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TIZENÖTÖDIK ALKALOMMAL látogatott el
a MIKULÁS a sárvári gyerekekhez

Egymillió oltást
adtak be
az oltópontokon!
Orbán Viktor a Kossuth Rádió
december 3-i reggeli műsorában azt mondta, hogy az elmúlt két hétben 1 millió oltást
adtak be. Ebből 800 ezer volt
a harmadik és 115 ezer volt az
első oltás.

Az idén is minden gyermek kapott ajándékot a Mikulástól
Rosszcsont manók, Rudolf és Kópé krampusz társaságában
érkezett meg a Mikulás a Posta térre. A Nagyszakállú immáron 15. alkalommal látogatott el a sárvári gyermekekhez.
A zsákjában most is sok-sok ajándék és meglepetés lapult.
Az adventi készülődésbe is besegített, meggyújtotta a város
adventi koszorúján a remény gyertyáját.
Egy év elteltével ismét elindult
Föld körüli útjára a Mikulás. A
naptárjából ezúttal sem maradt
ki Sárvár, tudván, hogy mennyi
jó gyermek lakik itt, már december 4-én ellátogatott hozzánk
segítőivel.
A meglepetések már azelőtt elkezdődtek, hogy a csilingelő hintó
befutott volna a Posta térre. Az izgatottan várakozó gyermekeknek
kedves programokkal készültek a
város iskolái és művészeti csoportjai. Először a Koncz János Alapfokú

Művészeti Iskola diákjai léptek fel
a színpadon Paukovicsné Hegyi
Gabriella vezényletével, majd a
Crazy Legs táncosai adtak rövid
műsort.
Amikor Rudolf, a Rosszcsont
manók és Kópé krampusz is feltűnt a színpadon, sejteni lehetett,
hogy már a Mikulás is közel jár.
Herbáth Szofia, Horváth Regina,
Auer-Süle Johanna, Varga Rozi,
Bozzai Zétény és Kutasy Gordon,
a Gárdonyi iskola 5. osztályos tanulóinak előadása után előkerült a

Nagyszakállú feneketlen puttonya
is, és kezdetét vette az ajándékosztás. Mindenkinek jutott csokoládé,
szaloncukor. A Mikulás nemcsak
ajándékokkal készült, a reményt
is elhozta nekünk, meggyújtotta a
második adventi gyertyát a város
koszorúján.
A Nagyszakállú segítői, Börczy
Tímea és Mórocz Andrea felidézték,
2006. december 6-án a Kossuth
téren látogatta meg először szervezett formában a Mikulás a sárvári
gyermekeket. Mint elmondták, az
eltelt 15 év alatt rengeteg élményben volt részük, és remélik, hogy ez
a folytatásban is így lesz.
Az idei program egy visszatérő,
kedves, mókás csapat, az Alma
együttes koncertjével zárult.
sii

– Az emberek biztonsága jelentősen nőtt az országban. Összesen
2 millió 600 ezer ember vette fel a
harmadik oltást, ez 27 százalékos
arány – ismertette a kormányfő.
A harmadik oltással a védettségi szint 90 százalékosra emelhető
– mondta Orbán Viktor, aki közölte, hogy újabb oltási akciók indulnak. A miniszterelnök elmondta,
hogy a kormány mindenkit meg
fog keresni. Akinek lejár a védettségi ideje, azt digitálisan értesíteni
fogják, hogy vegye fel a harmadik
oltást. Sokan úgy gondolják, a két
oltás egy életre szól, pedig a hatás,
a védettség a hatodik hónap után
csökken. Minden településen
oltási akciónapok is lesznek.
A nagy sikerre való tekintettel
újabb egy héttel meghosszabbította a kormány a november
22-én kezdődött oltási akciót is,
így december 12-ig, vasárnap estig lehet a kórházi oltópontokon
előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül oltakozni. A sárvári
kórházi oltópontok mindennap
reggel 7 és este 19 óra között
vannak nyitva.

UTCAFÓRUM a MEDGYESSY utcában

SÁRVÁR elmúlt két éve

A lakók kezdeményezésére utcafórumot tartottak a Medgyessy Ferenc
utcában. Kondora István polgármesterrel és Vinter Istvánnal, a körzet
önkormányzati képviselőjével áttekintették az utca, illetve a körzet
problémáit. A fórum tapasztalatairól Vinter István önkormányzati képviselő számolt be. Örömének adott hangot, hogy sokan vettek részt
az egyeztetésen. Elmondta, hogy a lakók szeretnék még szebbé tenni
az utcaképet, ezért a házak elé egységesen gömbkőrisek telepítését
javasolták. A fórumon járdafelújítás és a sportpálya környezetének
rendezése is napirendre került.
Folytatás az 5. oldalon

A Magyar Páneurópa Unió Sárvári Regionális Szervezetének
klubhelyiségében Kondora István tartott előadást „Az elmúlt
két év történései Sárváron” címmel. Évtizedes hagyomány, hogy
a polgármester az adott időszak – a járványhelyzet miatt ezúttal két esztendő – összegzését elsőként itt tartja. A páneurópai
klubba rendszeresen hívnak vendégeket, ahol a város egy-egy
területének szakértője tart tájékoztatót egy-egy fontos, érdekes
témáról. Bár a pandémia miatt tavaly óta csak időszakosan tudnak előadásokat szervezni.
Folytatás a 9. oldalon
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

TÁJÉKOZTATÓ A SÁGA
ÉPÜLETBONTÁSÁRÓL!
A Sága Foods Zrt. arról tájékoztatta a szomszédjait, a közelében lakókat egy szórólapon, hogy a sárvári telephelyén
található épületegyüttesek elbontását tervezi. Kondora István, Sárvár polgármestere tárgyalást kezdeményezett a Sága
menedzsmentjével, és ennek eredményeképpen módosul a
munkavégzés ideje.

Sárvár újabb szépkorú polgárát köszöntötték a város vezetői. Halmai József
november 25-én ünnepelte 90. születésnapját. A miniszterelnöki köszöntő
oklevelet és a sárvári önkormányzat ajándékát Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester vitte el az ünnepelt otthonába, ahol családja
körében fogadta a köszöntést.

