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Ismét ÚJÉVI
KONCERT Sárváron!

LÁTVÁNYOS SHOWMŰSORRAL
búcsúztatták az évet a mazsorettek

A Sárvári Koncertfúvószenekar 2022. január 8-án, szombaton 17 órakor 48. alkalommal várja újévi koncertjére a
közönséget, amelyet immár
második alkalommal a Sárvár
Arénában rendeznek meg.
A járványügyi szabályok miatt az elmúlt évben elmaradt
az újévi koncert városunkban.
A 2022. évben ismét a sárvári
fúvószenekar hangversenye
nyitja meg a kulturális évadot.
A koncertfúvószenekart Szélesi
Attila nívódíjas karnagy vezényli.
Az est repertoárján régi sikerek
és új darabok is szerepelnek.
A koncert közönségét Kondora
István, Sárvár polgármestere
köszönti.
A zenekar az esten két fontos
jubileumról is megemlékezik,
amelyeket a járványhelyzet
miatt eddig nem tudtak a közönséggel együtt méltó módon
megünnepelni. 2020-ban 110
éves jubileuma volt az 1910-ben
megalakult első sárvári fúvószenekarnak. 50 évvel ezelőtt pedig,
1971-ben jött létre a zeneiskola
növendékeire alapozva a városi
fúvószenekar Pernecker János
vezetésével.
A rendezvényre elővételben
vásárolhatók belépőjegyek a
Sárvár Aréna jegypénztárában,
a mozi nyitvatartási idejében,
illetve a jegymester.hu weboldalon 1.500 forintos áron.

A sárvári mazsorettek felnőtt csoportja kiemelt arany minősítést kapott (Fotó: MM)
Nagy sikert aratott a XXVI. Mazsorett Gála a Sárvár Arénában.
A közönségnek az új helyszínen egy új élményben, egy a korábbiaknál látványosabb gálaműsorban lehetett része. Az est
egyben egy minősítő show is volt, amelynek során a felnőtt
csoportot kiemelt arany minősítéssel jutalmazták.
A Sár vár Városi Mazsorett
Együttes hagyományos évzáró
gálaműsorát rendezte meg egy
év kihagyás után a Sárvár Arénában december 4-én. A program
különlegessége volt, hogy a
Felnőtt Csoport show programjával a legmagasabb szinten
minősült a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség szakmai
zsűrije előtt.
A lányoknak hat koreográfiát
kellett bemutatniuk élő zenére.
A minősítés kiválóan sikerült,
show kategóriában, D legfelső

fokban, 95 ponttal kiemelt arany
minősítést kapott a csoport.
– Partnerzenekarunk a Kanona
Band fantasztikus teljesítménnyel
segítette a munkánkat, és nagyban hozzájárult ahhoz az eredményhez, amit elértünk. Nagyon
hálás vagyok a felnőtt csoport
tagjainak, akik az előkészítésben
a próbákon kívül is aktívan részt
vettek. Nagy köszönet Bodorics
Kittinek, a felnőtt csoport tamburjának is, hiszen az ő lendülete,
dinamikája, ötletei, nagyon sokat
segítettek ebben – fogalmazott a

siker után Csikós Györgyné nívódíjas művészeti vezető.
A gála színvonalát az új rendezvényhelyszín is emelte, a Sárvár
Arénában egy merőben új látvány
tárult a közönség elé.
– Valóban nagyon vártuk, hogy
már az arénába mehessünk,
tavaly is erre készültünk, hiszen
azért a mi műfajunk fentről nézve
sokkal látványosabb. Most meg
tudtuk mutatni azt, hogy milyen
formációk vannak, és még élvezetesebb lett a műsor – emelte
ki Csikós Györgyné.
A város képviseletében Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester köszöntötte a mazsorett gála résztvevőit.
Kiemelte, hogy a gála méltó helyszínre lelt a Sárvár Arénában.
Folytatás a 11. oldalon

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben, egészségben
bővelkedő új esztendőt kívánunk!
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9. péntek
5. szombat
» Karosszéri
-100 • Web:
«
Izabella, Dalma
Ádám
11. csütörtök
Imre, Tétény
Boróka
8. szombat
5. hétfő
ajavítás és
www.liss.h
13. szerda
Zsuzsanna, Tiborc
E-mail: karrier@l
10. szombat
Koppány
Vilma
6. vasárnap
Jenő
12. péntek
Nikolett, Hunor
Lénárd
9. vasárnap
u
6. kedd
-fényezés
» Biztosítási
14. csütörtök
Klára, Letícia
11. vasárnap
Dénes
Miklós, Döníz
7. hétfő
iss.hu
«
Örs, Stella
13. szombat
Teodóra, Igor
10. hétfő
Rezső, Csenger
ügyintézés
7. szerda
15. péntek
Ipoly
12. hétfő
Gedeon
9600 Sárvár
Ambrus
8. kedd
» Eredetis
«
Henrik, Roland
14. vasárnap
Mária
11. kedd
Zsombor
8. csütörtök
égi vizsgála
Felsó´-Sótonyi
16. szombat
Marcell, Maximilián
13. kedd
Brigitta, Gitta
Mária, Marion
9. szerda
Valter
15. hétfő
Kornél
12. szerda
Tivadar, Szibilla
9. péntek
t«
17. vasárnap
Mária
14. szerda
Miksa
10. csütörtök
Natália, Natasa
www.peterp út 16.
9600 Sárvár,
Endre, Elek, Dzsesszika
16. kedd
Szeréna, Roxána
13. csütörtök
Réka, Ariel
10. szombat
Hunyadi
18. hétfő
Ábrahám, Rókus
15. csütörtök
Kálmán, Ede
11. péntek
Judit, Loretta
Telefon: +36 alko.com
u. 1.
Nyitvatartás
Frigyes, Kamill
17. szerda
Enikő, Melitta
14. péntek
Márton, Martin
11. vasárnap
20 388 5853
19. kedd
Jácint, Arika
:
16. péntek
Helén, Heléna
12. szombat
Árpád
H.-P.: 9-17,
Emília, Esztella
18. csütörtök
Edit, Lucia, Ditta
15. szombat
Jónás, Renátó
12. hétfő
SZ.: 9-12
20. szerda
Ilona, Ilka
17. szombat
Teréz, Terézia
13. vasárnap
Gabriella
Keszthely,
Illés
19. péntek
Zsófia, Hildegárd
16. vasárnap
Szilvia
13. kedd
Alphapark
21. csütörtök
Huba
18. vasárnap
Gál, Aurélia
14. hétfő
Luca, Otília, Lúcia
Pápa, Márton
Dániel, Daniella
20. szombat
Diána
17. hétfő
Aliz
14. szerda
22. péntek
Állami ünnep,
19. hétfő
Hedvig, Hédi
15. kedd
Szilárda
István u.
Magdolna, Magda
István
21. vasárnap
Vilhelmina, Dorián
18. kedd
Albert, Lipót
15. csütörtök
5.
Új motorok
23. szombat
Sámuel, Hajna
20. kedd
Lukács
16. szerda
Valér
Lenke, Borisz
22. hétfő
Friderika
19. szerda
Ödön, Edmond
16. péntek
széles választékba és robogók
24. vasárnap
Menyhért, Mirjam
21. szerda
Nándor
17. csütörtök
Etelka, Aletta
Kinga, Kincső
23. kedd
Máté, Mirella
n
20. csütörtök
Hortenzia, Gergő
17. szombat
megvásárol
25. hétfő
Bence, Szidónia
22. csütörtök
Vendel
18. péntek
Lázár, Olimpia
márkakeres
hatók
Kristóf, Jakab,
24. szerda
Móric
21. péntek
Jenő
18. vasárnap
kedésünkbe
Zsaklin
Bertalan, Jonatán
26. kedd
23. péntek
Orsolya, Orsika
19. szombat
Auguszta
n,
Anna, Anikó
Tekla, Lina
25. csütörtök
22. szombat
Erzsébet, Zsóka,
19. hétfő
Sárvár, Szombathely
akár részletre
Lajos, Patrícia
27. szerda
24. szombat
Előd, Korinna
20. vasárnap
Viola, Violetta
Liza
is!
Olga, Liliána
Gellért, Mercédesz
26. péntek
23. vasárnap
Jolán
i út 52.
20. kedd
sarvarservice
Izsó, Tália
28. csütörtök
25. vasárnap
Nemzeti ünnep,
21. hétfő
Teofil
@invitel.hu (a volt Opel Szalonban)
Szabolcs, Alina
Eufrozina, Kende
27. szombat
24. hétfő
Olivér
Gyöngyi
21. szerda
* Nem minősül
• Tel.: 06
Gáspár
29. péntek
26. hétfő
Salamon
22. kedd
Tamás
95 523 523
ajánlattételnek!
Márta, Flóra
28. vasárnap
Jusztina
25. kedd
Cecília
22.
SZÁLLÍTÁS
csütörtök
Függ a műszaki
Ágoston
30. szombat
27. kedd
Blanka, Bianka
23. szerda
Zénó, Tifani, Anikó
Judit, Xénia
probléma
Adalbert
29. hétfő
Kelemen, Klementina
26. szerda
23. péntek
paraméterétől.
31. vasárnap
Beatrix, Erna
28. szerda
Dömötör, Amanda
24. csütörtök
Viktória, Niké
Oszkár
Vencel
30. kedd
Emma
27. csütörtök
24. szombat
TAKARÍTÁS
9600 Sárvár,
Rózsa
29. csütörtök
Szabina, Szabrina
25. péntek
Ádám, Éva
Központi
Várkerület
Mihály
31. szerda
Katalin, Katinka,
28. péntek
25. vasárnap
telefonszám
2.
KÖZTISZTASÁG
Erika, Bella, Hanga
30. péntek
Simon, Szimonetta
Karácsony, Eugénia
26. szombat
Katrin
Jeromos, Médea
29. szombat
Virág
26. hétfő
LAKATOSIPARI
Az ügyfélfogad : 06-95/523-100
Nárcisz
27. vasárnap
Karácsony, István
ZÖLDFA
Hétfő: 08:00-12:00
ás rendje:
Virgil
30. vasárnap
VAGYONVÉDELEM
27. kedd
ITAL NAGY
Alfonz, Zenóbia
János
28. hétfő
SÁRVÁR, HUNYADI
Szerda:
; Kedd: 13:00-16:00
Stefánia
31. hétfő
ÉS KISKERE
28. szerda
ASZTALOSIPARI
Csütörtök:08:00-12:00; 13:00-16:00
Farkas
29. kedd
Kamilla, Apor
SKEDELE
https://platan-etter U. 23.
9600 Sárvár,
Taksony, Brenda
Az ügyfélfogad
29. csütörtök
M
Tamás, Tamara
30. szerda
9600 SÁRVÁ
Gárdonyi
Péntek: 08:00-12:00
ás szünetel
András, Andor
30. péntek
em.metro.
utca 12.
Tel.:
https://ww
Dávid, Zoárd
R
Kemény
Nyitvatartás: +36/95-320-232
31. szombat
w.facebook.com/pla rest
H.-Sz.: 7.00-19.00
István
Szilveszter, Darinka
u.
E-mail:
V.:
tansarvar

