így Herbáth Szofia, Horváth 
Regina, Auer-Süle Johan-
na, Varga Rozi és Bozzay 
Zétény, valamint segítőjük, 
Börczy Tímea (Fotó: MM)

Hámoriné Németh Edit 
és a Bassiana Brass

A várakozás végén ott van a KARÁCSONY 
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Rábasömjénben az elmúlt 
években a helyi közösség 
összefogásával tették élővé 
az adventi időszak hagyomá-
nyait. A koronavírus-járvány 
miatt számos, megszokott 
rendezvény elmaradt. Azon-
ban a Szent Márk-templom 
mellett felállították a kará-
csonyi fenyőt, a Betlehemet, 
az adventi koszorút, és fény-
füzérek sora díszíti a teret is.

A hatalmas ezüstfenyőt egy 
sárvári vállalkozó, Tischler Balázs 
adományozta Rábasömjénnek. 
A templom melletti tér feldíszí-
tését Varga Károly önkormány-
zati képviselő és Tamics Ibolya,  
a Rábasömjénért Egyesület elnö-
ke irányította. A Betlehem bábjait 
a Rábasömjéni Foltvarró Kör tag-
jai készítették. A rábasömjéni ad-
venti koszorú fényei a vasárnapi 
misék után lobbantak fel. Az első 
gyertyát Orbán István kanonok, a 
másodikat a Rózsafüzér Társulat 
tagjai, a harmadikat a koszorú 

készítője, Kovács Gáborné gyúj-
totta meg.

– Varga Károly képviselő úr 
kért fel először 2014-ben, hogy 
állítsuk össze a sömjéni koszorút. 
A férjem a talpazatot, én pedig a 
rajta lévő koszorút készítettem el. 
Idén új fém tartószerkezetet ka-
pott a koszorú, amelyhez felaján-
lásként kaptuk az alapanyagot 
– mondta el az adventi koszorú 
kötője, Kovács Gáborné.

– A helyi összefogás erősí-
tése volt a célom, amikor az 
adventi szokások megtartását 
kezdeményeztem. Az évek során 
mostanra kialakult az a közös-
ség, amely akar és tesz is Rába-
sömjén fejlődéséért. Ez évben 
is sokat köszönhettünk a város 
önkormányzatának, a pályázaton 
elnyert támogatásnak és a civil 
szervezeteinknek is. A járvány-
veszély miatt számos rendez-

vény elmaradt, de szabad téren  
a falunap kivételével megszer-
veztük a programjainkat. Ahogy 
a jövő év engedi, új programokat 
is tervezünk, amelyek tovább 
erősítik közösségünk együvé 
tartozását – fogalmazott Varga 
Károly Rábasömjén önkormány-
zati képviselője, aki a város és   
vonzáskörzete minden lakójának 
áldott ünnepeket kívánt. 

p-ás

Kovács Gáborné, a koszo-
rú készítője gyújtotta meg 
Rábasömjénben a vasár-
napi mise után advent 
harmadik gyertyáját, vele 
szemben Orbán István 
kanonok

ADVENTBEN tovább erősödnek a rábasömjéni hagyományok

Vegyen jóízű, friss magyar halat, sorban állás nélkül!
 Ponty  1100 Ft/kg 
 Harcsa  2800 Ft/kg
 Ezüst kárász  800 Ft/kg

2 l-es balatoni fagyasztott halászlé 1800 Ft-ért kapható!

Nyitva december 19–23-ig, minden nap 8.00–16.00-ig
További információ: 06 70 317 7773

Hagyományteremtő szándékkal
karácsonyi halvásárt tartunk

Sárváron, a Fekete-híd u. 95/a szám alatt
(Fekete-híd és az Újsziget utcák sarkán)!

KARÁCSONYI HALVÁSÁR SÁRVÁRON!

Boldog karácsonyt és 
sikerekben bővelkedő új évet!
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A csapadékvízelvezetés problémájának megoldása újabb sza-
kaszába lépett azzal, hogy megtörtént a Kiss János altábornagy 
utcában lévő nyílt árkok mélyítése, a hidak alatti átvezetők 
tisztítása. A Kazinczy és a Vágóhíd utcákban is hasonló árokmé-
lyítést végeztek a szakemberek, és ha ez beválik nagy esőzések 
esetén is, akkor folytatódik a projekt. 

Már beszámoltunk arról, hogy a 
nyári heves esőzések a város több 
részét is elárasztották, megteltek 
vízzel az árkok, pincék, de volt, ahol 
az úton hömpölygött a víz. Minden 
kritikus – csapadékvízzel elárasz-
tott – helyszínt megvizsgáltak az 
önkormányzat szakemberei, ennek 

eredményeként már a nyár végén 
elkezdték a csapadékcsatornák 
tisztítását, amely novemberben 
folytatódott. A város több pontján 
átmosatták a csapadékcsatorna-
rendszert, legutóbb a Sársziget és 
az Ikervári utcák találkozásánál lévő 
csatornaszakaszt.

  A csapadékvíz-elvezetés prob-
lémájának megoldása újabb sza-
kaszába lépett azzal, amikor meg-
történt a Kiss János altábornagy 
utcában lévő nyílt árkok mélyítése, 
a hidak alatti átvezetők tisztítása. 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
nemcsak folyamatosan figye-
lemmel kíséri a munkálatokat, de 
szervezi is azokat.

– A problémák már korábban 
kezdődtek, hiszen a nyári heves 
zivatarok mindig próbára tesznek 
bennünket a város bizonyos hely-
színein. Természetesen vannak 
olyan jól működő csatornarend-
szereink, ahol nincs probléma, de 
van, ahol ez időről időre visszatér, 
és ezzel foglalkoznunk kell. Ilyen 
például a Kiss János altábornagy 
utca, ahol most a nyílt árkok mé-
lyítésével szeretnénk a vízelveze-
tésen javítani, de közben a város 
több pontján a zárt csapadékvíz-
elvezető rendszerek tisztítására 
is sor került. Ez része a város mű-
ködtetésének, a tisztításra évente 
10-15 millió forintot költünk. 