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA
SZABÓ ZOLTÁN
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE
2021. DECEMBER 15-ÉN (SZERDÁN)
9:30-10:30 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt megkereshetik
ezen időtartamban telefonon, a 06 95 323 555-ös
telefonszámon, e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu
címen és Messenger-üzenetben!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és fax száma, valamint e-mail címe: Sárvár Város Önkormányzata, 9600 Sárvár, Várkerület
utca 2., +36(95)523-100, +36(95)320-230, polgarmester@sarvar.hu
A pályázat tárgya, vételára:
I. Sárvár 1181/93 hrsz-ú és a Sárvár 1181/94 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Vadkert körút mellett található, 8577-8577 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok. Az
ingatlanok legalacsonyabb vételára ingatlanonként 59.055.118
Ft+ÁFA, azaz br. 75.000.000 Ft. A 2 ingatlan legalacsonyabb vételára mindösszesen: 118.110.236 Ft+ÁFA, azaz br. 150.000.000 Ft.
II. 9600 Sárvár, Várkerület u. 33. lp: C, földszint 2. szám (Sárvár
189/1/A/10 hrsz.) alatt található műemlék társasházban lévő
üzlethelyiség megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartás szerint 101
m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan legalacsonyabb vételára
44.440.000 Ft.
III. 9600 Sárvár, Várkerület u. 30. 2. ajtószám (Sárvár 578/2/A/2
hrsz.) alatt található, 63 m2 alapterületű műemlék társasházban
lévő lakás megnevezésű ingatlan a társasházi közös tulajdonból
hozzá tartozó 109/500-ad eszmei hányaddal. Az ingatlan legalacsonyabb vételára 14.931.000 Ft.
Pályázati határidők: 2022. január 10. (hétfő) 16.00 óráig
Pályázatok benyújtásának címe: Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal Titkárság, 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
Pályázatokkal kapcsolatos bővebb információ:
Sárvár Város Önkormányzata hivatalos honlapján: www.sarvarvaros.
hu, illetve a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Városfejlesztési Irodáján, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2., e-mail: kapitany.eva@
sarvar.hu, tel.: +36-95/523-145
Sárvár, 2021. november 29.
Kondora István
polgármester

A tájékoztatóban megjelentektől eltérően a bontás csak
hétköznapokon zajlik 7 órától
17:30-ig. Hétvégenként, továbbá
karácsony és szilveszter között
nem végeznek munkálatokat.
A bontás az ünnepek után, 2022.
január 4-én indul majd újra,
és előreláthatóan 2022. június
30-ig tart.
A Sága volt ipari épületeinek
bontását követően a mintegy
52.000 m2 területen 4-6 lakásos
épületek, ún. kis társasházi la-

kóövezet kerül kialakításra a cég
beruházásaban.
A lakóépületeken túl, a területen
a lakóközösség igényeit kiszolgáló
wellnessközpont, szabadtéri sportpályák megvalósítását is tervezi a
Sága. Az ingatlanfejlesztés során
kiemelt szerepet kap a zöldövezet
kialakítása parkok, sétányok, mesterséges vízfelületek létrehozásával.
A Sága Foods Zrt. kéri a lakosság
megértését és szíves türelmét az
esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt!

TÁJÉKOZTATÓ
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 51/2021.
/IX.29./ számú határozatával csatlakozott a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatók („A” típus); illetőleg
érettségi előtt álló, vagy még felvételt nem nyert, felsőoktatási
tanulmányaikat a 2022/2023. tanévtől elkezdő fiatalok („B” típus)
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A felhívás alapján 54 db „A” típusú
pályázat került benyújtására. „B” típusú pályázat nem érkezett.
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testület a 93/2021.
/XI.25./ számú határozatával a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára érkezett
pályázók közül a beadott pályázataik alapján 54 fő „A” típusú pályázó részére – pályázónként – 10 hónapra, havi 5.000 Ft összegű
támogatást állapított meg.
Sárvár Város Önkormányzata

SÁRVÁRI HÍRLAP
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
www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvarlenduletben

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: 2021. december 6.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. december 10.

3

EMELKEDTEK a szociális TÁMOGATÁSOK jövedelemhatárai
November 25-én tartotta
soron következő ülését a
sárvári képviselő-testület,
amelyen több rendeletet is
módosítottak, és elbírálták a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatokat.
Az ülés után Kondora István
polgármester, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek adtak tájékoztatást
a döntésekről.
– Módosítottuk az ülésen az
önkormányzat 2021. évi költségvetését. Átvezetésre kerültek a
működési célú támogatások, az
intézményi előirányzat módosítások és a felhalmozási célú bevételek. Az önkormányzat az idei
évben is stabilan tud gazdálkodni,
az intézményeink biztonságosan
működnek és a tervezett fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani
– mondta el Kondora István polgármester.
A szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet is módosították, ezáltal bővülhet a támogatásokat igénybe vevők köre.
Figyelembe véve a nyugdíjak, a
minimálbér, illetve a garantált
bérminimum növekedését, és
az inflációt, az önkormányzati
szociális támogatások jogosultsági jövedelemhatárát 10%-kal
megemelték, így a fűtéstámogatás, a lakásfenntartási települési
támogatás, a rendkívüli települési
támogatás, a rendkívüli tanévkezdési támogatás, a lakhatási

Dr. Szijártó Valéria, Kondora István, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
támogatás, a köztemetés megtérítésének kötelezettsége alóli
mentesség, a temetési kölcsön, a
természetbeni segély jövedelemhatára emelkedett.
– Megemeltük a szociális
helyzet alapján igényelhető önkormányzati lakásra vonatkozó
jogosultsági jövedelemhatárt is
15%-kal, amit szintén a minimálbér, a nyugdíj emelése és a lakossági igények indokoltak – szólt
Kondora István.
Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti az idegenforgalmi,
turisztikai fejlesztések támogatását. A településrendezési eszközök
módosításával kijelölésre került
a Sárváron épülő új, ötcsillagos
szálloda, a MODERO Hotel Sárvár
megközelítésére szolgáló út a
kórház területén.
– Szintén az önkormányzat
kiemelt céljai között szerepel a
helyi gazdasági élet fejlesztése
és támogatása az infrastruktúra

TÁJÉKOZTATÁS gumiabroncs és
elektronikai hulladékgyűjtésről
Helyszín: Sárvár, Szatmár u. 45. STKH telephely
Időpontok:
gumiabroncs gyűjtés: 2021.12.11. (szombat) 08:00-13:00,
elektronikai hulladék gyűjtés: 2021.12.18. (szombat) 08:00-13:00
A leadás feltételei megegyeznek a zöldudvarban történő hulladéklerakással.
– Kizárólag személyautó gumiabroncs, felni nélkül, legfeljebb 5
db/háztartás.
– Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos, ill.
elektronikai berendezések (hűtő, tv) max. 50 kg.
– Kiselejtezett elektromos, ill. elektronikai berendezések (monitor,
DVD-lejátszó, rádió stb.) max. 50 kg.
A lerakási jogosultságot lakcímkártyával kell igazolni.
Az átvétel menetét munkatársunk koordinálja.