VASI B&B
KFT.

Sürgős a javítás?

A Sárvári Hírlap munkatársai

A VENDÉGLÁ
TÁSBAN

Sárvár
Tinódi u. 32.

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

SÁRVÁR

C.P. PORT
ÁL

Kereskedelmi,
Szolgáltató
és Vagyonvé
dó´ Kft.

2.
06-30
-9375861
06-30
-6832558
www.cp
portalk
ft.hu

SERVICE

[VAGYONVÉDELEM]
[TAKARÍTÁS]
[ASZTALOSIPARI
MUNKÁK]
ÉS [BÚTORKÉSZ
ÍTÉS]
[KONTÉNERES TÖRMELÉKS
ZÁLLÍTÁS]

MERT 2022SEMMI FLANC BEN IS
, CSAK AZ ÍZ!

SÁRVÁ
ÖNKORMÁN RI KÖZÖS
YZATI HIVA
TAL

ZÁRVA
– a térség
info@litove
legnagyob
l.hu
b
– Litovel
és Konrád ital- és édességvá
lasztéka
sör márkaforg
– nagykerár
– kényelmesak a lakosság számára almazó
parkolási
is
– ismert
lehetőség
termelők
minőségi
borai
MEGBÍZHA
www.csehs

TÓ
ormester.h KERESKEDŐHÁZ
u • www.zoldfa
sarvar.hu

Ételrendelés:

Sárvári Média

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi
95/326-9 u. 5.
99

Szemüvegkés
zítés, javítás
Kontaktlencsé
k, kontaktlencse
Napszemüveg
illesztés
ek, kiegészítők
Computeres
szemvizsgálat

9600 Sárvár, Nonprofit Kft
.
Móricz
Tel.: 95 320
261 • Mobil: Zs. u. 4.
06 30 396
8086

SÁRVÁRI

HÍRLAP

hirlap@sarvar.
www.sarvarva hu
ros.hu

sarvartv@sarv
www.sarvartv.ar.hu

info@sarvarrad

hu
www.faceboo
www.sarvarrad io.hu
www.faceboo k.com/sarvar
io.hu
www.faceboo k.com/sarvar i.televizio
k.com/sarvar radio
lenduletben

Hirdetései

Ügyfélfogad

a legjobb

ás: H.-CS.:

helyeken

8:00-15:30,

!

P.: 8:00-12:00

Sárvár, Nádasdy
u. 64. • Nyitvatartás:
hétfő-vasárnap
E-mail: info@nadasdyr Tel./fax: 95/320-506
: 10:00-22:00
estaurant.hu
• Web:

A kertváros szívében
www.nadasdyr
estaurant.hu
nyugodt, csendes
50 fős étterem,
környezetben
Termeink esküvők,50 fős kerthelyiség, 120
található.
fős rendezvényter
Étlapunk kínálata: családi, céges rendezvények
em.
vasi és magyar
specialitások, ideális helyszínei.
nemzetközi
fogások.

06 95 312 280
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Egyszerűbb az ÚJ OKMÁNYOK beszerzése

A kormányablakok december 31-én 8–12 óráig tartanak nyitva
Egyre több esetben nincs szükség személyes megjelenésre
a kormányablakokban a hivatali ügyintézés során. A magyar
kormány közigazgatási reformfolyamatának újabb állomásairól, közte az ingyenes jogosítvány hosszabbítás lehetőségéről
Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője adott
tájékoztatást.
A kormányablakban és a járási
hivatalban is kötelező a maszk
használata. Sok esetben azonban már nem kell személyesen
megjelenni sem az ügyintézés
során. Az évek óta tartó reform
eredményeként egyszerűbbé
és sok esetben díjmentessé vált
az ügyek intézése, az új okmányok beszerzése. A legújabb

fejlesztés, az „Aláírás-minta alapú
hitelesítési rendszer” révén környezetkímélőbb lett az eljárások
menete.
A fejlesztés eredményeként
– egyszeri regisztrációt követően – jelenleg 32 ügytípusban
nyílik lehetőség a beadványok
papírmentes benyújtására. Az új
biometrikus aláírás kényelmes

hitelesítési lehetőséget teremt
a személyes ügyintézések során. – Így azok az ügyfelek is
élvezhetik a papírmentes ügyintézés előnyeit, akik eddig nem
rendelkeztek digitális aláírással
vagy ügyfélkapu regisztrációval
– szólt az AMAHIT rendszerről Dr.
Galántai György, a Sárvári Járási
Hivatal vezetője. Hozzátéve, hogy
számos szolgáltatás intézhető az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) kapcsolatban. Továbbá az anyasági támogatással, a gyermekgondozással,
a családtámogatási ellátásokkal
és az iskoláztatási támogatással
kapcsolatos kérelmek is beadhatóak. Az AMAHIT-rendszerrel az
álláskeresők nyilvántartásba vétele és járadék megállapítása iránti
kérelme is intézhető. Emellett
számos, közte ingatlan-nyilvántartási ügy is indítható.

Az eddigieknél egyszerűbb,
gyorsabb, illetve négyezer forint
helyett ingyenes lehet a magyar
jogosítványok gyártása és az
orvosi érvényesség megújítását
követően az új okmány kiadása
az ügyfélkapus felületen.
A jogosítvány lejárta előtt, aki
jóváhagyta, hogy az állam automatikusan elkészítse a következőt,
annak csak meg kell várnia, hogy
a hosszabbításhoz kötelező orvosi
alkalmassági igazolást feltöltsék a
rendszerbe. Ezután elkészítik az
okmányt és a megadott értesítési
címre ki is küldik.
– Az elektronikus ügyintézés
csökkenti a fertőzés kockázatát
növelő személyes kontaktusokat
is. A konkrét ügyintézés előtt az
érintettek tájékozódjanak mindenképp a lehetőségekről – emlékeztetett a járási hivatal vezetője.
p-ás

ÚJABB ÁLLAMPOLGÁRSÁGI eskütétel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PÁLYÁZAT KIÍRÓJÁNAK NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAX SZÁMA,
VALAMINT E-MAIL CÍME:
Név: Sárvár Város Önkormányzata
Cím: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
Tel/fax: +36(95)523-100, +36(95)320-230
E-mail: polgarmester@sarvar.hu

A PÁLYÁZAT TÁRGYA, VÉTELÁRA:
1.
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 két ingatlan legalacsonyabb vételára mindösszesen:
118.110.236 Ft+ÁFA, azaz br. 150.000.000 Ft.

2.
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.

3.
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.
A PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ:
2022. január 10. (hétfő) 16.00 óráig
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság
9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
A PÁLYÁZATTAL 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.,
mail: kapitany.eva@sarvar.hu, tel.: +36-95/523-145.

Újabb honfitársaink tehették le az állampolgársági esküt a Sárvári Városházán
Kondora István polgármester és Kovácsné Németh Júlia, az önkormányzati hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa előtt. Egy Ukrajnából, Lemberg
megyéből érkezett édesapa és kislánya tett esküt. Sárváron az elmúlt években
már közel 150-en tehettek állampolgársági esküt, akik ezzel is megerősíthették
Magyarországhoz, a hazájukhoz való tartozásukat.
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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HÁROM UTCA ÚJUL MEG pályázati támogatásból
Dr. Máhr Tivadar és Szabó
Zoltán alpolgármesterek
kezdeményezésére, Kondora
István polgármester támogatásával és Ágh Péter ország
gyűlési képviselő lobbitevékenységének köszönhetően
megújulhatnak a Bercsényi
és Dorottya utcák, valamint
a Tizenháromváros utca egy
szakasza. 232 millió forintos
kormányzati támogatásban
részesült Sárvár, amelyet
útfelújításra fordíthat.
Kondora István polgármester
a helyszínen mutatta meg Ágh
Péter országgyűlési képviselőnek,
hogy a Bercsényi utca közel 400
méter, míg a Dorottya utca 324
méter hosszú, az útburkolatuk
négy méter széles. Az elnyert 232
millió forintos támogatásból ezek
az utcák és a Tizenháromváros
utca egy 94 méteres szakasza
kerül felújításra hideg remix technológiával.
– Magyarország kormánya
kiemelt céljának tekinti a települések támogatását. Ez megfigyelhető volt már a 2010-től kezdődő kormányzás elején, amikor
megszabadította az adósságtól a
településeket az Orbán-kormány,
ugyanakkor fejlesztési támogatásban részesítette azokat, akik
nem rendelkeztek ilyennel. Fontos
rámutatni, hogy Sárvár már akkor
is nagyon komoly támogatást
kapott adósságkiváltásra. Aztán az
önkormányzatok további támogatását jelentette, hogy elindult
a Modern Városok Program, amely
elsőként a megyei jogú városokat
illette, így helyi programokat támogatott Szombathely esetében
– mondta Ágh Péter országgyűlési
képviselő.
Majd arról szólt, hogy elindult
a Magyar Falu Program is, amely
az ötezer fő alatti településeknek
kívánt segítséget adni. Most pedig annak lehetünk a tanúi, hogy
az ötezer fő feletti települések
is támogatást kaptak, hogy különböző fejlesztéseket tudjanak
megvalósítani.
– Körzetemben először Sárvár
részesült ebben a lehetőségben,
többszáz millió forint érkezik ide.
Nyilvánvaló, hogy arra a célra