Bízom abban, hogy egy-egy lé-
péssel legalább előbbre tudunk 
lépni ahhoz, hogy jól működő 
rendszereink legyenek – mondta 
Dr. Máhr Tivadar.

Németh Róbert, a Kiss János 
altábornagy utca lakója is üdvö-
zölte, hogy a lakók kérése meg-
hallgatásra talált, és elkezdődött 
a csapadékvíz problémájának 
megoldása. – Nagyon örülünk 
neki, hogy meghallgatásra talált 
a kérésünk, és kimélyítik az utca 
árkait, megtörtént közben a fák 
megnyesése is, és folyamatban 
van az utca egyirányúsításával 
kapcsolatos felmérés is – sorolta 
Németh Róbert.  

A Kazinczy és a Vágóhíd utcák-
ban is hasonló árokmélyítéseket 
végeztek a szakemberek, és ha ez 
beválik nagy esőzések esetén is, 
akkor folytatódik a projekt. Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester arra kéri 
a lakosságot, hogy működjenek 
együtt az önkormányzattal, figyel-
jenek az árkok tisztán tartására.

-fr-

Németh Róbert és Dr. Máhr 
Tivadar a Kiss János altábor-
nagy utcában (Fotó: FR)

VÍZELVEZETŐ ÁRKOKAT mélyítettek a város több részén

Nézz be hozzánk!

Az ELTE az ország legrégebben működő, 
legnépszerűbb egyeteme. 

Minden évben ide jelentkeznek 
a legtöbben, és itt kezdi meg tanulmányait 

a legtöbb elsőéves hallgató. 
Az ELTE a nemzetközi rangsorokban is 

az egyik legjobban teljesítő magyar egyetem.  

Kövess minket Facebook-oldalunkon 
(facebook.com/eltesek), látogass el 

weblapunkra (sek.elte.hu).  

Ha a felvételivel, a képzéseinkkel, 
az egyetemista élettel, 

a kollégiumokkal, az ösztöndíjakkal 
kapcsolatos kérdéseid vannak, 

azokat felteheted 
a felveteli@sek.elte.hu címre 

írt levélben is.  

Legyél te is ELTE-s Szombathelyen
2017-ben az ELTE megérkezett Szom-

bathelyre. Ezzel Szombathely egyetemi 
város minősítése új tartalommal és 
minőséggel telítődött meg. Az ELTE 
szombathelyi jelenléte óriási lehetőség 
a továbbtanulni vágyóknak is. Ha egy 
fiatal kötődik a családjához és nem akar 
egy távoli, idegen, 
ismeretlen városba 
menni tanulni, Szom-
bathelyen megtalálja 
a számításait.   

Teljes pedagógus-
képzési portfólióval 
várja a felvételizőket 
az ELTE Szombat-
helyen, ahol a 21. 
század követelményeinek megfelelő 
szakmódszertani és technológiai is-
mereteket sajátíthatnak el a képzés 
során, és tanító, általános iskolai, 
illetve középiskolai tanári diplomát is 
szerezhetnek.   

Miért legyél tanár? Elámultál már 
egy festmény születésén, vagy azon, 
ahogy egy szobrász kezei között mű-
alkotás válik a kőből vagy a bronzból? 
Pedagógusként te is így fogod alakítani 
a rád bízott diákokat. Ha szereted a 

gyerekeket, a változatosságot, és sze-
retsz alkotni, akkor válassz pedagógus 
szakjaink közül.  

Piacképes szakokat kínálunk a gaz-
daságtudományi, a sporttudományi, 
az informatikai és a műszaki képzési 
területeken is.  

Persze tudjuk, hogy a felsőokta-
tásban tanulni családi vállalkozás: az 
állami ösztöndíjas képzések esetében is 
havi több tízezer forintos költséggel jár. 
Ám az ösztöndíjaknak, támogatásoknak 
köszönhetően nem lehet anyagi aka-
dálya annak, hogy egyetemista legyél, 
és ELTE-diplomát kapj Szombathelyen. 
Ráadásul minden hallgatónknak tudunk 
kollégiumi férőhelyet biztosítani, aki 
ezt igényli.  
Téged is várunk hallgatóink közé. 
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ÉSZREVÉTEL BEJELENTŐT indított a sárvári önkormányzat

Sárvár új turisztikai weboldallal készül a járvány utáni időszakra 

Mindannyian jártunk már úgy, hogy a lakóhelyünkön egy kátyú-
ba botlottunk, megláttunk egy kiszáradt fát, elkeseredtünk egy 
illegálisan lerakott hulladékhalom láttán, vagy bosszankodtunk 
egy kiégett közterületi lámpa miatt. Sárvár Város Önkormány-
zata szeretné, ha ezek a feladatok a lakosság közreműködésével 
gyorsan megoldódnának, ezért Észrevétel bejelentőt indított, 
amely a város hivatalos közösségi oldalán, a Sárvár Lendületben 
oldalon keresztül egyszerűen elérhető.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
volt az ötletgazdája ennek az Ész-
revétel bejelentő portálnak, ahol a 
sárváriaknak csak egy elektronikus 
űrlapot kell kitölteniük, és egy ká-
tyúval, kidőlt fával, nem működő 
közterületi lámpával kapcsolatos 
észrevételük már el is jut a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 
illetékes szakembereihez. 

– Élnünk kell azokkal a lehe-
tőségekkel, amelyeket a mai 
modern digitális világ ide tár 
elénk, és látjuk a jó példákat 
ezzel kapcsolatban, ezért úgy 
gondoltuk, hogy ez nekünk is 
követendő út lehet, ezért indítot-
tuk ezt az Észrevétel bejelentőt a 

sárvári sajátosságokhoz igazítva. 
Eddig is sokan fordultak hozzánk 
telefonon, e-mailben egy-egy 
észrevétel kapcsán. Most ennek 
a digitális felületnek a használatá-
val egyszerűbbé vált a probléma 
jelzése, és egyszerre el is jut a 
hivatal illetékes szakembereihez 
– mondta el Dr. Máhr Tivadar.