fejlesztésével. Az önkormányzat
az északi iparterületen közlekedési területként kijelölte azt az
ingatlant, amelyet a beruházás
befejezése után közútként használnak majd – mondta el Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester,
aki hozzátette, az önkormányzat
nagy figyelmet fordít a város zöld
területeinek megóvására, a játszóterek fejlesztésére is. – A jövőben
a Dévai Bíró Mátyás utcában is
szeretne játszóteret létesíteni
az önkormányzat, ennek érdekében egy jelenleg nagyvárosi
lakóövezetbe sorolt ingatlant átsoroltunk zöldterületi – közparki
szabályozási övezetbe – szólt az
alpolgármester.
Az önkormányzat egy közel
1400 m2 nagyságú területet értékesített a Sárvár Aréna mellett. Az
ingatlanon, amely a kisvárosias lakóövezetben fekszik, a tulajdonos
üzletet fog építeni, amely nem
sérti az önkormányzat érdekeit
sem településképi, sem egyéb
szempontból, ezen túl az önkormányzat kiemelt céljának tekinti
a helyi vállalkozások fejlődésének
támogatását is.
– A Sárvári Állatvédő és Kutyás Sportegyesület részére még
2019 márciusában adtunk át
ingyenesen egy önkormányzati
területet kutyafuttató céljára, a
megállapodás azonban év végén
lejár. Döntésünk értelmében az
egyesület továbbra is ingyenesen
kapja meg a FalkaLand kutyafuttató területét a Téglagyári-tó mellett

2022. január 1-jétől határozatlan
időre – mondta el Szabó Zoltán
alpolgármester.
Gróf. Batthyány Lajos Magyarország első alkormányos miniszterelnöke, egyben Sárvár és
kerülete országgyűlési képviselője
volt. – Sárvár Város Önkormányzat Gróf Batthyány Lajos emléke
előtt méltó köztéri, művészeti
alkotással, egy szobor állításával
szeretne tisztelegni. A szobor
állítását Prof. Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere is
szívügyének tekinti, a felmerülő
költségekhez támogatást biztosít az önkormányzat számára.
A szobor elkészítésére R. Törley
Mária szobrászművészt hívjuk
meg – tudtuk meg Kondora István
polgármestertől.
– A testületi ülésen elbíráltuk
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat idei fordulójára benyújtott
pályázatokat. Önkormányzatunk
kiemelt feladatának tekinti a hátrányos, szociális helyzetű fiatalok
továbbtanulásának támogatását.
54 darab A-típusú pályázat érkezett be, valamennyi érvényes
volt, és minden pályázót támogatásban tudtunk részesíteni. Tíz
hónapon keresztül havi ötezer
forint támogatást nyújt az önkormányzat a diákoknak, amelyet az
állam további havi ötezer forinttal
egészít ki, így a támogatás teljes
összege diákonként és tanévenként 100 ezer forint – mondta el
Dr. Máhr Tivadar.
-fr-
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JUBILEUMOT ÜNNEPEL a sárvári turisztikai szervezet
Idén tízéves a sárvári TDM, amely a város turisztikai marketingjéért felel. A szervezet a 2011-es alapítása óta kiemelkedő
eredményeket ért el, ez a vendégforgalmi adatokban és a
szakmai díjak számosságában is megmutatkozik. A munka
tovább folytatódik, a jubileumhoz kapcsolódóan például egy
új nyereményjáték indult.

A Sárvár TDM munkatársai: Németh Fanni,
Haller Ferenc és Holpert Krisztina (Fotó: MM)
A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. egy évtizede felel a
fürdőváros turisztikai marketingjéért. A hatvan taggal büszkélkedő, a sárvári turisztikai
szolgáltatókkal szorosan együttműködő szervezet munkájának

is köszönhető, hogy Budapestet
nem számolva, a teljes vendégforgalmat nézve Sárvár a
TOP5 termálfürdős települések
egyike lett.
– A tíz év alatt rengeteg dolog
történt. Rengeteg új kiadvány,

pályázat, online és offline kampány készült, hála istennek sok
díjat is nyertünk. Ez a tíz év egy
olyan mérföldkő volt az amúgy
is unikálisnak számító TDM rendszerben, ami úgy gondolom,
visszajelzést adott, hogy Sárvár
város marketingcégére szükség
van – nyilatkozta Haller Ferenc,
a társaság ügyvezető igazgatója.
Hozzátette, a szervezet jövőre
egy újabb jubileumot ünnepelhet, 2022-ben húszéves lesz a
Sárvári Tourinform Iroda.
– 2022-ben a Sárvári Gyógyfürdő mellett a tourinform is
húszéves lesz. Korábban a Nagyposta mellett kezdte meg a működését az iroda, majd nyert egy
pályázatot, és a tavalyi év végén
át tudott költözni egy kicsit patinásabb, központibb helyre. Rengeteg új szolgáltatással bővültünk eladás, bérlés tekintetében
is. Úgy gondolom, a tourinform
hálózatnak és magának a szervezetnek is nagy létjogosultsága
van – hangsúlyozta Haller Ferenc.

Jelentkezzen tesztvezetésre márkakereskedésünkben!
A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk.
További részletek a suzukicastrum.hu oldalon.

SUZUKI Castrum

Szombathely, Körmendi út 98.
94/506-891, 30/945-2944, www.suzukicastrum.hu

Az új irodában a termékkínálat is
bővült, kézműves és szezonális termékeket is kínálnak a látogatóknak.
– Pályázati előírás is volt, de mi
mindenképp szerettük volna bővíteni helyi termelők termékeivel
a szolgáltatási palettánkat. Varrott
áru, ékszerek, szörpök, mézek –
nagyon szerteágazó a paletta.
Most megjelentek a szezonális
termékek is, árulunk például adventi sárvári bögrét vagy éppen
lekvárokat – sorolta az igazgató.
A TDM a tízéves jubileumhoz
kapcsolódóan egy online nyereményjátékot is indított novemberben. Az ún. érmegyűjtő aktivitás
keretében a szerencsés játékosok
a bezsebelt érméket sárvári élményekre válthatják. A játék a sarvar.
hu oldalról és a turisztikai szervezet Facebook-oldaláról érhető el.
Haller Ferenc kiemelte, a munka
nem áll meg, a következő tíz évre
is bőven van terv. Hamarosan új
kampányok kezdődnek, és több
turisztikai fejlesztés is indul Sárváron.
sii

6.090.000 Ft-tól
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MAGYARORSZÁGNAK ELŐRE KELL MENNIE, nem hátra
Magyarországon sikeres volt a koronavírus-járvány kezelése,
ezt a várakozásokat is felülmúló gazdasági mutatók bizonyítják.
Ennek köszönhetően a 2022-es esztendőben emelkednek a bérek
és a nyugdíjak, továbbá jelentős támogatásra számíthatnak a
családok és a fiatalok. A részletekről Ágh Péter, Észak – Vas megye
országgyűlési képviselője beszélt sajtótájékoztatóján.
– Magyarországnak előre kell
mennie, nem pedig hátra! Éppen
ezért a Fidesz–KDNP kormány
döntései értelmében négy fontos
területen is előre lép Magyarország
– mondta Ágh Péter országgyűlési
képviselő, aki hozzátette a 80 ezer
forintos nyugdíjprémium mellé
újabb jó hírünk van az időseknek.
A teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány jövő februárban.
Tavaly áprilisban döntött úgy a
Fidesz–KDNP kormány, hogy a járvány miatti – a családokat és a gazdaságot segítő – mentőcsomag
részeként az időseket is támogatni
szeretné és visszaépíti a baloldal
által elvett 13. havi nyugdíjat.