Szabó Zoltán, Dr. Máhr
Tivadar, Kondora István
és Ágh Péter a Bercsényi
utcában
használja fel az önkormányzat
ezt a támogatást, amit a helyiek
legfontosabbnak tartanak, így
útfelújításra. Nekem is és polgármester úrnak is mindig elmondják
a sárváriak, hogy milyen útfelújítási feladatok vannak. Közös
célunk, hogy ezeket lépésről
lépésre megoldjuk. Évről évre 40
milliós támogatást biztosít a Belügyminisztérium Sárvár számára
útfelújításra, idén a Sport utca
tudott ennek felhasználásával
megújulni. Most pedig ezzel a
többszáz milliós támogatással
újabb utcákat, útszakaszokat
újíthat fel az önkormányzat a kormány százszázalékos támogatása
révén – szögezte le Ágh Péter.
– 232 millió forint támogatásban részesültünk, amely nagy
öröm számunkra. Szeretnék köszönetet mondani a kormánynak
és Ágh Péter képviselő úrnak.
Külön öröm, hogy kertvárosi
utcák felújítására tudjuk ezt költeni, így a Bercsényi és a Dorottya
utcákra – szólt Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, aki hozzátette: a
kertvárosi képviselőknek nagyon
fontos ez a beruházás, hiszen
mindig figyelemmel kísérik, hogy
hol van szükség fejlesztésre, és ezt
az útfelújítást már nagyon várta a
lakosság.
Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a fő keresztutcák
fontos leágazásai ezek az utcák,
amelyekben nagy a forgalom. A
felújítás után mindig gyorsabb
lesz a forgalom, de Dr. Máhr Tivadar bízik abban, hogy az új utakat

is balesetmentesen használják
majd a kertvárosiak.
A Tizenháromváros utca egy 94
méteres szakaszát is felújítják, a
kerékpárút kezdetétől visszafelé, és
később majd ennek a folytatása is
megújulhat.
Sok fejlesztés áll előkészítés
alatt, ugyanis kiírták már a megyék

által koordinált új európai uniós
pályázatok nagy részét. Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester reméli,
hogy az előkészítő munkák után,
2022 végére már eldől, hogy melyek lesznek a nyertes projektek.
A Bercsényi, a Tinódi és a Tizenháromváros utca kivitelezése várhatóan
tavasszal kezdődik majd. 
-fr-

Sárvár minden polgárának
áldott, békés karácsonyt,
boldog, szeretettel teli együttlétet
és sikerekben, egészségben bővelkedő
új esztendőt kívánunk!

Szabó Zoltán alpolgármester, Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző,
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Kondora István polgármester
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SÁRVÁR NEM VESZÍTETT LENDÜLETÉBŐL 2021-BEN SEM
Évértékelő beszélgetés Kondora István polgármesterrel és Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel
2021-ben számtalan nehézséggel kellett szembenéznie Sárvárnak, az itt élő embereknek. A tavalyi évhez hasonlóan meghatározta a mindennapjainkat a koronavírus-járvány és annak
következményei. Mindezek ellenére Sárvár nem veszítette el
lendületét, fejlődése töretlen volt. Kondora István polgármesterrel és Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel értékeltük az évet.
Kondora István: 2020 márciusától az ország rendkívüli
körülmények között, többnyire
veszélyhelyzetben működik. Ez
rányomta a bélyegét a városok
életére, a gazdaság működésére
és az emberek lelkére is. A turizmus a koronavírus-járvány egyik
legnagyobb vesztese, a belföldi
szállásadók egy vendégekkel teli
nyarat tudhattak maguk mögött
2020-ban, de aztán tavaly ős�szel be kellett zárniuk, és idén
májusban indult újra a turizmus.
Ennek a gazdasági ágazatnak az
újraindításához nagy segítséget
nyújtott a Kisfaludy Program,
amelyben nagyon sikeresen szerepeltek a sárvári vállalkozások,
összesen mintegy 750 millió forint

ismereteink szerint csak az oltás
véd meg bennünket, ezért fontos,
hogy beoltassuk magunkat, hogy
együtt minél előbb túl legyünk a
járványon.
Mindezek ellenére olyan lendületben volt a város fejlesztése
2021-ben, amely – az elmúlt
éveket is figyelembe véve – kiemelkedő volt.
– Miben nyilvánul meg ez a lendület? Milyen fejlesztések valósultak
meg?
Kondora István: A Csónakázó-tó körüli három nagy programunk is megvalósult, így új
játszótér, sétálóutak, kerékpárutak,
futókör, kézilabdapálya, kosárlabdapálya, KRESZ-pálya és ezekhez
kapcsolódó egyéb fejlesztések

A Csónakázó-tó körüli fejlesztések „zászlóshajója” az új játszótér

vissza nem térítendő támogatást
nyertek fejlesztésekre, amelyeket
többnyire a bezárás alatt meg
tudtak valósítani.
A háziorvosok, a kórházak,
a kórházi oltópontok, a mentőszolgálat dolgozói emberfeletti
munkát végeztek a járvány alatt,
és a szociális dolgozók is mindent
megtettek az idős ellátottakért.
Köszönettel tartozunk nekik, hogy
ezt a lelki és fizikai megterhelést
elviselik értünk! Számos sárvári
polgárt is elveszítettünk ebben az
időszakban a járvány miatt, a mai

készültek közel 900 millió forint
értékben. Pályázati támogatással
bővítettük a városi bölcsődét,
megvalósult az Eperjes és a Sport
utcák felújítása. Sikerült befejezni
a Sárvár Aréna beruházását azzal,
hogy elkészült az új tekepálya.
Az Almáskerti utcában szenny
vízcsatornát építettünk saját erőből, és az északi iparterületen is
kiépítettük a szennyvízcsatornát.
Húsz új parkolót készítettünk a
rendelőintézet előtt, háromszáz
millió forintot nyertünk a belvárosi
csapadékvíz-elvezetés fejleszté-

Dr. Máhr Tivadar és Kondora István bízik abban, hogy
a következő években is tovább fejlődhet Sárvár

sére. Ezeken kívül még rengeteg
kisebb, saját erős beruházást
valósítottunk meg.
Dr. Máhr Tivadar: Nagyon
fontos, hogy egy tudatos városfejlesztési munka eredménye, hogy
az északi városrészen kialakul, a
településrendezési tervnek megfelelően, egy új ipari zóna, amelyhez az önkormányzat biztosítja az
alapinfrastruktúrát. Bízom abban,
hogy a befektetők megtalálják
itt a számításaikat. Ezen a területen lesz a Sága új telephelye is,
amelyen tavasszal kezdődik egy
modern üzem építése. A mintegy
10-15 milliárd forintos beruházás
6-10 hektárnyi területen valósul
meg.
– Polgármester úr már a bevezetőjében említette a helyi turizmust.
Az eredmények azt mutatják, hogy
ebben a „nehezített környezetben” is
tudott előre lépni Sárvár turizmusa.
Kondora István: Óriási segítség
volt, hogy a fürdő 1,8 milliárd forintos kötvényét kiválthattuk kormányzati támogatással, amelyet
ezúton is szeretnék megköszönni
országgyűlési képviselőnknek és
a kormánynak. Korábban a város
tudott megszabadulni kormányzati támogatással az 1,8 milliárdos
adósságától, most pedig a fürdő
is. Aminek a következménye az
lett, hogy most semmilyen kötelezettségünk sincs, és elkezdhetjük
tervezni a fürdő fejlesztését.
Ötcsillagos várost építünk,
és ebből nem engedtünk idén
sem. Új helyre költözhetett az év
elején a tourinform iroda, amely
méltó környezetet biztosít a 10
éves Sárvár TDM-nek. A Sárvári

Gyógy- és Wellnessfürdő négy
kategóriában – gyógyfürdő, élményfürdő, medical wellness és
strand – szerezte meg a legmagasabb ötcsillagos besorolást
tanúsító nemzeti védjegyet. Hamarosan kezdődik Sárvár második
ötcsillagos szállodájának építése
is, MODERO Hotel Sárvár néven
83 szobás, prémiumkategóriás
szálloda épül városunkban.
Dr. Máhr Tivadar: A turizmusban is nagyon fontos, hogy
lendületben maradjunk, ezért
folyamatosan fejleszteni kell.
A Sárvári Tourinform Iroda megnyitása óta 20 év telt el, ezért új lendületet kellett vennie a turizmus
háttértámogató szervezetének, a
Sárvár TDM-nek. Szükség volt az új
irodára, amellyel jobb minőségben
szolgáltatunk, és ezáltal nőni fog
vendégeink elégedettsége is.
Kezdünk túl lenni a pandémia
okozta nehézségeken is. 2019-hez
képest a vendégek száma 14%-kal
növekedett, és a vendégéjszakák
száma is 10%-os növekedést
mutat a nyári hónapokban. Az
arányok azonban a járvány miatt
eltolódtak a belföldi vendégek
irányába, akiknek az átlagos tartózkodási ideje 3 nap, rövid időt
töltenek itt, de többször jönnek.
A fürdőnek július-augusztus-szeptember hónapokban mintegy 300
ezer látogatója volt, közel annyi,
mint 2019-ben.
– A közbiztonság kérdése folyamatosan téma volt az idei esztendőben.
Kondora István: A város megőrizte azt a biztonságos létét,
amely jellemző volt rá az elmúlt
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években, a rendőrökkel és polgárőrökkel való együttműködés
eredményeképpen. A vendégmunkások miatt egy közterületfelügyelőből és egy rendőrből
álló városőrpár járőrözött Sárvár
utcáin az elmúlt hónapokban.
Nyáron ezt kiegészítettük további járőrszolgálattal, amely
jellemzően a vendéglátóegységek
környékét felügyelte. Ezt a következő évben is folytatjuk, hiszen
nagy hangsúlyt fektetünk a város
nyugalmára.