Az Észrevétel bejelentő űrlap 
a sarvar.hu/e-ugyfelszolgalat 
oldalon található, vagy a Sárvár 
Lendületben Facebook-oldal 
borítóképén rá kell kattintani az 
„Alkalmazás használata” gombra. 
Az űrlapon meg kell adnia a ne-
vét, a telefonszámát és az e-mail 
címét, majd választani kell egyet 

a nyolc kategória közül, amelybe 
a bejelentése besorolható. A kate-
góriák: Közterületen álló kiszáradt, 
veszélyesnek tűnő fa; Biztonságos 
közlekedést zavaró növényzet; 
Megrongálódott közlekedési 
tábla; Kátyú, egyéb úthiba; Csa-
padékvíz-elvezetés; Közvilágítás; 
Illegális hulladék; Üzemképtelen, 
rendszám nélküli gépjármű köz-
területen. Ha van fotója, akkor 
csatolja azt is, és röviden írja le az 
észrevétel tárgyát.

– Köszönjük, ha segítenek ab-
ban, hogy Sárvár, a mi közös 
otthonunk a város lakói és a hoz-
zánk látogató turisták számára is 
mindig egy rendezett, gondozott, 
szerethető kisváros képét mutas-
sa! – húzta alá Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester.

Az E-ügyfélszolgálat Sárvár 
megújuló hivatalos weboldalán, a 
sarvarvaros.hu felületen is elérhe-
tő lesz majd december közepétől.

-fr-

Nemcsak frissített meg-
jelenésben, hanem extra 
funkciók beépítésében is 
gondolkodik a fürdőváros. 
A turisztikai weboldal, a 
sarvar.hu már kész, a bőví-
tett funkciók a következő 
szezontól, 2021 tavaszától 
lesznek elérhetők. 

– Az új sarvar.hu letisztult szer-
kezetű, könnyen kezelhető és 
rendkívül egyszerű. Mindamel-

lett, hogy kellően informatív – 
jellemzi az új weboldalt röviden 
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist és 
TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
Kiegészítve mindezt azzal, hogy 
a tartalom ugyan nagyrészt a 
vizes élmények bemutatásá-
ra koncentrál, ugyanakkor az 
egyéb kikapcsolódási lehetősé-
gek is jelentős szerepet kapnak. 
A sárvári szakember szerint az 
utóbbi évek fejlesztéseinek hála 
a fürdővárosban akár tíz nap is 

tartalmasan eltölthető. Gyakorla-
tilag minden korosztály számára. 
Amire egyébként a weboldal 
következő lépésben megvaló-
suló fejlesztései is felhívják majd 
a figyelmet. 

Haller Ferenc elmondása sze-
rint a jövő évtől egy online 
kerékpárfoglaló is kerül az ol-
dalra. A cél, hogy az eszköz-
bérlés leegyszerűsítésével még 
népszerűbbé tegyék az utazás 
alatti aktív időtöltést. Ugyanezt 

szolgálja majd az utazástervező 
funkció is. 

A TDM ügyvezetője szerint az 
online megjelenés frissítése már 
időszerű volt. Meglátása szerint 
Sárvárnak az új oldallal ismét 
sikerül olyat létrehoznia, ami 
előremutató és teljes mértékben 
kielégíti a 21. századi utazók 
utazásszervezéssel kapcsolatos 
igényeit.

A megújult honlap a sarvar.hu 
címen érhető el.

A bejelenő űrlap a sarvar.hu/e-ugyfelszolgalat oldalon érhető el

A város az év első felében indí-
totta el új hivatalos közösségi 
oldalát, a Sárvár Lendületben 
címet viselő Facebook-oldalt. 
Az ötezredik oldalkövetés 
után Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester köszönte meg a 
jelentős érdeklődést a közös-
ségi oldalon.

– Nagy öröm számomra, hogy 
a közösségi médiát böngészve 
látható, hogy már ötezer fő 
felett van a Sárvár Lendületben 
oldal követőinek száma. Örülök, 

hogy ennyien követik és szerzik 
információjukat a város hivatalos 
Facebook-oldaláról.  Az önkor-
mányzat helyesen döntött, ami-
kor a modern technikai eszkö-
zöket is segítségül hívta a város 
lakóival való kapcsolattartáshoz, 
illetve a közérdeklődésre számot 
tartó információk megosztásá-
hoz. Remélem, hogy képesek 
leszünk megtölteni mindig olyan 
tartalommal, amely a város lakó-
inak érdeklődésére számot tart-
hat – mondta Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester. 

Már ötezren követik a Lendületben oldalt
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Szent László

Szent László és

 

● December 19-én, szombaton lesz 
a hittanos gyermekek karácsonyi szent-
gyónása. A Szent László-templomban 
10 és 11 óráig, a Sári templomban 16-tól 
17.30 óráig.

● A Sári templomban a karácsonyi 
nagy gyóntatás december 19-én, szom-
baton 16 órakor kezdődik. A gyóntatások 
alkalmával mindkét templomban több 
lelkiatya is gyóntat.

● Az utolsó hajnali szentmisék a 
Szent László-templomban december 
23-án, szerdán, a Sári templomban 22-én, 
kedden lesznek.

● 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.

● Éjféli angyali nagymise, ha a jár-
ványügyi szabályok megengedik a 
Szent László-templomban éjfélkor, a Sári 
templomban 22 órakor lesz. Amennyiben 
az állami rendelkezések ezt nem teszik 
lehetővé, a Szent László-templomban 
18 órakor, a Sári templomban 16.30 
órakor lesznek.

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

● December 27-én, Szent János 
ünnepén mindkét templomban az esti 
szentmiséken borszentelés lesz. Boros-
gazdák, hozzanak egy üveg bort!

● December 27-én, Szent Család va-
sárnapján a szokásos vasárnapi miserend 
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-temp-
lomban, 15.30-kor a Sári templomban 
ünnepélyes hálaadást tartunk. 