Ágh Péter arról is szólt, hogy
januártól 200 ezer forintra nő a
minimálbér és 260 ezer forintra
a szakmunkás minimálbér. A
minimálbér így magasabb lesz
a Gyurcsány-féle baloldal által
fizetett 2010-es átlagbérnél.
– A családi adóvisszatérítés
csaknem 2 millió szülőt érint, és
összesen több mint 600 milliárd
forintos támogatást jelent. A
magyar gazdasági növekedés
mára az egyik leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a
kormány visszafizesse a befizetett
szja-t. Ellentétben a baloldallal,
mi a családok támogatásában
hiszünk, és nem akarunk újabb

alatt. Januártól nem kell
jövedelemadót fizetni a
25 év alattiaknak, ezzel
havi több tízezer forinttal
emelkedik a keresetük.
– A fiatalok adócsökkentését is a gazdasági növekedés teszi lehetővé. Jó,
ha felidézzük, mit üzent a
fiataloknak a baloldal vezetője Gyurcsány Ferenc,
amikor kormányon volt.
Szó szerint azt mondta: „El lehet menni MaNem hagyhatjuk, hogy a múlt
gyarországról! Itt lehet
emberei újra megragadják a habennünket hagyni.” A
talmat! – mondta Ágh Péter
felsorolt intézkedések jól
mutatják a Fidesz–KDNP
terheket tenni a vállukra, ahogy célkitűzését, miszerint Magyarorazt ők a 2009-es gazdasági világ- szágot előre kell vinni, nem pedig
válságkor tették – húzta alá az hátra. Nem hagyhatjuk, hogy a
országgyűlési képviselő.
múlt emberei újra megragadják
A gyermekes családok, a nyug- a hatalmat! – zárta sajtótájékozdíjasok mellett a kormány a fiata- tatóját Ágh Péter.
lokat is célzottan segíti a járvány
-fr-

UTCAFÓRUM a MEDGYESSY utcában

A klítémleánvaisl
spórolhat!

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

A Medgyessy utcában rendezett fórum résztvevői
Folytatás az 5. oldalról
– Be szeretnénk fejezni a járdafelújítást az utca elején és az utca
végén is. Egy háznál vizesedési
probléma is van, amit meg kell
oldanunk. A Medgyessy és a Kodály mellett van egy nagyon jó
kis sportpályánk, amit a fiatalok
szívesen használnak. Már sikerült
átcserélni a labdafogóhálót és új
szemétgyűjtőt leraknunk, de itt
is szeretnénk egy kicsit továbblépni. A szervezők kérték, hogy
rakjunk le egy padot asztallal,
ahol tudnak egy kicsit beszélgetni, pihenni – tájékoztatott
Vinter István.

A képviselő fontosnak nevezte,
hogy a kevésbé látványos, apróbb munkákat is elvégezzék a
körzetben. A Dévai Bíró Mátyás
utcában például az úttest és a járda között egy szigetet alakítottak
ki a hulladékgyűjtő edényzetek
részére.
Sárvár Város Önkormányzata
pályázati felhívás keretében
egyes sárvári zöldterületek játszótereinek fejlesztését tervezi.
Vinter István arról is szólt, hogy
a lehetséges célpontok között a
Dévai Bíró Mátyás utcai játszótér
is szerepel.
sii
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Kedves Sárváriak!
Emlékezem 2020 adventjére,
amikor a Posta tér gyönyörű
fényfűzérei se igazán tudták
feledtetni az első „korlátozott”
karácsonyi várakozást.
Ennek tudatában kívántam
tavaly a költő szavaival, hogy a
„Szívekben legyen karácsony.”
2021 adventjének kezdetén elmondhatom, hogy erős szívvel,
fegyelemmel és tevékeny szeretettel vészeltük át a karantént,
a korlátozásokat, az élet áldozatokat is követelő kórt.
Megfigyelhető, hogy bizonyos
időszakokra jellemzők olyan
kulcsszavak, amik egyaránt vonatkoznak magánéletünkre és
társadalmi szerepünkre. Az elmúlt esztendő kulcsszavainak
a hit és a túlélés bizonyultak.
S ez tény, hogy együtt vagyunk,
túlélők és előre nézők, hittel
cselekvők, adventi várakozók. Ha
számba vesszük mindazt, amit az

elmúlt év váratlan (és tervezhető)
nehézségei ellenére is megtettünk, elértünk, elégedettek
lehetünk. Mindez azt bizonyítja,
hogy erőnkön felül is képesek
vagyunk a cselekvésre, ha a cél
inspirál, meggyőző. S lehet-e
meggyőzőbb cél, mint az egészségünk megőrzése, életnívónk
feltételeinek biztosítása.
Kedves Sárváriak!
Nem tudhatjuk mit rejteget
számunkra, mivel fenyeget a
sajnos jelenlévő kór, de azt igen,
hogy egymásra számíthatunk,
hogy a városvezetésre számíthatunk, ha segítő intézkedésre van
szükség, de a magunk töretlen
ereje nélkülözhetetlen. Régi öregek elbeszéléseiből tudhatjuk,
hogy világháborúk és nagy nélkülözések idején is a karácsony,
Krisztus születése határt is jelentett. Igazi megváltást, változást,
végét a rossznak, és kezdetét

a jónak. S mert hittel hitték, be is
következett. Mert erősek voltak,
mert ellenálltak, mert megvolt
bennük a túlélés képessége.
Hálával emlékezve elődeinkre,
varázsoljuk vissza életünkbe a
derűt, a nevetést, örüljünk az ünnepnek és egymásnak, hiszen az
ember legjellemzőbb tulajdonsága a mindig újraéledő remény.
El ne feledkezzünk a jókívánságok
kimondásáról. A szívbéli, örömteli
ajándékozásról.

ADVENT a Posta téren
Kezdetét vette az adventi
programsorozat a Posta
téren. A várakozás heteiben pénteken és szombaton várják az érdeklődőket a város karácsonyfája
mellé.
Az idei évben kicsit csendesebb, de annál bensőségesebb
adventi programoknak lehetnek
részesei Sárvár lakói, illetve városunk vendégei. Advent első
vasárnapján a város adventi ko-

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

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

Az adventi vásár
december 23-ig várja a látogatókat

szorújának első
gyertyáját a Nádasdy Kulturális
Központ munkatársai lobbantották fel. Takács
Zoltán Bálint, az
intézmény vezetője beszédében kitért arra,
hogy a k arácsony minden
ember számára
fontos családi
www.sarvarhaz.hu
INFO: 0630-947-4701

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

El-elcsöndesedve a szívünkre
hallgatva, megtaláljuk magunkban a legfontosabbat, a szeretés
képességét. Ami tavaly is segített
átvészelni a testet-lelket próbára
tevő bajokat.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy reménnyel és bizakodással várjuk, és méltóképpen
tudjuk ünnepelni a mindig megsegítő megváltó születését.
dr. Szijártó Valéria
Sárvár címzetes főjegyzője