és a közösség iránt érzett felelősségük megkövetel. A város
örömmel támogatja ezeket a
kezdeményezéseket.
A Sárvár Aréna alig kezdte meg
a működését máris be kellett zárnia a pandémia miatt. Úgy tűnik,
hogy végre újra élettel telt meg.
Megnyílt a tekepálya, jól működik
a fallabdapálya, a mozi, és számos
sportszervezetnek, rendezvénynek otthont ad.
– Milyen az önkormányzat és az
egyházak kapcsolata?

Az év elején átadott új tourinform iroda a sárvári
turizmus szervezésének központi helyszíne
– Alpolgármester úr, hogyan
érintette a járvány a helyi sportot
és kulturális életet?
Dr. Máhr Tivadar: A járványhelyzetet a kultúra és a sport is
megsínylette, a kulturális csoportok, sportegyesületek tagjai
nem tudtak találkozni, de úgy
tűnik, hogy túl vagyunk rajta, és
változatlanul aktív és erős a helyi
kulturális és sportközeg.
Nagy sikerrel indultak újra nyáron a fesztiváljaink is, amelyeken
jubileumokat is ünnepeltünk, így
40 éves volt a folklórfesztivál, 20
éves a Vármeeting.
A Sárvár FC felnőtt labdarúgócsapata a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság megnyerését követően június elején
a Halmosi Zoltán Vas Megyei
Kupát is elhódította. NB II-es kézilabdázóink és NB I-es tekézőink
is a tabella elején végeztek. A
Fülöp Tekéző és Zöldfa Italker
NB III-as tekecsapata újoncként
megnyerte a bajnokságot. A Sárvári Shotokan Karate Egyesület
pedig 25 éves fennállását ünnepelte. Minden ilyen jubileum
a város ünnepe is, hiszen ezek a
csapatok nap mint nap azt teszik,
amit a szívük, a városszeretetük

Kondora István: Szoros az
önkormányzat és az egyházak
kapcsolata. Egyrészt az anyagi
értelemben vett fejlődés nem
lehet tartós, ha nincs meg a
lelki alapja. Másrészt az emberek
fontos lelki támaszai az egyházak
a sokféle egyéni és közösségi
tragédiában is.
A városi beruházások mellett
örömmel látom azt is, hogy az
egyház is olyan minőségben valósította meg a fejlesztéseit, amely
a város ötcsillagos minőségéhez
igazodik, akár az új parókiára, akár
az annunciáta nővérek rendházára
gondolok.
– A járványhelyzetben nehéz
volt a kapcsolattartás a sárvári
önkormányzat és a város lakossága
között. Hogyan oldották ezt meg?
Dr. Máhr Tivadar: A kapcsolattartásnak új formáit alakítottuk
ki a lakossággal, a digitális teret
hívtuk segítségül. Még tavaly
év végén elkészült a város új
honlapja, és nagyon sok információval látjuk el a polgárokat a
Sárvár Lendületben Facebook-oldalunkon. De, hogy az interakció
is meglegyen, és a lakossági vélemények is eljussanak hozzánk,
ezért észrevételbejelentő web-

oldalt indítottunk, sok üzenetet
kapunk a közösségi oldalainkon
is, Szabó Zoltán alpolgármester
úrral pedig online fogadóórákat
is tartunk. Az önkormányzat
közösségi oldalán elindítottuk a
kérdőívezést, már a játszóterekkel, parkolófejlesztéssel és most
az óvodák korszerűsítésével kapcsolatban is kikértük a lakosság
véleményét. Nagy örömünkre
szolgál, hogy egy-egy kérdőívet
több százan töltenek ki.
– Júniusban indultak újra a képviselő-testületi ülések, a bizottsági
munka.
Kondora István: Az elmúlt
hónapokban volt néhány élesebb
téma, amely felkorbácsolta az
érzelmeket. Az Ungvár utcai telek
ügyében a város meghallotta a
polgárok véleményét, és változtatott a helyzeten, és ugyanígy
a rábasömjéni kamionparkoló
ügyében is, de ott még a hatóságok végső véleményére várunk.
Szomorúvá tett, hogy amikor
ezek az ügyek váratlan kiadás elé
állították a testületet, és pénzügyi
forrást kellett volna hozzájuk
biztosítanunk, akkor már, sajnos
nem mindenkire számíthattam a
képviselők közül. Miközben egyesek erősen támadták a tourinform
iroda megvásárlását, amelyről
meggyőződésem, hogy a követ-
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tében a város tartalékai jelentős
mértékben csökkentek, és ezeket
el kell kezdenünk feltölteni. Továbbra is stabil a gazdálkodásunk,
mert klasszikus, konzervatív megközelítéssel alakítjuk ki a költségvetésünket, addig nyújtózkodunk,
amíg a takarónk ér.
Dr. Máhr Tivadar: Készülünk a
jövőre induló új, hétéves pályázati
ciklusra, sok ötletünk és tervünk
van. 232 millió forint kormányzati
támogatást már nyertünk is utak
felújítására. Bízom abban, hogy
lehetőségünk lesz a csapadékcsatorna-hálózat megújítására,
játszóterek, parkolók és zöldterületek fejlesztésére, óvodák
felújítására és várhatóan turisztikai
fejlesztésekre is.
– Lassan mögöttünk hagyjuk a
2021-es esztendőt minden gondjával és örömével. A családok ös�szegyűlnek a karácsonyi asztalnál,
és hamarosan beköszönt 2022.
Kondora István: A mindenkor
meglévő gondok és problémák ellenére azt kívánom a sárváriaknak
és magunknak is, hogy ne szegje
kedvünket semmilyen nehézség,
sőt sarkalljon bennünket újabb
erőfeszítésre és arra, hogy a magunk elé kitűzött célokat együtt,
közösen meg tudjuk valósítani,
ugyanúgy, ahogy az elmúlt években, évtizedekben történt.
Újraindultak a sárvári fesztiválok
– a 40 éves folklórfesztivál színpadán a sárvári néptáncegyüttes

kező ötven–száz évben a sárvári
turizmus szervezésének központi
helyszíne lesz.
– Milyen alapelvek mentén készül
az önkormányzat 2022. évi költségvetése?
Kondora István: A következő
évben takarékos működésre
törekszünk, mert nemcsak a pályázatokat szeretnénk megvalósítani, hanem a saját ötletekből is
néhányat. Sajnos, a covid miatti
az adóbevétel-kiesések következ-

Dr. Máhr Tivadar: Derűsen és
optimistán álljunk a következő év
feladatai elé is! Tudjuk, hogy sok
lesz belőlük, de jó hozzáállással
sikeresen tudunk úrrá lenni minden nehézségen.
Kondora István: Alpolgármester úrral együtt áldott, békés,
szeretetteljes karácsonyt kívánunk
minden sárvárinak, a 2022-es
esztendő pedig bővelkedjen
egészségben és sikerekben!
-fr-
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Strauss Autószalon Kft.

EGY VÁLLALKOZÁS HAGYOMÁNYOKKAL ÉS JÖVŐVEL
FORD PRÉMIUM MÁRKAKERESKEDÉS, HIVATALOS FORD MÁRKASZERVIZ, FÉNYEZŐ- ÉS KAROSSZÉRIAMŰHELY.
A Strauss név hagyományt, tapasztalatot és minőséget takar, a Ford név megbízhatóságot, újítást és
jövőbemutató designt jelent. A két név 1954 óta szorosan összefügg. 1992-ben hozta létre szombathelyi
telephelyét az osztrák anyacég, amelynek szaktudását és tapasztalatait alkalmazva tört be sikeresen
a Strauss Autószalon a magyar autópiacra.