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

● Január 6-án, szerdán Vízkereszt 
parancsolt ünnepe lesz. A Szent Lász-
ló-templomban 8 és 18 órakor, a Sári 
templomban 17.30 órakor lesznek 
ünnepi szentmisék.

● Szeretettel ajánlom minden érdek-
lődő számára a mindig friss tartalommal 
megjelenő weblapot. A honlapok címe: 
www.ldislas.hu és www.sarvarsari.hu 

● Minden Hívőnek és jó szándékú sár-
vári Polgárnak Istentől áldott karácsonyt 
és új esztendőt kívánok, magam és a 
paptestvéreim nevében.

● Istentiszteleti rendünk Krisztus 
születésének ünnepén: A megszokott 
rendtől eltérően december 24-én 
templomunk 14 és 18 óra között lesz 
nyitva. Ez idő alatt minden fél órában 
előre rögzített istentiszteleti alkalmat 
vetítünk a templomban, amelynek 
része a hittanosok versmondása is. 
Zárásként 17.30-kor rövidített, nyilvá-
nos istentiszteletet tartunk lelkészeink 
szolgálatával, amely alkalmon szintén 
levetítésre kerül hittanosaink műsora. 
December 25-én és 26-án nyilvános is-
tentiszteleteket nem tartunk, rögzített 
alkalmainkat a Sárvári Televízióban és 
annak YouTube-csatornáján követhetik. 

● December 31-én 17 órakor a 
templom udvarán, az árkádsor alatt 
szabadtéri istentiszteleti alkalmon 
gyertyagyújtással emlékezünk meg az 
idén elhunytakról. 

● A Püspöki Tanács pásztorlevelé-
nek ajánlása értelmében gyülekeze-
tünk elnöksége november végén azt a 
döntést hozta, hogy a járvány lassítása 
érdekében a sárvári és rábapatyi temp-
lomainkban nem tartunk nyilvános 
istentiszteleti alkalmakat. Hétközi 
alkalmaink szüneteltetéséről már ko-
rábban döntöttünk. Ezen határozatok 
mindaddig érvényben maradnak, amíg 
regionálisan vagy országosan nem 
enyhül a járványügyi helyzet. Kérjük 

a Testvéreket, hogy híreinkről, esemé-
nyeinkről egyházközségünk közösségi 
oldalán tájékozódjanak: facebook.com/
SarvarEv.

● Kérjük, látogassák meg rendsze-
resen egyházunk honlapját: https://
www.evangelikus.hu/, amely keresz-
tény tartalmak, műsorok, áhítatok 
egyre bővülő k ínálatával várja az 
érdeklődőket.   

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet tartunk, melyre 
szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
A járványhelyzetre tekintettel az igehir-
detés a Sárvári Televízióban, illetve a 
Sárvári Református Egyházközség You-
Tube-csatornáján is megtekinthető.

● Ünnepi istentiszteletek:
December 24- én,  csütör tökön 

14:30-kor, illetve 16:00 órakor tartunk 
„szentesti” istentiszteletet.

December 25-én és 26-án 10 órai 
kezdettel úrvacsorás istentiszteletet 
tartunk.

Az év utolsó istentisztelete 27-én, 
vasárnap 10 órakor lesz, évkezdő isten-
tiszteletet pedig január 1-jén, pénteken 
10 órai kezdettel tartunk.

● Gyülekezetünk a Sárvári Reformá-
tus Egyházközség Facebook-oldalon 
is elérhető. Telefonos elérhetőség: 
95/830 067, 30/678 6645.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Minden kedves jelenlegi és leendõ ügyfelünknek boldog karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új évet kívánunk!
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Elkészült az új plébánia-
épület, és az annunciáta 
rendházba is érkeznek a 
nővérek. A biztonsági sza-
bályok betartásával a ka-
tolikus templomok nyitva 
tarthatnak és karácsonykor 
is várják a híveket. Wimmer 
Roland városi plébánossal 
beszélgettünk.

– A püspöki kar által meghozott 
szabályokat követjük. Az óvintézke-
déseket ugyanúgy, mint az állami 

hatóságok előírtjait betartjuk. Kö-
telező a maszk viselése a templom-
ban, nincs szenteltvíz és kézfogás 
sem. A járványveszély nehéz helyzet 
elé állítja az egyházat és a híveket – 
fogalmazott Wimmer Roland városi 
plébános.

Hozzátéve, hogy a karácsony-
várás a legtöbb ember életében a 
vásárlást, az év végi összejöveteleket, 
a mulatozást jelentette. Advent 
ellenben az elcsendesedésről, az 
önmagunkra figyelésről szól. Ez a 
rendkívüli helyzet az igazán hívő 

embereket hozzásegítheti, hogy 
lélekben tudjanak készülni szent 
karácsony ünnepére. 

A katolikus Sárvári Karitasz cso-
port a járványhelyzet miatt tárgy-
adományokat és tartós élelmi-
szert sem gyűjthetett. Ezért advent 
negyedik vasárnapjáig pénzbeli 
adományokat fogadnak a temp-
lomokban erre a célra elhelyezett 
gyűjtőkben. A befolyt összegből 
élelmiszereket és tartós fogyasztási 
cikkeket vásárolnak, és juttatnak el a 
rászorulók részére.

– Az évszázadok során a ke-
resztények közül senkit sem láttak 
koldulni, mert a gazdag segített a 
szegényen. Az igazi segítség nem 
csinnadratta, hanem úgy adom, 
hogy aki kapja, az sem tudja kitől 
kapja. A templomunk felújítása so-
rán kapott jelentős támogatásokat 
is mind úgy adományozták, hogy 
más ne tudja meg. Így van ez járvány 
idején is a karitasz által a rászoruló 
családoknak adott segítséggel. Egy 

valaki tudja, és ez az Isten – szólt 
advent üzenetéről Wimmer Roland.

A Széchenyi utcában az egy-
ház által visszakapott és felújított 
plébániaépület mellett elkészült 
az annunciáta nővérek zárdája.  
A rend nővérei 1950-es feloszlatá-
sukig leányotthont tartottak fenn 
Szombathelyen és Celldömölkön. 
Központjuk akkor Brazíliába került, 
most onnét érkeznek a nővérek.