ünnep, amikor hangsúlyossá válnak az évek során beidegződött
családi hagyományok.
A programok összeállítása
során a szervezők törekedtek
arra, hogy minden korosztály
igényeit kielégítsék. Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális Központ
programokért felelős igazgatóhelyettese elmondta, hogy az
idei évben is a város intézménye
és civil szervezetei gyújtják meg
a város adventi koszorújának
gyertyáit. Az adventi programokat az idei évben a pénteki és
a szombati napokra szervezték,

a fennálló járványhelyzetet figyelembe véve, a halkabb, meghitt
advent mindannyiunk számára
szívhez szólóbb, mint a hangos
vígasság. A programok során a
gyermekek számára bábjátékkal
és betlehemessel készülnek, a felnőttek számára változatos zenei
programokkal, a faházak mellett
egy jó beszélgetésre is lehetőség
nyílik a Sárvári Advent programjai
során. December 18-áig minden
péntek és szombat este várják
a Posta térre az érdeklődőket a
szervezők.
akibag
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KARÁCSONYVÁRÁS a Nádasdy múzeumban
A hagyományokhoz hűen,
a Nádasdy Ferenc Múzeum
dísztermében is fellobbant
az adventi koszorú első két
gyertyája. A gyertyagyújtás mellett karácsonyi foglalkozásokra is invitálták a
családokat.
2013 óta a Nádasdy Ferenc
Múzeumban november utolsó
hetében felállítják a vár karácsonyfáját, melyet az idei évben is Pataki
Krisztián városgondnok és munkatársai segítségével helyezték
el a múzeum dísztermében. Az
elmúlt évek során hagyománnyá
vált, hogy a múzeum karácsonyfáját a város óvodásai díszítették fel.
Ez sajnos a tavalyi és az idei évben
is elmaradt a járványhelyzet miatt.
A múzeum munkatársai azonban
előrelátó módon a korábbi évek
alkotásait elraktározták, így a
modern díszek mellett megjelenhetnek a sárvári ovisok munkái is.
A Nádasdy Ferenc Múzeum
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy

az adventi időszakban is
megszólítsa a családokat, így
a várakozás heteiben minden
vasárnap délutánra különböző tematikájú programokkal várják az érdeklődőket.
Advent első vasárnapjához
kapcsolódóan kézműves
foglalkozást tartottak, amikor
a múzeum karácsonyfájára,
illetve az otthoni karácsonyfára készíthettek díszeket a
gyermekek és szüleik. A foglalkozás végén a foglalkozás
résztvevői a múzeum munkatársaival közösen elénekelték
a Kiskarácsony, nagykarácsony
című dalt, majd Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ
intézményvezetője meggyújtotta
az adventi koszorú első gyertyáját.
Advent második vasárnapján
a manók világába vezették be
a családokat játékos formában.
A múzeum tereiben elbújtak a
manók, akiket egy feladatlap
segítségével kellett megkeresnie a vállalkozó szelleműeknek.

A családi játék során nemcsak a
manókat, szokásaikat, családjukat
és barátaikat ismerhették meg a
résztvevők, hanem a múzeumot
is. A program végén a múzeum
munkatársai a gyerekekkel közösen meggyújtották az adventi
koszorú gyertyát. A koszorú érdekessége, hogy a manók itt is
szerepet kaptak, hiszen az adventi
díszen különböző téli jelenet is
látható, központban a manókkal.
Természetesen a múzeum kis
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Takács Zoltán Bálint, a
Nádasdy Kulturális Központ igazgatója gyújtotta meg az adventi
koszorú első gyertyáját

lakói vidáman kapaszkodnak fel
a karácsonyfán is. Aki ellátogat a
kiállításokba, nemcsak a termekben csodálhatja meg a manókat,
hanem a fán is megkeresheti őket.
A Nádasdy-vár munkatársai
szeretettel várnak minden érdeklődőt a múzeum adventi
programjai mellett egy kellemes
kikapcsolódásra a Nádasdy Ferenc
Múzeum karácsonyi díszbe felöltöztetett tereibe is.
gabika

PALAZZO OUTLET ADVENTI AKCIÓJA!
Minden termékre -30% kedvezmény
2021. december 24-ig!
9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.
hétfő-péntek: 9:00–17:00, szombat–vasárnap: 9:00–12:00
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent László és
Szent
Miklós
Plébánia
● Adventben minden hétköznap
reggel 6 órakor hajnali misét éneklünk mindkét templomban. Gyónási
lehetőség minden hajnali szentmise
alatt lesz.
● Adventi szombatokon ünnepélyes adventi gyertyagyújtást tartunk
a Szent László- és a Sári templomban
az előesti szentmiséken.
● A Sári templomhoz tartozó
Hívek karácsonyi nagy gyóntatása
december 11-én, szombaton 15.30
órakor kezdődik. Ezen az alkalmon
kívül advent 3. és 4. hetének hajnali
szentmiséin, valamint advent 4.
vasárnapjának szentmiséi alatt lehet
gyónni a Sári templomban.
● A Szent László-templomban
minden hétköznapi és vasárnapi
szentmise alatt van gyónási lehetőség.
● Rábasömjénben december 16án, csütörtökön a 17 órakor kezdődő
szentmise alatt lesz a karácsonyi
nagy gyóntatás.
● Advent 3. vasárnapján, december 12-én a 11 órakor kezdődő

SÁRVÁRI HÍRLAP
ünnepi szentmisén Dr. Székely János
megyéspüspök úr pappá szenteli
Majlát Tihamér diakónust. Nagy
szeretettel várjuk a Híveket erre a
jeles ünnepre.
● Advent 4. vasárnapján, december 19-én 15 órakor tartja újmiséjét
a Szent László-templomban Majlát
Tihamér atya. Ezen a vasárnapon
nem lesz este 18 órakor szentmise.
● Házhoz kötött betegeket karácsonyi gyóntatásra és áldoztatásra
jelentsék a plébániákon, vagy a
szentmisék után a sekrestyében!
Hozzátartozóknak legyen lelkiismeretbeli kötelessége az idősekről
és betegekről így is gondoskodni.
Telefonon is lehet jelenteni: 320-051
vagy 320-918.
● A plébániák részletes programjai és a szertartások időpontjai a www.ladislas.hu és a www.
sarvarsari internetes honlapokon
olvashatók.
● December 24-én, pénteken,
szenteste délutánján 16 órakor
Jézuska várásra várjuk a kisgyermekeket szüleikkel együtt a Szent László-templomba. A Sári templomban
16 óra és 18 óra között a jelképes
betlehem látogatására és szentgyónás végzésére lesz lehetőség.
● Éjjel 22 órakor a Sári templomban, 24 órakor a Szent László-temp-

lomban tartunk ünnepi éjféli angyali
szentmisét.
● December 25-én és 26-án,
karácsonykor minden sárvári templomban ünnepi szentmiserendet
tartunk.
● Minden jó szándékú sárvári
Polgárnak szép adventi lelki készületet kívánunk.