Magasan képzett szakembereink mindenkinél jobban ismerik
az Ön Fordját! Folyamatos beruházásaink révén a legújabb,
minőségi gépekkel felszerelt műhelyünkben fogadjuk ügyfeleinket. A szerviz és javítási munkákon, a műszeres futóműbeállításon, a garanciális és garanciaidőn túli javításokon kívül
vállalunk műszaki vizsgát és eredetvizsgát minden típusra!
Hivatalos fényező- és karosszériaműhelyünkben a Ford belső
oktatásainak keretében képzett személyzetünk várja Partnereink megkeresését. A karosszéria javításokon, fényezésen át
az alvázvédelemig állunk az Ön rendelkezésére. Vállaljuk Old
Timerek felújítását és teljes körű helyszíni biztosítások ügyintézését is.
Új irányt vesz a Ford 2022-ban Az új „Bring On Tomorrow”
szlogennel haladó, dinamikus szellemét hangsúlyozza.
Ez az új irányvonal energiát és dinamizmust sugároz, fő üzenete az elektromosság és hibrid technológia. A Ford nem csupán új termékportfóliót mutat be, hanem szolgáltatásai terén
is jelentősen megnyílnak a lehetőségek. Izgalmas ez az időszak mindannyiunk számára, kíváncsian kutatunk e témában
– de megnyugodhatunk: a gépjármű értékesítő szakemberek
megannyi információval rendelkeznek az új motorokról és azok
előnyeiről, környezetünket kímélő hatásairól. Úgy, ahogy számos iparág, a gépjárműgyártás, így a Ford is nagy változások
előtt áll 2022-ben. Jó hír, hogy a legújabb hybrid, mild-hybrid
motorok megjelennek a prémium kategória mellett a közkedvelt, kisebb városi autókban is.

A 2021-es év legnagyobb újdonsága:

MUSTANG MACH-E.
A TELJESEN ELEKTROMOS SUV.

Az idei évben mutatkozott be a Mustang Mach-E modell:
a Ford első teljesen elektromos járműve! Gyönyörűen kidolgozott dizájn, a legmodernebb technológiák és akár 610 km
elektromos hatótáv.
A Mustang Mach-E egy azonnali gyorsulásra képes elektromos
SUV; GT modellváltozata mindössze 3,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h sebességre. Készüljön fel arra, hogy újra beleszeret a vezetésbe!
Értékesítőink friss tapasztalatai a Mach-E-ről:
Teljesítményével, menetdinamikájával vezethetőségével
a Mustang Mach-E sportos, közvetlen kormányzást biztosít.
Hátsó villanymotorja 269 lóerőt és 460 Nm nyomatékot ad,
100-as sprintje lenyűgöző élvezetet nyújt.
Szerintünk a Ford tökéletesen hangolta az egypedálos vezetést, amit a menüből lehet aktiválni vagy deaktiválni. Az autó
megjegyzi a beállítást. Nagyon jó használni, mert harmonikus
az átmenet az áram-visszatermelő motorfék erősödésében és
az üzemi fék is lágyan veszi át a lassításban a villanymotorok
feladatát.

Az elmúlt időszakban a magyarországi gépjármű iparág növekedéséhez nagy mértékben járult hozzá a Ford. 2021-ben
a szombathelyi Ford Strauss Autószalon hasonló mértékben
követte le ezt a fejlődést, amely leginkább a haszongépjármű
részesedésében mutatkozik meg. Elmondhatjuk, hogy szinte
minden negyedik új haszongépjármű Vas megyében is Ford –
köszönhető ez a legújabb Ford Rangernek, amely az Év Pick-Upja díj nyertese 2019-ben és a mindig élen járó Ford Transitnak.

2022 legújabb Ford modelljei és motorjai
a Straussnál!

VÁSÁROLJON DÍJNYERTES HASZONGÉPJÁRMŰVET VÁLLALKOZÁSÁNAK!

Előnyei:
Kiváló utazóautó. Veszettül gyorsul, Andalítóan csendes,
Tisztességes a hatótávolsága (350-450 km). Van helye a töltőkábeleknek az első csomagtartóban is.
Aki szeretné élni az amerikai álmot, vegyen Mustangot!
Minket meggyőzött!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
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TOVÁBB ÉPÜLHET SÁRVÁR
Újabb fejlesztések indulhatnak Sárváron, utak is
megújulhatnak. Elindul
a TOP Plusz Fejlesztési
Program, az újabb hétéves
ciklusban 45 milliárd forint érkezik Vas megyébe,
amelyet sajtótájékoztató
keretében jelentettek be a
megyeházán.
Dr. Balázsy Péter megyei főjegyző elmondta, hogy a most zárult
hétéves fejlesztési ciklusban 54
milliárd forintot kapott Vas megye,
amelyből 250 fejlesztés valósult
meg, 120 esetében a megyei hivatal is közreműködött konzorciumi
partnerként.
– Az újabb hétéves ciklusban, a
TOP Plusz fejlesztési Program keretében 45 milliárd forint érkezik
Vas megyébe – szólt Dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés
alelnöke, aki üdvözölte, hogy
Szombathely, illetve Észak- és DélVas megye is újabb fejlesztési forrásokhoz juthat. Bízik abban, hogy

Sárváron is jelentős projektek indulhatnak a következő években,
hiszen a tervek készen állnak a
város további fejlesztésére.
Ágh Péter országgyűlési képviselő elmondta, hogy Észak-Vas
megye lendületben van azoknak
a fejlesztési forrásoknak köszönhetően, amelyek a kormány döntése értelmében ebbe a térségbe
kerültek.
– Az Észak-Vas megyei gazdasági-, gyógy- és kulturális turisztikai
övezet 63 települése 12,8 milliárd
forintos támogatáshoz jut. A helyi
gazdaság fejlesztésére, helyi és
térségi turizmusfejlesztésre, kerékpárutak, járdák, közterek, csapadékvíz-hálózat, zöldterületek
felújítására, óvodák és bölcsődék
fejlesztésére is lehet pályázni,
továbbá önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére,
helyi egészségügyi és szociális
infrastruktúra felújítására. Újdonság, hogy a következő Területés Településfejlesztési Operatív
Program keretében belterületi

Dr. Balázsy Péter, V. Németh Zsolt, Majthényi László,
Ágh Péter és Dr. Kondora Bálint (Fotó: FR)
utak fejlesztésére is lehet pályázni. Remélem, hogy ez a sárváriak
megelégedésére szolgál majd, és
együtt tovább építhetjük Sárvárt
– mondta Ágh Péter.
Az országgyűlési képviselő a
sajtótájékoztatón számba vette
a most zárult fejlesztési program
eredményeit. Sárváron számos
projekt valósulhatott meg a támogatás keretében az elmúlt
években, így a rábasömjéni és a
Szombathelyi úti kerékpárutak,
a Szeged Kőrös Gáspár utcától
északra, a Balassi, a Kisfaludy és
a Vörösmarty utcák csapadékvíz-elvezetése, a Gárdonyi iskola

energetikai felújítása, a Hild park
kialakítása, a Sárvári ZeneHáza, a
hegyközségi kerékpárút, a Csónakázó-tó körüli fejlesztések, a
bölcsőde energetikai korszerűsítése és bővítése, és a hamarosan
kezdődő Fekete-híd utcai átemelő-építés és csapadékcsatorna-rekonstrukció.
Ágh Péter elmondta még, hogy
sok a feladat, a helyben élőknek
nagyon sok elvárásuk van, de
most ezzel a közel 13 milliárd
forintos támogatással nagy lépést tehetünk az álmok valóra
váltásáért.
-fr-

ÁLDOTT
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
KÍVÁNOK!
A KÖVETKEZŐ
ESZTENDŐ
ADJON EGÉSZSÉGET,
BOLDOGSÁGOT!

Ágh Péter
az Ön országgyűlési
képviselője

A KÉP AZ OSTFFYASSZONYFAI TEMPLOMBAN KÉSZÜLT.

facebook.com/aghpetervasmegye
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A Szentatya TOLMÁCSA SZEMÉVEL
Martos Levente Balázs atya Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
meghívására tartott előadást Sárváron (Fotó: TRG)

December 2-án a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében
tartott előadást Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő
Intézet rektora, a szeptemberi Ferenc pápával töltött napjáról,
élményeiről és tapasztalatairól.
Martos Levente Balázs atyát, a
Központi Papnevelő Intézet rektorát Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte december 2-án
a Nádasdy-vár dísztermében. Az
alpolgármester arról szólt, hogy
a ránk zúduló hétköznapi problémák megoldásában a hitünk lehet
segítségünkre, a helyes útra olyan
emberek vezethetnek bennünket,
mint Martos Levente Balázs.
Az ország Ferenc pápa látogatásakor ismerte meg a pápa
tolmácsaként és kísérőjeként
Martos Levente Balázst. Sárváron
azonban jól ismerik mosolyáról
és segítő szavairól, hiszen itt töl-

tötte gyermekkorát, és sokszor
visszatér ma is a szentmisékre.
Szolgálatát Szombathelyen kezdte káplánként, ugyanakkor a legkisebbeket és a fiatal felnőtteket
is bevezette a hit világába hitoktatóként, illetve teológiai tanárként.
Munkájának értékét jelzi, hogy
2014-től a Pápai Biblikus Bizottság
tagja, ami egyben a Magyar Katolikus Egyház számára is komoly
megtiszteltetés. 2018-ban egyetemi lelkész lett, a következő év
decemberétől pedig a Központi
Papnevelő Intézet rektora.
Martos Levente Balázs a Szentatyával eltöltött napjáról mesélt

a Nádasdy Ferenc Múzeum
dísztermében megjelent nagyszámú hallgatóság előtt. Szólt a
kiválasztásának körülményeiről,
valamint a Szentatyával töltött

templomban próbát tartottak
a kongresszusra, akkor tudta
meg, hogy a Szentatya három
tolmácsjelöltjének egyike ő
maga. Augusztusban, mikor
hazaérkezett egy kutatóútról,
akkor kapta meg nuncius úrtól
a felkérést, hogy szeptember
12-én legyen a Szentatya tolmácsa. Balázs atya előadásában
elmondta, hogy nagy megtiszteltetés volt számára, hogy egy
napig ő segíthette a Szentatya
budapesti látogatását. Attól
félt, hogy állami részről olyan
szakkifejezéseket használnak
majd, amelyeket nem tud olaszra lefordítani. A Szentatyát egy
végtelenül kedves és megértő
személyiségnek írta le, akivel a
hivatalos megjelenések között,
mint magánember is el tudott
beszélgetni, például a magyar
kispap-képzésről. Balázs atya
tapasztalata alapján Ferenc pápa
közvetlensége teljes mértékben
a személyiségének része.