– Fontos esemény számunkra, 
hogy megérkeznek az annunciáta 
nővérek Sárvárra a lelkipásztorok 
missziójának segítésére. Niedi és 
Chriszta nővér most jön december 
18-án, Márta nővér pedig januárban 
foglalja el a helyét. Márta nővér már 
húsz éve itt él és jól tud magyarul, 
a többiek másfél éve tanulják ezt 
a nehéz nyelvet. Így arra kérem  
a sárváriakat, ha majd a boltokban 
és az utcán meglátják őket, akkor a 
jó szándékukkal és a szeretetükkel 
vegyék őket körbe – mondta el  
a város plébánosa. p-ás

Megemlékező gyászmisét 
tartottak a sitkei kápolná-
nál Balázs Fecóért, a kápol-
nakoncertek elindítójáért.  
A Kossuth- és Liszt-díjas éne-
kes, zenész, a Korál együttes 
alapítója 69 éves korában 
hunyt el.

A gyászmisén Morgós István, 
Sitke község polgármestere 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd Majthényi László, a megyei 
közgyűlés elnöke emlékezett 
meg a zenészlegendáról. Mind-
ketten kiemelték, hogy Balázs 
Fecó elvitathatatlanul sokat tett 
Sitkéért és Vas megyéért.

A 80-as években ő volt az 
egyik megálmodója és meg-
valósítója a romos sitkei kápol-
na megmentéséért szervezett 
koncerteknek, ő volt az első 
elnöke a Kápolnáért Kulturális 
és Sportegyesületnek.

A szentmise főcelebránsa dr. 
Székely János szombathelyi me-
gyéspüspök volt, koncelebrált 
Balassi István esperes-plébános. 
A megyéspüspök a zenész alak-
ját és munkásságát felidézve 

elmondta, Balázs Fecó hallotta 
a szeretet dallamát, és mindent 
megtett azért, hogy ezt a színpa-
don át is adja a közönségének.

A gyászmisére Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke is 
elküldte az emlékezés koszorúját. 
A megemlékezésen Ágh Péter 
és V. Németh Zsolt országgyűlési 
képviselők, Majthényi László, a Vas 

Megyei Közgyűlés elnöke, Morgós 
István, Sitke polgármestere és  
Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegy-
ző is lerótták a kegyeletüket.

Augusztusban mindenki csa-
lódottan vette tudomásul, hogy 
idén elmarad a sitkei koncert, 
akkor még senki sem gondolta, 
hogy végül ilyen szomorú ap-
ropóból népesül be a kálvária 

melletti domboldal. A szabadtéri 
gyászmisére sokan ellátogattak.

A sitkei megemlékezéssel egy 
időben, szűk családi körben kí-
sérték utolsó útjára Balázs Fecót 
az Óbudai Temetőben, ahol Sitkét 
és Vas megyét Kovács Ferenc,  
a Kápolnáért Kulturális és Sport-
egyesület elnöke képviselte.Í

 sii

BALÁZS FECÓRA emlékeztek a sitkei kápolnánál
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A sárvári evangélikusok nem 
tartanak a járványhelyzet miatt 
nyilvános istentiszteleteket, csak 
december 24-én délután nyitják 
ki a templomot, és december 31-

én lesz szabadtéri istentisztelet 
a templom udvarán. A hívekkel 
a helyi televízió képernyőjén és 
annak YouTube-csatornáján ke-
resztül tartják a kapcsolatot. A 

Sárvári Evangélikus Egyházközség 
vasárnapi istentiszteleteit 9:30-kor 
láthatják a Sárvári Televízióban, és 
hétfőn, kedden 18:30-kor ismét-
lik. December 24-én 18:30-kor, 

A Sárvári Nagycsaládosok 
Egyesülete a koronaví-
rus-járvány miatt idén sok 
más közösségi rendez-
vénye mellett nem tudta 
megtartani hagyományos 
karácsonyváróját sem. Az 
összegyűlt adományok 
szétosztása azért ezúttal 
is megtörtént. 

A pandémiás időszak miatt a 
megszokottnál kevesebb forrás-
ból gazdálkodhattak, ám tagjaik 

több jótékonysági eseményen 
így is részt vettek. A Magyar Élel-
miszerbank Egyesület akciójához 
is csatlakoztak a sárvári nagycsa-
ládosok, az Aldi áruháznál gyűjtve 
tartós élelmiszereket. Az országos 
összesítés szerint 250 helyszínen 
mintegy 250 tonna tartós élel-
miszert gyűjtöttek országosan, 
amelyből közel 50 ezer élelmi-
szercsomag készül – számolt be 
a sikeres közreműködésről Sándor 
Katalin, az egyesület tavaly meg-
választott új vezetője.

Az új elnök az egyesület 
történetében először, első 
sikeres pályázata révén 
egyenpólókat készítte-
tett, amelyeket a májusfa 
állításon akartak bemutat-
ni. – Nem kerülhetett sor 
karácsony közeledtével a 
Mikulás fogadására sem. 
Azonban a családi házam 
udvarán álló fenyőfa mel-
lett, a járványügyi szabá-
lyok betartásával, megtör-
tént az ajándékcsomagok 
átadása – mesélte Sándor 

Katalin. Hozzátéve, hogy sok 
álmatlan éjszakát okozott az ado-
mányok szervezése, ám ezúttal is 
sok önzetlen felajánlás érkezett a 
sárvári nagycsaládosokhoz.

A Sága Foods Zrt. évek óta rend-
szeres támogatója volt a sárvári 
nagycsaládosoknak. Az egyesület 
karácsonyi ünnepségének ven-
déglátását segítették termékeik-
kel. – A járványhelyzet miatt ez 
évben nem tudtuk megtartani az 
ünnepséget. Ezért gondolkodtunk, 
hogy mi módon segíthetnénk 

most, advent idején a tagjainkon. 
Megkerestem Dr. Kántor Gyöngyit, 
a Sága HR-vezetőjét, aki nagyon 
segítőkészen felvállalta ez évben 
is a nagycsaládosok támogatását. 
Termékeiből egy raklapnyi csoma-
gokat állítottak össze számunkra, 
amelyeket ezúton is szeretnénk 
megköszönni – mondta el Sándor 
Katalin.