Evangélikus
Egyházközség
● December 12-én, advent
3. vasárnapján 15 órakor családi
istentiszteletet tartunk, melyet adventi kézműves foglalkozás követ a
gyülekezeti teremben.
● December 14-én, kedden 17
órakor Nőegyletünk és Férfikörünk
közös karácsonyváró alkalmára
kerül sor.
● December 19-én, vasárnap
17 órakor énekkarunk, a Kortárs
Keresztény Kórus karácsonyi koncertet ad a templomkertben.
● December 21-én, kedden 18
órakor a Házaspáros Kör alkalmára
hívjuk az érdeklődőket.
● Nagyünnepi istentiszteleti
rendünk:
December 23-án, csütörtökön
16 órakor kerül sor a gyerekek

karácsonyára családi istentisztelet
keretében. Az alkalmat a hittanosok szolgálata, versmondása,
éneke színesíti. December 24-én
15.30-kor Rábapatyon, 17 órakor
Sárváron tartunk Szentesti istentiszteletet. December 25-én, Karácsony ünnepén 9.30-kor úrvacsorás
istentiszteletet tartunk Sárváron.
December 26-án, Karácsony második napján 9.30-kor Sárváron,
11 órakor Rábapatyon tartunk
úrvacsorás istentiszteletet.
● Egyházközségünk főbb híreiről közösségi oldalunkon, a
facebook.com/SarvarEv címen is
tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egyidőben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● December 24-én 16 órakor
tartjuk a „szentesti” istentiszteletet a
gyermekek szolgálatával. December
25-én és 26-án 10 órai kezdettel
úrvacsorás istentisztelet lesz.
● Lelkészi Hivatal elérhetősége:
95/830-067. Egyházközségünk a
Sárvári Református Egyházközség
Facebook-oldalon is elérhető.

SÁRVÁRI HÍRLAP
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FOLYTATÓDIK a Fidesz petíciója
A Stop, Gyurcsány! petícióhoz több mint egymillióan
csatlakoztak országosan,
Észak – Vas megyében is
több mit 24 ezren írták
alá. Sajtótájékoztatón értékelte az aláírásgyűjtést
Ágh Péter országgyűlési
képviselő.
– Több mint 24 ezren írták alá
Észak-Vas megyében az őszi aláírásgyűjtésünk során a petíciónkat! Sárváron is közel ötezren lát-

ták el ezt kézjegyükkel. Köszönjük
mindenki támogatását! Köszönet
az aktivistáknak! Mindez világos
üzenettel bír: Magyarországnak
előre kell mennie, és nem hátra!
Stop, Gyurcsány! Stop, Márki-Zay!
– szólt az országgyűlési képviselő.
Ágh Péter arról is beszélt, hogy
Márki-Zay Péter már bizonyította,
hogy ő bizony vérbeli baloldali. Miközben minősíthetetlen
hangnemben beszél a másként
gondolkodó vagy jobboldali
szavazókról, ugyanúgy eltörölné

a rezsicsökkentést, lebontaná a határkerítést,
mint Gyurcsány Ferenc.
Visszahozná a Gyurcsány-korszak bukott
politikáját. – Márki-Zay
ugyanazt a régi baloldali politikát viszi, ami
egyszer már csaknem
csődbe vitte Magyarországot. Ezért kell őket
megállítani! Ne hagyjuk, hogy
visszatérjenek a múlt emberei! –
mondta a képviselő.

A petícióhoz online is lehet
csatlakozni a https://peticio.
fidesz.hu/stop-gyurcsany címen.

SÁRVÁR elmúlt két évének története
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
vetített képes előadásán felelevenítette a legfontosabb eseményeket és bemutatta a városfejlesztés
legújabb eredményeit, valamint
vázolta a következő év terveit is.
– Egy olyan korszakot élünk,
amikor jól láthatóan átformálódik
Sárvár arculata. Szinte havonta

történik valami változás, újdonság. Ezt a többször idelátogató
vendégeink is mindig megemlítik.
Persze azt szeretném, hogy ezek a
változások elsősorban a sárváriak
számára legyenek pozitív jelentőségűek. Ez lehet akár egy szebb
utcakép is, mert a fejlesztések közt
erre is figyelnünk kell – fogalmazott a polgármester.

Kondora István az előadáson
beszámolt arról, hogy amikor
átvette a polgármesteri posztot, a
városnak még jelentős adóssága
volt. Az önkormányzatnál most
zárult számvevőszéki vizsgálat
tanúsítja, hogy Sárvár jelenlegi
költségvetése hitelmentes és
felkészült a következő évek fejlesztéseire.

– A város az elmúlt másfél évben rengeteg tervet készített elő
ehhez, ezeket most az új pályázati
ciklus kezdetén sikerrel versenyeztethetjük meg. Emellett több
magánberuházás – akár ipari,
akár idegenforgalmi – is indulhat
– adott hangot reményének a
városvezető.
p-ás

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

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

HŰTŐRAKTÁROS

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

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

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

akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

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

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

Miért bennünket válassz?

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

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

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
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NYÍLT NAPOT tartottak
A BARABÁS iskolában
A Barabás György Műszaki
Szakképző Iskola is megtartotta nyílt napjait. November 23-án a technikumi
képzés, november 24-én
a szakképzőiskolai képzések iránt érdeklődőket
fogadták. Az eseményen
bemutatkoztak a gyakorlati képzőhelyek is.
A Barabás iskola nyílt napjai
egy általános tájékoztatóval kezdődtek, melyet Talabér Csaba, az
intézmény új igazgatója tartott. Az

tanműhelyben, a DKA-laborban
és a tanboltban. A szakképző
iskola büszke arra, hogy újabb
partnerekkel gazdagodott az
elmúlt egy év során.
– Nagy örömünkre elfogadták
a meghívásunkat a duális képzőpartnereink. Régi partnerek
a Schaeffler Savaria Kft., a TDK
Hungary Components Kft., illetve
újonnan, először vettek részt a
nyílt napunkon a MÁV Zrt. munkatársai, valamint a Magyar Postától
a sárvári kirendeltség mutatkozott
be – fogalmazott az igazgató.