Megtöltötték az érdeklődők a Nádasdy-vár dísztermét (Fotó: TRG)

napjának személyes tapasztalatairól. Hatalmas megtiszteltetésnek tartotta kiválasztását, és
irgalommal várta a találkozást
és a rá váró feladatokat.
Martos Levente Balázs megemlékezett előadásában az
Eucharisztikus Kongresszus zárónapját megelőző napjairól is.
Nagy öröm volt számára, hogy
sok ember azért gyűlt össze a
világ számos országából, hogy
közösen megéljenek valamit
Isten életéből. A kongresszus
sok találkozást hozott magával az imádságon és a személyes találkozásokon keresztül.
2021. június 24-én a Mátyás-

Martos Levente Balázs előadására nemcsak a k atolikus
egyház sárvári tagjai és hívei
voltak kíváncsiak, hanem más
felekezetek tagjai is eljöttek erre
a felemelő estére.
Az est egyik legnagyobb tanítása, hogy a mosoly és a derű
soha ne hagyjon el bennünket.
A közelgő karácsonyi ünnepekre
vonatkozóan Balázs atya megosztotta ünnepi gondolatait is
a megjelentekkel: karácsonykor
Isten egy személyben mutatta
meg magát, életét és szeretetét,
hogy tükörképe legyen minden
embernek.
(TRG)
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KÖZÖS PROGRAMOKKAL KÉSZÜLT a karácsonyra Rábasömjén
Mikulásváró délutánt tartott a Rábasömjénért Egyesület a
városrész művelődési házában. Az adventi időszakban a vasárnapi szentmise után tartottak adventi gyertyagyújtásokat
a templom melletti téren, ahol betlehemet és karácsonyfát is
állítottak a sömjéniek.
A rábasömjéni művelődési
házban nagy izgalommal készültek november utolsó hétvégéjén
a Mikulás fogadására. A rendezvény kézműves foglalkozással
kezdődött, amelyen adventi
koszorúkat készítettek a gyermekek. Majd az Inci-Finci játszóház

A gyermekek lelkesen vettek részt az
interaktív meseelőadásban (Fotó: FR)

interaktív előadása következett,
amelybe, nagy meglepetésre,
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
is bekapcsolódott a jegesmedve
szerepében.
– Halljuk a világban, hogy a
klasszikus adventi időszakot megpróbálják átalakítani, nekünk

Megújult a rábasömjéni betlehem (Fotó: FR)

ehhez nem kell csatlakoznunk, a
tradícióinkat meg kell őriznünk.
Ennek szép példája Rábasömjén,
ahol a civil szervezetek mindent
megtesznek azért, hogy meghitt
ünnepe legyen a városrésznek –
mondta Dr. Máhr Tivadar.
A Rábasömjénért Egyesület
elnöke, Tamics Ibolya szívügyének
tekinti, hogy összetartsa a helyi
közösséget még a járvány idején is. – Ilyenkor a legfontosabb
az, hogy az emberek szívébe
szeretet költözzön, és lelkiekben
felkészülve várjuk a csodaszép

karácsonyunkat – mondta az
elnökasszony.
Varga Károly önkormányzati
képviselő elmondta, hogy a rábasömjéniek nagyon lelkesen,
összefogással készültek az adventi
ünnepkörre. Mint elmondta, új
díszvilágítást kapott a városrész,
megújult a betlehem is, készült
adventi koszorú és karácsonyfa.
December 18-án Rábasömjénben is fellobbant a negyedik
gyertyaláng, jelezve, hogy már
csak néhány nap van karácsonyig.
-fr-

EGYÜTT ÜNNEPELTEK a sárvári nagycsaládosok
A Sárvári Nagycsaládosok
Egyesülete a járvány miatt
ugyan szerényebb körülmények között, de idén is
megtartotta Mikulásváró
és karácsonyi ünnepségét.
A gyerekeknek a Mikulás
érkezése okozott örömet, a
szülőknek pedig ajándékcsomagokkal tették könnyebbé
az év végét.
A tagcsaládok szabadtéren,
Sándor Katalin egyesületi elnök
családi házának udvarán gyűltek
össze, hogy kellemes ünnepeket
kívánjanak egymásnak. A találkozón Sándor Katalin köszöntötte a
tagokat, akik az előzetes várakozásokat túlszárnyalva, nagy számban
vettek részt az eseményen.
– Szerintem a szeretet ünnepe
a legszebb ünnep egész évben, a
nagycsaládoknál meg főleg. Fontos,
hogy ilyenkor kicsit együtt legyünk.
Most megpróbáltunk igazodni a

Jelenleg 38 tagcsaládot, 119 gyermeket fog össze
a Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete (Fotó: CSz)
helyzethez, udvaron, távolságtartással tartottuk meg az összejövetelünket, de nagyon örülök, mert
szerintem nagyon szép számmal
eljöttek a családok – fogalmazott
Sándor Katalin.
Idén az ünnepi műsor elmaradt, de a gyerekeknek így is volt
részük meglepetésben. A Mikulás
váratlanul betoppant az egyesület rendezvényére. A bátrabbak
verssel, énekkel köszöntötték a
Nagyszakállút, akinek mindenkihez
volt egy-egy kedves, vicces szava.

Az ajándékokkal sem fukarkodott,
gyereknek és felnőttnek egyaránt jutott csokoládé a nagy piros zsákjából.
A Mikulás távozásával nem ért
véget az ajándékosztás. Az egyesület – támogatói segítségével –
idén is ajándékcsomagokat készített, hogy a sárvári nagycsaládok
ünnepe szebb és könnyebb legyen. Édességcsomagok, húsipari
termékek és családi naptárak is
kiosztásra kerültek.
– Nagyon örülünk, mert vannak,
akik sok-sok éve támogatnak min-

ket. A mai helyzetben nagy segítség ez a pár dolog – hangsúlyozta
az egyesület elnöke, köszönetet
mondva a sárvári önkormányzatnak, a Sága Foods Zrt.-nek, a
Németh Csomagolástechnika
Kft.-nek és a Sweet Mix Kft.-nek.
Sándor Katalin az évet értékelve
elmondta, a járvány miatt kevesebb programot sikerült megvalósítaniuk, de összeségében mégis
aktívabbá vált az egyesület. Jelenleg 38 tagcsaládot, 119 gyermeket
fog össze a civil szervezet.
sii
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Közel már a MEGVÁLTÓ SZÜLETÉSE
A sárvári polgárőrök adtak ünnepi műsort
advent harmadik hétvégéjén (Fotó: MM)

Fellobbant a Posta téren az
adventi koszorú harmadik
és utolsó gyertyája is, így
már csak napok választanak el minket Szent Karácsony ünnepétől.

Az adventi koszorú harmadik
gyertyalángjának meggyújtásakor
Sárvár Város Polgárőr Egyesületének tagjai töltötték meg a
színpadot. Az ünnepi műsorban
Csempesz Gyula elnökségi tag

és Csempesz Gábor, az egyesület titkára működött közre. – A
hagyományos adventi koszorún
három lila és egy rózsaszín gyertya
van. Advent harmadik vasárnapján
talán legnagyobb a sötétség, és
nem véletlen, hogy ilyenkor kell
meggyújtani a rózsaszín, az örömhozó gyertyát, amely jelzi, hogy
hamarosan eljön a karácsony, amit
örömmel a szívünkben várhatunk –
mondta Csempesz Gábor, aki arról
is szólt, hogy a pandémia az életünk
része lett az elmúlt hónapokban,
amelyre a polgárőröknek is fel
kellett készülniük, egyrészt az idős
tagjaikat védték, másrészt az otthonaikba bezárkózó embereknek
is igyekeztek segítséget nyújtani.
– Karácsonyra azt kívánom
mindenkinek, hogy legyen vége

a pandémiának, mindenki vigyázzon magára és a szívekben legyen
öröm, boldogság és meghittség
– szólt Csempesz Gábor.
A Nádasdy Kulturális Központ
munkatársai az idei évben a járványügyi helyzetet figyelembe véve
rövidebb, meghittebb karácsonyváró programot állítottak össze a Posta
téri színpadra. Az adventi vásárban
a forralt bor, a tea és a forró csokoládé melletti beszélgetések közben
érezhették át az adventi várakozás
gondtalan perceit a sárváriak.
Most már fellobbant az adventi
koszorún mind a négy gyertya,
mely azt jelenti, elérkezett a karácsony, így boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a
nekünk adott végtelen Szeretetet.

TRG

CSALÁDOK ADVENTJE a Nádasdy Ferenc Múzeumban
A Nádasdy Ferenc Múzeumban az adventi vasárnapokra családi programokkal
várták a sárváriakat. Advent
harmadik vasárnapján a
mézeskalács illata fogadta
a múzeum dísztermébe
betérőket.
A gyermekek összeállíthatták
mézeskalács házikóikat, vagy
kidekorálhatták a mézeskalács
figurákat, melyeket a saját karácsonyfájukra felakaszthatnak

A Nádasdy Ferenc Múzeum dolgozói 2022-ben
is várják a látogatókat!
(Fotó: KD)

Nemzeti Dohánybolt és
Lottózó
Vegyeskereskedés
– Lottózó

Laktanya u. 2.

Tinódi u. 34.

Ünnepi nyitvatartás

Nemzeti Dohánybolt és
Lottózó
Alkotmány u. 4.