Kondora István polgármester 
egy-egy kilogramm szaloncu-
korral támogatta a családokat ez 
évben is. A zalaegerszegi Helikon 
Nyomda családi naptárakat adott, 
az Édes Mosoly Édességbolt,  
a Sweet-Mix és Németh Ferenc,  
a Csomagolástechnika ügyve-
zetője is hozzájárult a mikulás-
csomagok összeállításához, ők 
évek óta az egyesület támoga-
tói. – Nagyon szépen köszönjük 
mindazoknak az embereknek a se-
gítségét, akik úgy gondolják, hogy 
adni jó – tolmácsolta az egyesület 
háláját az elnök asszony azoknak, 
akik ez évben is támogatták, hogy 
létrejöhetett a karácsonyi évzáró.

p-ás

Sándor Katalin és az adományozó Sága Foods Zrt. képviseletében 
Dr. Kántor Gyöngyi HR-vezető és Horváth Tibor termelési igazgató

SOK AJÁNDÉK kerül idén is a NAGYCSALÁDOSOK fája alá 

Boldog karácsonyt és sikerekben, egészségben bővelkedő új évet 
kívánunk minden jelenlegi és leendő vásárlónknak!

Vegyeskereskedés 
– Lottózó
Tinódi u. 34.

           Ünnepi nyitvatartás
   Tinódi utca 34/2 Laktanya utca 2. Alkotmány utca 4.
DECEMBER 24. 06:00-12:00 06:00-12:00 06:00-12:00
DECEMBER 25. ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
DECEMBER 26. ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA
DECEMBER 27. ZÁRVA 07:00-12:00 07:00-18:00
DECEMBER 28. 07:00-17:00 06:00-19:00 06:00-19:00
DECEMBER 29. 07:00-17:00 06:00-19:00 06:00-19:00
DECEMBER 30. 07:00-17:00 06:00-19:00 06:00-19:00
DECEMBER 31. 07:00-10-00 06:00-10:00    06:00-10:00
JANUÁR 1. ZÁRVA ZÁRVA ZÁRVA

Nemzeti Dohánybolt és 
Lottózó
Laktanya u. 2.

Nemzeti Dohánybolt és 
Lottózó

Alkotmány u. 4.

Evangélikus és református istentiszteletek a Sárvári Televízióban
december 25-én és 26-án 
9:30-kor és 18:30-kor láthatják 
az ünnepi istentiszteletet a 
Sárvári Televízióban, illetve a 
január 1-jén 9:30-kor és 18:30-
kor lesz az újévi istentisztelet 
a televízióban, amelyet még 
január 2-án és 3-án 9:30-kor 
ismételnek.

A sárvári református temp-
lom nyitva áll már a hívek előtt, 
de Szentgyörgyi László refor-
mátus lelkész fontosnak tartja, 
hogy a helyi televízión és a kö-
zösségi felületeken keresztül is 
tartsa a kapcsolatot a hívekkel. 
A vasárnapi istentiszteleteket 
10 órakor láthatják a Sárvári 
Televízióban, ezt hétfőn és 
kedden 18 órakor ismétlik. 
December 24-én 18 órakor 
lesz az ünnepi istentisztelet, 
amelyet december 25-én és 
26-án 10 és 18 órakor ismé-
telnek. Az egyházi alkalmak 
a gyülekezet YouTube-csa-
tornáján is megtekinthetőek.
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A FLEX MASZKOKAT
adományozott a sárvári 
iskoláknak

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

Bejelentkezés: 95/326-999

Minden kedves Vásárlónknak áldo� , 
békés karácsonyt  és sikerekben gazdag 

új esztendőt kívánunk!

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! 

Boldog karácsonyt és egészségben bővelkedő új évet kívánok!

Áldozattá vált? 
Hívja a nap 24 órájában díjmentesen elérhető Áldozatsegítő Vonalat 
06-80-225-225 telefonszámon, vagy keresse fel a Szombathelyi 
Áldozatsegítő Központot!

A Szombathelyi Áldozatsegítő Központ a következő ingyenes áldo-
zatsegítő szolgáltatásokat nyújtja az áldozatok érdekérvényesítésé-
nek elősegítése érdekében:

•	 személyre szabott és helyzethez illeszkedő teljes körű tájékoztatás 
(ügyfél jogairól, kötelezettségeiről, segítségnyújtási lehetőségek-
ről stb.)

•	 érzelmi segítségnyújtás, szükség esetén pszichológus támogatása;
•	 jogi tanács;
•	 gyakorlati segítség ügyeinek intézésében (pl.: kérelmek, nyomtat-

ványok kitöltése) 
•	 komplex segítségnyújtás érdekében szükség esetén kapcsolatfel-

vétel társszervekkel.

Az érdekérvényesítés elősegítése és szükség esetén védett szál-
láshely szolgáltatás igényléséhez nem szükséges a büntetőeljárás 
megindulása!

A Szombathelyi Áldozatsegítő Központ elérhetőségei:
Cím: Szombathely, Thököly Imre utca 14. fszt. 6.
Nyitvatartás: Hétfőtől szerdáig: 8.00–17.00; 
Csütörtök: 8.00–18.30; Péntek: 8.00–14.00
Tel.: +3630 / 682 71 13; +3630 / 662  21 87
Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 252.
E-mail: askszombathely@im.gov.hu

Az áldozatsegítésről, az áldozatsegítő központokról bővebben a 
www.vansegitseg.hu oldalon tájékozódhat. Sárvár három általános 

iskolája közösségi oldalán 
számolt be arról, hogy a 
Flex szájmaszkokat ado-
mányozott az oktatási 
intézményeknek.