Talabér Csaba igazgató általános tájékoztatójával
kezdődött a nyílt nap (Fotó: CSz)

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés Sárváron!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
A higiéniai szabályok betartására figyelünk!
Nálunk az ügyfél az első!
» 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 «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 16.500

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

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

érdeklődők számára bemutatásra
került az iskola képzési kínálata, a
felvételi eljárás menete. Talabér
Csaba elmondta, 5 éves technikumi és 3 éves szakképzőiskolai
képzéseket kínál az intézmény.
– A technikumi képzésben
három ágazatban kínáljuk a képzéseinket. Az első az elektronika,
ahol automatikai technikus képzést kínálunk, a második a kereskedelem és szállítmányozás, itt a
postai üzleti ügyintéző technikus
képzésünket kínáljuk, a harmadik
pedig az informatikai ágazat, ahol
informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikusokat
képezünk. A szakképzésben a
villanyszerelő, kereskedelmi értékesítő, valamint gépi- és CNC
forgácsoló szakmákat kínáljuk az
érdeklődő tanulóknak – sorolta
az igazgató.
A nyílt napon a gyakorlati képzőhelyek is bemutatkoztak, majd
ágazatonkénti tájékoztatón vehettek részt a nyolcadikosok és
szüleik a szaktantermekben, a

Talabér Csaba 2021-ben, Lakatné Mester Éva nyugdíjba vonulása után vette át az igazgatói
feladatokat. Már korábban is több
kiemelkedő beruházásban, a
szakmaszerkezet átalakításában
vett részt.
– Elsősorban az a feladatom,
hogy az eddig megszokott jó
színvonalat tartsa az iskola, és
megtaláljuk azokat a képzési
kínálatokat, amelyek népszerűvé
teszik az iskolát, amelyekkel majd
a munkaerőpiacon jól boldogulnak a tanítványok – emelte ki,
hozzátéve, hogy a Barabás iskola
már most is olyan szakmákat kínál,
amelyekben el lehet helyezkedni
és nagyon jó megélhetőségi lehetőséget biztosítanak a tanulók
számára.
Talabér Csaba arra biztatta a Barabásba készülő diákokat, hogy a
jelentkezési lapon több tanulmányi terület kódot is jelöljenek meg
az iskola kínálatából, így nagyobb
esélyük van a sikeres bejutásra.
sii
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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.: ZÁRVA
www.zoldfasarvar.hu

Varga

pincészet

Irsai Olivér
száraz, fehér 0,75l
599 Ft+ü/db 799 Ft/liter

Rozé bubis édes 0,75l
599 Ft+ü/db
799 Ft/liter

12 db-tól
579 Ft+ü/db 772 Ft/liter

929 Ft+ü/db 619 Ft/liter

772 Ft/liter

969

Konrad Kapucin
cseh barna
sör üveges,
0,5l 4,4% 11°

99 Ft+ü/db
198 Ft/liter

149 Ft+ü/db
298 Ft/liter

Baileys 0,7l

7271 Ft/liter

Jagermeister 0,7l

+ 2 pohár
AJÁNDÉK
5250 Ft/db

Zweigelt Cabernet Sauvignon
félédes, vörös 1,5l
Cabernet Sauvignon száraz,
vörös 1,5l
999 Ft+ü/db 666 Ft/liter

12 db-tól
579 Ft+ü/db

8 db-tól

Litovel Free
cseh
alkoholmentes
üveges 0,5l

5090 Ft/db

Egyet ﬁzet Kettőt vihet AKCIÓ!

772 Ft/liter

Balatoni Merlot
édes 0,75l
599 Ft+ü/db
799 FT/liter

Aranymetszés Egri Sauvignon
Blanc fehér, száraz 0,75l
960 Ft+ü/db 1280 Ft/liter

12 db-tól
930 Ft+ü/db 1240 Ft/liter

12 db-tól
579 Ft+ü/db

Olaszrizling száraz,
fehér 1,5l
Rozé csendes és
bubis száraz 1,5l
Ft+ü/db 649 Ft/liter

borai:

8 db-tól
959 Ft+ü/db 639 Ft/liter

Martini Brut
(száraz) pezsgő
2490 Ft/db
3320 Ft/liter

Konrad
svetly cseh
világos sör
üveges 0,33l
5,2% 12°
129 Ft+ü/db
390 Ft/liter

Finsbury London
Dry Gin 0,7l
4290 Ft/db
6129 Ft/liter

Jim Beam
Whiskey 0,7l
5390 Ft/db
7700 Ft/liter

Bacardi Carta
Blanca 1l
5990 Ft/db
5990 Ft/liter

7500 Ft/liter

Asti Martini
pezsgő 0,75l
2390 Ft/db
3187 Ft/liter
Pepsi 2,25l-es
termékek
(pepsi,
mirinda, 7up)
315 Ft/db
140 Ft/liter

8 db-tól
299 Ft/db

24 db-tól
169 Ft/db 679 Ft/liter

132 Ft/liter
0,33l-es PEPSI termékek
(Cola, Mirinda, Canada dry,
Mountain dew, Lipton tea)
119 Ft/db 361 FT/liter

24 db-tól
114 Ft/db 345 Ft/liter

December 19-én aranyvasárnap is nyitva tartunk!

További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik az állandóan
frissülő www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon.
Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár.

Szentkirályi
ásványvizek
1,5l PET.
(extradús,
dús, enyhe,
mentes)
109 Ft/db
73 Ft/liter

Érvényes: 2021.december 24.

Hell energy
cofee dobozos
0,25l (slim, latte,
capuccino)
179 Ft/db 716 Ft/liter
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SOKAN TÁMOGATTÁK az élelmiszerbank adománygyűjtését
Háromszáznegyvennyolc
tonna tartós élelmiszer
gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi adománygyűjtő
akciójában, amihez a Sárvári Nagycsaládos Egyesület idén is csatlakozott.
A gyűjtés az ország 160 településén, 315 áruházban, 6500
önkéntes részvételével zajlott.
– Sárváron a felajánlásokból 32
családnak állítottak össze a Sárvári Nagycsaládos Egyesület tagjai

alapvető élelmiszerekből álló
csomagot, melyek még egy-egy
csomag szaloncukrot is tartalmaztak – mondta el Sándor Katalin, a
nagycsaládos egyesület elnöke,
aki köszönetet mondott a magyar
élelmiszerbanknak, az adakozóknak, az Aldi sárvári csapatának, a
helyi médiának és az egyesületi
tagoknak a gyűjtéshez nyújtott
segítségért.
Az adományokat a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ
vezetőjének, Hámoriné Németh
Editnek adta át Sándor Katalin. Ezt

követően az intézmény munkatársai juttatják el az érintetteknek
a csomagokat három kivételével,

amit maguk az egyesületi tagok
vittek el, hogy minél hamarabb
célba érjenek.
p-ás

Hámoriné Németh Edit és Sándor Katalin az adományokkal

Legyen a napi rutin része a KÖZÖS MESEOLVASÁS
A Sylvester Könyvbarátok Klubjának novemberi vendége a
sárvári születésű Petres-Majsa Adrienn volt, aki legutóbb
három éve járt a klubnál.
Petres-Majsa Adrienn
a Ratrak mesék kötettel

A családjával Bécsben élő szerző új, kétnyelvű mesekönyvét
mutatta be az érdeklődőknek a Nádasdy Kulturális Központ gyermekkönyvtárában. A
mesekönyv írójának
két gyermeke van,
Martin és Natalie. Ratrak Regő, a találékony
hótaposógép és barátai történetét három-

éves kisfia ötletei alapján kezdték
írni öt éve. A magyar–német
kétnyelvű könyv kiadásával kettős
céljuk van. A történetek a síeléssel
is megismertetik a kicsiket, ezen
kívül a nyelvtanulásban is segítik
őket. A könyvet kifestő oldalak is
kiegészítik és akár kedvenc síelős
képeinket is beleragaszthatjuk.