Alkotmány utca 4. Laktanya utca 2. Tinódi utca 34/2.
December 24. Péntek
06:00-12:00
December 25. Szombat
Zárva!
December 26. Vasárnap
Zárva!
December 31. Péntek
06:00-10:00
Január 1. Szombat
Zárva!
Január 2. Vasárnap
07:00-18:00

06:00-12:00
Zárva!
Zárva!
06:00-10:00
Zárva!
07:00-12:00

07:00-12:00
Zárva!
Zárva!
07:00-10:00
Zárva!
Zárva!

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

december 24-én. A gyerekek
kreativitása mindig sok örömet
okoz a múzeum munkatársainak.
A Nádasdy Ferenc Múzeumban az évek során hagyománnyá
vált, hogy az adventi koszorú
gyertyáját Takács Zoltán Bálint,
az intézmény vezetője a programokon résztvevő gyermekekkel
közösen gyújtja meg és közösen
elénekelnek egy karácsonyi dalt.
A kicsik minden évben nagy
izgalommal várják ezeket az alkalmakat a feldíszített múzeumi
karácsonyfa mellett. Óvatosan
felemelik a fa alatt található
dobozokat, azt remélve, nekik
rejtett el valami apróságot már
a Kisjézus. A gyermeki öröm
mindenkit újra kisgyermekké
varázsol, így karácsony előtt.
Az elmúlt egy év sokunknak
sok megrázkódtatással járt a
betegség, a járvány, közeli hozzátartozó, jóbarát elvesztése
miatt. Álljunk meg embertársaink mellett legalább ezekben a
napokban, nyújtsunk nekik segítő jobbot, hogy Ők is érezzék,
fontosak Nekünk, és bármikor
számíthatnak Ránk!
Békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánnak a Nádasdy Ferenc Múzeum dolgozói
minden sárvári lakosnak!
(gabika)
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LÁTVÁNYOS SHOWMŰSORRAL búcsúztatták az évet a mazsorettek
Folytatás az 1. oldalról
– Nagy szeretettel köszöntelek
benneteket, örülök, hogy a mazsorettgála méltó helyet talált a
Sárvár Arénában. Remélem, hogy
ez a következő években is majd
így marad, és azt is remélem,
hogy mint sárvári kulturális csoport, a járvány után egyre jobban
színesíteni fogjátok a sárvári kulturális életet, mert nagy szükségünk van erre, nagy szükségünk
van rátok – szólt elismerően Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester a
XXVI. Mazsorett Gálán tartott
beszédében.
A járványhelyzet megnehezítette a mazsorett együttes
felkészülését, de végül, a Táncoló

Talpakat leszámítva, az összes
csoport színpadra tudott lépni. Csikós Györgyné elmondta,
büszke valamennyi csoportra,
így a Kristály, Csillag, Csillagszem,
Rózsaszínpárduc, Holdfény és
Napfény Csoportra a színvonalas
fellépésért.
A rendezvény több mint fél ház
előtt zajlott, amivel a szervezők
maximálisan elégedettek voltak
a körülmények ismeretében. A
műsort nemcsak a szakmai zsűri
dicsérte meg, a közönség vastapssal jutalmazta a mazsorettek
showját, amelyet december
25-én 10 órakor tűz műsorára a
Sárvári Televízió. 
sii

Profi produkcióval varázsolták el a közönséget a mazsorettek

ZENÉSZPORTRÉK a Sárvári ZeneHázában
„Csak zene, csak arcok”
címmel nyílt meg a Sárvári
ZeneHázában Kereszty Gábor fotókiállítása, aki régóta fotóz és publikál zenei,
előadóművészeti eseményekről készült felvételeket.
Az érkezőket Nagy György és
Vajda András közös muzsikája
fogadta, akik a megnyitón többször, több műfajban mutatták
meg zenei tehetségüket. Akár
házi tárlatnak is tekinthető Kereszty Gábor zenészportrékat
felvonultató kiállítása a ZeneHázában. Erre utalt köszöntőjében
Szélesi Attila, a művészeti iskola
igazgatója. – „Valami Jazz” címmel

Gróf István nyitotta meg Kereszty Gábor tárlatát
korábban már volt egy hasonló
tematikájú fotókiállítás a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában, ahol
a Sárvári Fotóklub tagjai örökítették meg az elmúlt 10 év sárvári

dzsesszkoncertjeit – fogalmazott
megnyitójában Gróf István zenei
szakíró.
Kereszty Gábor sok évtizede
fotografál és az elmúlt években

ÉVZÁRÓ KIÁLLÍTÁS nyílt a várban
A 2021-es év utolsó kiállítása nyílt meg a Nádasdy-vár
kortárs kiállítóterében december 12-én Koppány Attila festőművész Újgeometria címet viselő tárlatával.
A megjelent közönséget Kondor János, a galéria vezetője
köszöntötte, majd Szende Árpád
építész méltatta a kiállított munkákat. Az Újgeometria tárlat mintegy 30 képe absztrakt festmény,
melyek geometrikus szerkesztésű
kompozíciók. A kiállított alkotások

más-más időben keletkeztek, de a
művészi intuíció, a gondolkodás
és az útkeresés nyomon követhető bennük.
Koppány Attila alkotásait áthatja a folyamatos művészi gondolkodás mellett a magas érzelmi
töltés, ami a kontrasztos színhasználatban, a kompozíciók sodró
lendületében nyilvánul meg
leginkább. A művész munkáiban
biztosan, tisztán használja a színeket, leginkább telített színhasználatról beszélhetünk alkotásait
figyelve. Koppány Attila egyedi

látható kiállításaira egy-egy kigondolt, megálmodott anyaggal
készült. A mostani sorozat a
zenében ihletett embert állítja a
középpontba.
– Ez a tárlat szinte ide született, zenei fotók a ZeneHázában.
Amikor elkészült az épület, már
akkor gondolkodni kezdtem a
most megvalósult kiállításon.
A jazz mellett a rock, a könnyű
zene különböző műfajain át
kedves képeim közé tartoznak
a régi zenét ábrázoló felvételek
is – fogalmazott Kereszty Gábor.
A képeken számos műfaj ismert
művészei szerepelnek, és a fotókon feltűnnek sárvári előadók is.
p-ás

Kondor János, Szende Árpád és Koppány
Attila a megnyitón (Fotó: TRG)

hangvételű munkái mindig a feladathoz, a helyhez és a helyzethez
viszonyulnak.

A kiállítás 2022. január 23-ig
látogatható.
TRG
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A SÁGA DOLGOZÓI GYŰJTÖTTEK az ikervári gyermekotthonnak

Bárány Zsuzsa, Bárány László, Szabó Anita és Vargyainé Fodor Hajnalka
Édesség- és vitamincsomagokkal érkezett az Ikervári Speciális
Gyermekotthonba Bárány László, a Master Good cégcsoport
tulajdonosa és felesége, Bárány Zsuzsa, a Bárány Család a
Családokért Alapítvány képviselője. Szerették volna szebbé
tenni az otthonban lakó fiúk karácsonyát a Sága Foods Zrt.
dolgozóinak és a tulajdonos, Master Good cégcsoport alapítványának közel ötven kilogrammnyi adománya által.
A Bárány család tagjait Szabó
Anita, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola
intézményvezetője és Vargyainé
Fodor Hajnalka, az Ikervári Speciális Gyermekotthon és Általános
Iskola vezetője fogadta, és vette
át az ajándékokat.
– A Master Good cégcsoportnál
már régi tradíció, hogy a karácsonyi
ünnepek előtt a dolgozók édességet gyűjtenek, amit a cégcsoport
működési területén, így elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Hajdú-Bihar megyékben, a

nehezebb körülmények között
élő gyerekek kapnak. Szeretnénk,
ha ez a hagyomány itt Vas megyében is folytatódna, így idén
már a Sága dolgozói is gyűjtöttek
édességet, és úgy döntöttek, hogy
ezt az ikervári gyermekotthon lakói
kapják. A Bárány Alapítvány pedig
vitamincsomagokkal egészítette ki
az adományt, amire ezekben a járványos időkben nagy szüksége van
a fiataloknak is – mondta el Bárány
Zsuzsa, az alapítvány képviselője.
Bárány László tulajdonos arról
szólt, hogy a társadalmi fele-

lősségvállalást nemcsak a minőséggel,
a vásárlókkal szemben teljesíti a Master
Good, hanem igyekszik segíteni a közvetlen környezetüket is,
felelősséget éreznek
a kollégáik és azok
családjai iránt is.
– A Master Goodnak 2700 munkavállalója van, ez körülbelül 10 ezer embert
jelent, ha kibővített
családban gondolkodunk. Miután mi egy
családi vállalat vagyunk, a Bárány
család a tulajdonosa a Master
Good valamennyi üzemének,
beleértve most már a Ságát is, mi
a családokra alapozunk. A sárvári
„bevásárlásunkban” az egyik legmeghatározóbb döntési elem az
volt, hogy itt elkötelezett, magas
szakmai színvonalon dolgozó
munkavállalókat találtunk. Ha
pénzed van, akkor annyi vasat
meg annyi betont veszel, amen�nyit csak a kedved tartja, de a
szakképzett, lojális munkaerőt, azt
csak nevelni lehet, vagy megörökölni, mint ahogy mi itt a Ságában
megörököltük ezt a közel 250
munkavállalót. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk és a munkájukra,
igaz, hogy amióta sikerült a Sága
„bárányosítása” azóta a Sága is
szárnyal – szólt Bárány László, a
Master Good tulajdonosa.