A sárvári Szent László Katoli-
kus Általános Iskolát már évek 
óta támogatja a Flex. Jótékony-
sági tevékenységének köszön-
hetően már számos alkalommal 
színházlátogatáson vehettek 
részt diákjaik. Nemcsak a szín-
házjegyeket kapták ajándékba, 
hanem a buszt is ingyenesen 
bocsátotta rendelkezésükre a 

cég. A vírushelyzetben is segíti 
az intézményt a járvány elleni 
védekezésben, 400 darab or-
vosi szájmaszkot ajánlott fel az 
iskola számára, amit örömmel 
fogadtak. December 10-én Kul-
man Tamás szervezésében Nagy 
Krisztinától, a cég képviselőjétől 
Ördög Tibor igazgató vette át az 
adományt.

A Flex Magyarország 500-500 
db szájmaszkot adományozott a 
Sárvári Gárdonyi Géza Általános 
Iskola és a Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola számára is, ame-
lyért Facebook-oldalukon mond-
tak köszönetet az intézmények. 

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. december 18. és 2021. január 1. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
December 19. és 26. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
December 18. (péntek) 19.00 Wimmer Roland városi plébános 
adventi üzenete
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétköznap 19:40
Ünnepeljünk együtt!
December 24. (csütörtök) 
17.00: Ünnepi koncert – Folkfonics együttes
18.00: Ünnepi református istentisztelet
18.30: Ünnepi evangélikus istentisztelet
19.00: Karácsonyi műsor
19.20: Wimmer Roland városi plébános ünnepi üzenete
Sárvári retro szilveszter és 
Kondora István polgármester újévi köszöntője 
December 31. (csütörtök) 19.00 és 21.00
Újévi istentiszteletek:
Január 1. (péntek)
09.30: Újévi evangélikus istentisztelet
10.00: Újévi református istentisztelet
Az ismétlésekről tájékozódjon a Sárvári Televízió képújságában és a televízió Facebook-oldalán!
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Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

Boldog karácsonyt és 
balesetmentes új évet kívánunk!

2021-ben is várjuk
Önöket tanfolyamainkra!

GYŐZTEK a kézisek

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)
Sárvár, Batthyány u. 23. ( Fő utca)

Tel.: 06 30/974-6655
www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

Köszönjük 
minden 

kedves vásárlónk 
bizalmát!

20éve

Az NB II-es női kézilabda-
bajnokság 11. fordulójá-
ban a Sárvár a Student 
Comfor t csapata ellen 
lépett pályára a Sárvár 
Arénában zárt kapuk mö-
gött. A Sárvárfürdő Kini-
zsi magabiztosan nyerte 
meg a megyei rangadót.

A Sárvárfürdő Kinizsi 35:17 
arányú győzelmet ért el a Stu-
dent Comfort Sport Kft. csapata 
ellen az NB II-es nő kézilabda-
bajnokság legutóbbi forduló-
jában. 

– Örülök, hogy nagy kedvvel, 
fegyelmezetten, és ami a leg-
fontosabb, eredményesen ját-
szottunk. Fontos, hogy minden 
kerettag pozitív impulzusokkal 
zárhatta a mérkőzést – mondta 
a mérkőzés után Pupp Adél,  
a Sárvárfürdő Kinizsi edzője.

 A sárvári lányok rendszere-
sen edzenek, Csonka László 
szakosztályvezető szerint a zárt 
kapus mérkőzések sem szegték 
a kedvüket.

– December 5-én a Student 
Comfort ellen azért léptünk 
pályára, mert tartjuk magunkat 
a kézilabda szövetség ajánlá-
sához, amely szerint szeretnék, 
ha lezajlana a bajnokság, és, ha 
az elhalasztott mérkőzéseket 
lejátszanák a csapatok. Ez egy 
rendes bajnoki forduló volt, 
az őszi szezon utolsó meccse 
lett  volna,  de van még há-
rom elhalasztott mérkőzésünk  
a járványhelyzet miatt – mond-
ta Csonka László.  

A Sárvár az NB II-es női ké-
zilabda-bajnokságban decem-
ber 13-án a Győr ellen lépett 
pályára, ahol az ifjúsági és a 
felnőtt csapat játszott, a kisebb 
korosztályok már nem. A sárvá-
riak 34–26-ra győztek a Győri 
Széchenyi Egyetem ellen. Az 
már biztos, hogy az idei évben 
a Győr elleni volt az utolsó mér-
kőzése a Sárvárnak, szerették 
volna még a Celldömölk ellen 
elmaradt rangadót idén pótolni, 
de a celliek nem vállalták. 

-fr-

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 12.800 Ft/db-tól

Minőségi autószerelés Sárváron!
A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket! 
A higiéniai szabályok betartására figyelünk!

Nálunk az ügyfél az első!

Boldog karácsonyt és sikerekben, 
egészségben bővelkedő új évet kívánunk!
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A KARATÉKÁK a jövőre koncentrálnak

Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban. Dolgozói vásárlás termékeinkből. 100%-ban térített Volán busz vagy vonatbérlet. Céges buszjáratok: Vasvárról, Jánosházáról és Celldömölkről.

CSOPORT

Tel.:  06 70/933-7925E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

A Gallus-csoporthoz tartozó 
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.-ben
mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatunk. 
Baromfifeldolgozó üzemünkben zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyártunk. Dinamikusan fejlődő 
csapatunkba új munkatársakat keresünk teljeskörű betanítással az alábbi munkakörökbe:

Hűtőraktáros 
Targoncás jogosítvánnyal, kiemelt bérezéssel! 
(hétfőtől péntekig többműszakos munkarend)

Baromfi-feldolgozó segédmunkás 
élőállat függesztő munkakör, kiemelt bérezéssel! 

(hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 

baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi csomagoló és termelési munkatárs 
(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től) 

alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásba is várjuk 
jelentkezését.

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű 
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

HŰTŐRAKTÁROS  –  targonca jogosítvánnyal
hétfőtől péntekig többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ 
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ  –  kiemelt bérezéssel!
hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től

alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is!