Petres-Majsa Adrienn azt is
hangsúlyozta: fontos, hogy a
napi rutin része legyen egy kisgyermekes családban a közös
meseolvasás. A kötet a Szülőföld
Kiadó gondozásában jelent
meg és a könyvesboltokban is
kapható.
Pogács Mónika
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

Sárvár, Tinódi u. 32.

ÜZLETEK

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

Alkotmány és Laktanya utcai üzleteink december 24-én,
pénteken 6-12 óráig, Tinódi utcai üzletünk 7-12 óráig tart nyitva.
December 25-én és 26-án üzleteink zárva vannak!

december 16-án és 23-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Soproni sör 0,5 l ...................................234 Ft/db 468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ............................194 Ft/db 388 Ft/l
Kőbányai Sör 0,5 l ................................223 Ft/db 446 Ft/l
Heineken sör 0,5 l .................................309 Ft/db 618 Ft/l
Steffl sör 0,5 l .......................................229 Ft/db 458 Ft/l
Miller sör 0,33 l ................................... 295 Ft/db 885 Ft/l
Prince sör 0,5 l .................................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l ......................... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Nber Üccsi 0,25 l ................................. 270 Ft/db 1080 Ft/l
Tutti juice 0,25 l ................................... 195 Ft/db 780 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l ...................... 430 Ft/db 860 Ft/l
Szentkirályi extra Dús 1,5 l .................. 115 Ft/db 76,6 Ft/l
Naturaqua 1,5 l .................................... 120 Ft/db 80 Ft/l
Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso
• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera

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

Békés, boldog karácsonyt kívánunk!
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25 ÉVES A SÁRVÁRI
KARATE EGYESÜLET
A Sárvári Shotokan Karate Egyesület hivatalos fennállásának
25. évfordulóját ünnepelte a Sárvár Arénában lévő edzőtermükben. A versenyzők és a szülők részvételével tartott
születésnapon a várost Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
képviselte. Az egyesületben kezdetben csupán tucatnyian
voltak, mostanra már hetvenen karatéznak aktívan.
Az évtizedek folyamán a shotokan csoport a városban több
helyütt is tartott edzéseket, míg
végül igazi otthonra találtak a
Sárvár Arénában. A jubileumra a
karateegyesület az intézménytől
ajándékba azt kapta, hogy az
aréna szolgáltatásait kipróbálhatták. Az ünnepi hét végén a
karatedodzsóban tartott ünnepségen az önkormányzat nevében
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
köszöntötte a karatékákat.

– Az eltelt negyedszázad olyan,
mint maga a karate útja, folyamatosan haladunk. Az elején még
tízen voltunk, mára az egyesületben hetvenen vannak, akik
aktívan karatéznak. A legfontosabb a harcművészet szeretete
és a kialakult baráti kapcsolatok,
nemcsak a versenyzők, hanem a
szülők között is – mondta el az
ünnepségen Németh Róbert 5.
Dan-os mester, a Sárvári Shotokan Karate Egyesület elnöke.

Karatékák, szülők, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és
Németh Róbert elnök a jubileumi ünnepségen

2021. december 10.
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– Egy civil közösség ünnepe
egy kicsit a város ünnepe is.
Szerencsére sok ilyen kis ünnepünk van, hisz Sárvár civil élete
nagyon gazdag. A többi egyesülethez hasonlóan, az elmúlt
25 év alatt ők is napról napra azt
tették, amit a szívük, talán a városszeretetük és a közösség iránt
érzett felelősségük megkövetelt.
A város örömmel támogatja
ezeket a kezdeményezéseket –
fogalmazott köszöntőjében Dr.
Máhr Tivadar.
Németh Róbert, a klub elnöke
mindenkinek megköszönte a
segítséget és a támogatásokat,
amiket bármilyen formában kaptak. Sárvár folyamatos erkölcsi és
anyagi támogatásának jelképes
viszonzásaként díszoklevelet adtak a városnak, amelyet Dr. Máhr
Tivadar vett át.

Az egyesület legeredményesebb korosztályos versenyzője,
Gulyás Ferenc számára a tatamin
kívül más versenypálya nem is
számított. – Sportolni akartam,
a labdajátékokat annyira nem
szerettem, a karate viszont különleges volt. Kipróbáltam és a
jó közösség miatt megszerettem,
itt egy nagy család vagyunk.
Egymást motiváljuk, húzzuk előre
a vizsgákon és a versenyeken is –
hangsúlyozta.
A sárvári shotokan egyesület
fontos szereplője a hazai karatesportnak. Ezt az is bizonyítja,
hogy idén a Sárvár Arénában
rendezték az országos bajnokságot is és a jövőben szintén esély
van rá, hogy továbbra is rangos
karateversenyeknek adhat majd
otthont a város.
Pajor András
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 műanyag és fa nyílászárók
forgalmazása, beépítése
 árnyékolástechnika
 bútorasztalos-munkák
 épületasztalos-munkák
 gipszkartonozás
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16

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. december 10.

Karácsonyi akciók

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Aranyozd be velünk az ünnepeket!

Tin

di

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

Hotel Restaurant

Karácsonyi ajándékötlet: vásároljon
étkezési utalványt és minden 5.000 Ft után
1.000 Ft-ot ajándékba adunk hozzá!
Vásárolható: 2021. dec.10–dec. 31-ig

Arany és ezüst ékszerek.

Karikagyűrűk, eljegyzési gyűrűk,
igazgyöngy ékszerek, órák.

ÜNNEPEKRE FŐZÜNK MI ÖN HELYETT!
KARÁCSONYI VACSORA HÁZHOZ SZÁLLÍTVA!
Rendeljen még ma!
Halászlé, töltött káposzta,
Ünnepi Tinódi Tál…
További részletek: www.tinodifogado.hu

TINÓDI SZILVESZTER 2021

Ajándék díszcsomagolás
20.000 Ft felett AjÁNDÉKot adunk!

Ízletes vacsora, fergeteges
buli, élőzene: MC Arnie
Szeretettel várjuk!
Asztalfoglalás/ ételrendelés:

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

www.ekszerszalon.com

•

ZOÉ Ékszer

Akció 2021. nov. 26 – dec. 31-ig
Részletek az üzletben!

+36 95 320 225 / ÚJ: +36 30 966 1999
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

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

Szeretetteljes, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag, vírusmentes új évet!
Van már karácsonyi túlélő csomagja? Rendelje meg még ma!
December 23-án, ezen az egy napon,
helyetekbe visszük karácsonyi megrendeléseiteket.
Vagy rendelne szilveszterre egy hidegtálat?
A PLATÁN A TELITALÁLAT!
Újévi malacsült lencsesalátával? Rendeljen egyből egy rakással :-))
2022-BEN IS VÁRJUK
MINDEN KEDVES
VENDÉGÜNKET VISSZA!
MEGBÍZHATÓ, GYORS ÉS PRECÍZ!

PLATÁN, semmi flanc, csak az ÍZ.... + A BÚÉK
Tel.: 06 95/312-280 vagy 06 70/363 7260
www.izesplatan.hu vagy faceboook/platansarvar