ÜZEMI TAKARÍTÓ
hétfőtől péntekig délutános vagy éjszakás munkarendben

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129. 
Web: gallus.hu/karrier/

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Lepje meg szeretteit étkezési ajándékutalvánnyal!

Rendeljen tőlünk karácsonyra is halászlevet harcsafilével, 
pontypatkóval, igény szerint belsőséggel, vagy egyénre 

szabott hideg- és melegtálaink választékából!

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES JELENLEGI 

ÉS LEENDŐ VENDÉGÜNKNEK! Várkapu csapata

Étel- és pizzaexpress: 12.00-21.00, Tel.: 95/320-475, 06 30/600-7234
Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

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

37. éve az Önök szolgálatában!

A járványhelyzet, illetve a 
korlátozó kormányzati in-
tézkedések miatt a Sárvári 
Shotokan Karate Egyesület 
november 10. óta szüne-
telteti az edzéseit. Németh 
Róbert, az egyesület el-
nöke elmondta, a sárvári 
karatésok az idei évben 
már nem fognak tatamira 
lépni, a 2021-es évre kon-
centrálnak.

– Köztudott, hogy a verseny-
sportot továbbra is engedélyezik 
a szabályok. Nálunk is vannak 
versenyzők, akik rendelkeznek 
versenyengedéllyel, és velük – ha 
a törvények is engedik – január-
ban el fogjuk kezdeni az edzése-
ket. Természetesen kiscsoportos 
foglalkozásokon, a biztonsági 
előírások maximális betartásával 
– ismertette az egyesület elkép-
zeléseit Németh Róbert. 

Hozzátette, úgy tervezik, hogy 
januárban újabb tagok váltják ki a 
versenyengedélyüket, az utánpót-
lás korú gyermekek közül többe-
ket is versenyeztetni szeretnének.

A Sárvári Shotokan Karate Egye-
sület 2020 márciusában szervezte 
volna meg a XIX. Ippon Shobu-
Sárvár Kupát a Sárvár Arénában, 
de a koronavírus-járvány kirobba-
nása miatt a verseny elmaradt. Né-
meth Róbert elmondta, nagyon 
bíznak abban, hogy jövőre meg 
tudják rendezni az országos baj-
nokságot, már a pontos időpontot 
is kitűzték.

– Ez nagyon fontos esemény az 
egyesületünk életében. Reméljük, 
hogy jövőre meg tudjuk tartani, 
ezért későbbre toltuk az időpont-
ját, március helyett május 29-én 
kerülne megrendezésre. Bízunk 
benne, hogy addigra lecseng ez 
a járványhelyzet – fogalmazott  
az elnök. sii

LEHENGERLŐ GYŐZELEMMEL
kezdtek a futsalosok
Nagyon várta már, hogy 
elinduljon a bajnokság és 
lejátszhassa szakosztályuk 
első hivatalos mérkőzését a 
Sárvár FC futsal csapata.

Küzdelmes mérkőzésen van-
nak túl. A félidőben csupán 
2:1-re vezettek, de a második 
játékrész elején hihetetlen ener-
giákat mozgósítva, nagy arányú 
győzelmet arattak, és sikerült 
hazahozniuk a három pontot. A 
Pázmándfalu ellen 2:12 arányú 
győzelmet ért el a Sárvár.

Halmos Máté játékosedző 
szerint nagy volt a nyomás 
a csapaton, mert minden 
bizonytalan volt az elmúlt 
időszakban. „Sajnáljuk, hogy 
történelmi mérkőzésünket 
zárt kapuk előtt kellett játsza-
nunk. Büszke vagyok, hogy 
olyan játékosoknak is sikerült 
ma bemutatkoznia, sőt töb-
beknek gólt szereznie, akik 
a közelmúltban ismerkedtek 
meg szeretett sportágunkkal!” 
– nyilatkozta a Sárvári Futsal 
közösségi oldalán.
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25% engedmény 25% engedmény30% engedmény
Egy alkalommal 

AZ ÖSSZES  ÉTELFOGYASZTÁS ÁRÁBÓL
Kizárólag helyben fogyasztásra 

max. 8 fő részére
Érvényes: 2021. 01.15 - 02.28-ig

(kivéve a napi menü árából)

Egy alkalommal 

A PIZZÁK ÁRÁBÓL!
Kizárólag helyben fogyasztásra 

max. 8 fő részére
Érvényes: 2021. 01.15 - 02.28-ig

(kivéve a napi menü árából)

Egy alkalommal 

AZ ÖSSZES ÉTEL ÁRÁBÓL!
Kizárólag kiszállításra

A KUPON FELHASZNÁLÁSÁT 
KÉRJÜK MEGRENDELÉSKOR JELEZZE! 

Érvényes: 2020. 12.26 - 2021.02.28-ig
Kivéve: 2020.12.31.

Megköszönve, hogy az elmúlt 30 évben 
és 2020-ban 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

TINÓDI HOTEL 
& RESTAURANT

tinodihotel.hu

H-9600 Sárvár, 
Hunyadi út 11.

Tel.: +36/95-320-225

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: 2020.dec.13-31-ig 

Érvényes: 2021.12.20-ig

Szeretetteljes, boldog karácsonyt és 
eredményekben gazdag, vírusmentes új évet! 

Tel.: 06 95/312-280 vagy 06 70/363 7260
www.izesplatan.hu vagy faceboook/platansarvar

2021-BEN
a „nagy újrakezdés” 

évében is VÁRJUK MINDEN 
KEDVES VENDÉGÜNKET VISSZA! 
MEGBÍZHATÓ, GYORS ÉS PRECÍZ! 

Van már karácsonyi túlélő csomagja? Rendelje meg még ma!
Vagy rendelne szilveszterre egy hidegtálat? 

A PLATÁN A TELITALÁLAT!
 Újévi malacsült lencsesalátával? 
Rendeljen egyből egy rakással:-))

PLATÁN, semmi flanc, csak az ÍZ.... + A BÚÉK

Köszönjük, hogy egész évben számíthattunk Önökre!
Köszönjük a bizalmat és a sok szeretetet, amit kapunk/kaptunk!

Ez úton is kívánunk
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