Vargyainé Fodor Hajnalka intézményvezető elmondta, hogy
Ikerváron huszonnégy fiút – 12-18
éves, magatartási problémás, családból, nevelőszülőktől és normál
gyermekotthonokból kikerült
fiatalokat – nevelnek. – Nagyon
örültünk a Master Good cégcsoport megkeresésének, mi az év
minden napján ellátjuk a gyermekeinket, de adakozók nélkül csak
szerényebb formában tudnánk
megünnepelni a karácsonyt. A fiúk
közül sokan itt töltik az ünnepeket
is, számukra szeretnénk néhány
mosolygós órát szerezni azzal,
hogy ajándékokat kapnak – húzta
alá Vargyainé Fodor Hajnalka, az
ikervári gyermekotthon vezetője.
Szabó Anita, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános
Iskola vezetője elmondta: 6 gyermekotthon és egy lakásotthoni
csoport tartozik hozzájuk, közel
200 gyermek neveléséről gondoskodnak, akik az év bármely napján
nagyon örülnek az ajándéknak.
– Nekünk pedig az külön öröm,
hogy a társadalom számára fontosak ezek a gyerekek – szólt Szabó
Anita.
Sok-sok gyermek tölti otthonban, szülők nélkül a karácsonyt,
vagy éppen árván, félárván. Gondoljunk rájuk, legyen az adventi
várakozás része az adakozás,
amellyel nemcsak az ő ünnepüket
tesszük szebbé, de a mi szívünkbe
is boldogság költözhet!
-fr-

A NÁDASDY ISKOLA számára is fontos a helyi családok támogatása
A Sárvári Nádasdy Tamás
Általános Iskola Diákönkormányzata csatlakozott a
„Sárvár Jövőéért Egyesület”
kezdeményezéséhez, és 18
hatalmas doboznyi adományt
gyűjtöttek össze.
Az iskola közössége szeretne ily
módon jótékonykodni, helyi családoknak örömet szerezni. Minden
osztály egy nagy doboznyi ajándékot gyűjtött, amelyek könyveket,
írószereket, játékokat, apró ajándékokat, édességeket tartalmaznak.
A 18 darab ajándékdoboz átadására december 10-én délután

Szijártó Zsolt, a Nádasdy iskola igazgatója és Takács Zoltán Bálint
az egyik „nádasdys ajándékdobozzal”
került sor a Sárvári Tourinform
Irodában. Szijártó Zsolt igazgató

és Eredicsné Mayer Éva tanárnő
hozta el a dobozokat nádasdys di-

ákokkal együtt. A Sárvár Jövőéért
Egyesület képviseletében Takács
Zoltán Bálint vette át az adományokat, és mondott köszönetet
az iskola pedagógusainak, az ott
tanuló diákoknak és szüleiknek a
nagylelkű felajánlásért.
A Sárvár Jövőéért Egyesület
adománygyűjtése nagy sikerrel
zárult, 27 élelmiszercsomaggal
segítik, az adakozóknak köszönhetően, a sárvári rászorulókat a
gondozási központon keresztül.
A Sárvári Karitász Csoporton
keresztül pedig több doboznyi
játék, édesség, könyv, tanszer jut el
a rászoruló sárvári gyermekekhez.
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ÚJÉVI

Koncert
A SÁRVÁRI KONCERTFÚVÓSZENEKAR

ÚJÉVI KONCERTJE
2022. január 8-án 17.00 órakor a
Sárvár Arénában
Vezényel: Szélesi Attila karnagy
Jegyek elővételben kaphatók 1.500 Ft-os áron a
Sárvár Aréna pénztárában
a mozi nyitvatartási idejében, 2021. december 10-től.
Online jegyértékesítés december 10-től a jegymester.hu oldalon!

www. sarvarfuvos.com I www.sarvarvaros.hu I www.facebook.com/sarvararena/
A koncertre a belépés a hatályos járványügyi szabályok szerint lehetséges.
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AJÁNDÉK a Szent Piroska Katolikus Óvodának
Szélesiné Mezőfi Ágnes festményeket adományozott a katolikus óvodánknak, mely közül jónéhány vallási témájú, így
hozzájárul az újonnan alakult intézmény egyházi arculatának
alakításához.

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Boldog karácsonyt és
balesetmentes új évet kívánunk!
2022-ben is várjuk
Önöket tanfolyamainkra!
Tájékoztatás:

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Szép, egységes megjelenésünket pedig fokozza a képek egyforma kerete és azonos mérete.
A folyosógalériánkon kiállított
alkotások témájukban is – természet (virágok, állatok), portrék
– igazodnak a gyermekek életkori
sajátosságaihoz, számukra is kön�nyen értelmezhetőek. Köszönjük,
hogy képeivel ily módon gazdagította környezetünket.
Szélesiné Mezőfi Ágnes személye és képei közismert városunkban. Gyermekkora óta Sárváron
élő festőnő, tehetségét a helyi
amatőr szakköri mozgalom 1993ig működő önképző körében
fejlesztette. Műveit számos egyéni
és csoportos tárlaton láthatta a
nagyközönség nemcsak Sárváron,
de Vas megyében, sőt az ország
teljes területén (Debrecen, Balatonfüred, Kiskunfélegyháza). Tagja
az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak. Mára több
intézményben is találkozhatunk
a festőnő képeivel. Alkotásait a
Szent László Katolikus Általános

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

Iskola folyosóin is kiállították,
méltón megőrizve az utókornak.
Több iskola is állandó kiállítóteret
biztosít képeinek.
Az óvoda kisgyermekei és felnőtt közössége nevében ezúton
is szeretnénk megköszönni az
alkotó önzetlen, nagylelkű adományát.
Gerseyné Farkas Tünde
óvodavezető
Szent Piroska Katolikus Óvoda

6.090.000 Ft-tól
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A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRA fel kell készülnünk
„Te egyszer s mindenkorra
felelős lettél azért, amit
megszelídítettél” – idézet
Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg című művéből.
Mielőtt megfordul a fejünkben
az a gondolat, hogy szeretnénk
egy háziállatot, társat, azelőtt elengedhetetlen, hogy körbejárjuk
tüzetesen a témát. Először is, hogy

milyen állatot szeretnénk? Minden
állatfajnak/fajtának megvannak a
jellemző tulajdonságai, igényei.
Érdemes minél több információt
begyűjtenünk az új kis jövevényről
és annak fogadásáról, tartásáról.
A döntés meghozatala előtt még
fontos jó pár tényezőt is figyelembe venni, mint például, hogy
tudunk-e számára biztosítani olyan
saját helyet, ami az állat mérete-

inek, az időjárás körülményeinek
és a könnyű tisztíthatóságnak is
egyaránt optimális és számára
biztonságérzetet nyújt. Fajtájának
megfelelően kell táplálnunk és a
napi friss ivóvízéről sem szabad
megfeledkezni. El kell látnunk az
életkorától függően a kötelező védőoltásokkal, egyes fajok esetében
a chippezés, vagy például a nem
kívánatos túlszaporulat kiküszöbölése érdekében az ivartalanításról
sem árthat a tájékozódás.
Az állattartás idő-,
energia- és pénzigényes
tevékenység hosszú éveken át és ennek tudatában kell meghoznunk
a döntésünket, hiszen
ilyenkor egy életet választunk. Bár az állattartónak kötelezettségei
vannak, de cserébe boldog és örömteli élete
is egy háziállattal, aki

viszonozza mindazt a jót, amit
kap. Mindörökre hűséget fogad
nekünk és feltétel nélküli szeretettel társunkká válik, amíg közöttünk
él. Ez egy őszinte és erős kötelék.
A cikk részletesen elérhető
honlapunkon a www.zoldsarvar.
hu címen.
A következő cikkünk a madárvédelmi eszközökről fog szólni.
Lakiné Bokor Zsófia
egyesületi tag

A HARMADIK HUSZÁRVÁGÁS
a középiskolákban
November végén csiviteléssel teltek meg intézményeink. A Nádasdy Tamás
Általános Iskola harmadikosai vittek életet a termekbe.
Szokatlan feladat elé állított
bennünk ez a húsz kis ember:
mindenki mindig tenni szeretett
volna valamit. Nagyon ügyesek
voltak a gyerekek! Pedig nem
kis kihívás volt kivitelezni a lángfestést, nem megijedni a termit
reakciótól (óriás csillagszóró),
és a karbidágyú is próbára tette

a hallószerveiket a gimnázium biolaborjában. A turisztikai
technikum tankonyháján már
zökkenőmentesen ment (sok-sok
kézmosás után) a „huszárcsók”
süti panírozása, lapítása, sütése,
és a kakaókészítés. Megdolgoztak
a tízóraiért a lurkók. A Barabás
György Műszaki Szakképző Iskola
vitézi oskolájában huszárcsákót
hajtogattak, sapkarózsát lézer
gravíroztak, és a tornateremben
ügyességi gyakorlatokkal edzették maguk a diákok. A Nádasdy
Ferenc Múzeumban a huszárkiállítás rejtélyét oldották meg a

nebulók: mesehallgatás
közben négy állomáson
tudhattak meg többet
a huszárlétről. Tartalmas
délelőtt volt, és nagy
élményt jelentett tanulónak, pedagógusnak
egyaránt. Sárvár (és intézményei) minden érdeklődőt vár a kalandra!
(Fotó: Mészárosné
Takács Eszter)
Takács Attila STG,
High-tech Biolabor

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

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 267 59 27

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház alatt)

Békés, boldog karácsonyt és
balesetmenetes új évet kívánunk!

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések
Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

A múzeumban a huszárkiállításba kaptak
betekintést a gyerekek

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu

Boldog karácsonyt és egészségben bővelkedő új évet!
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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

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

12 db-tól
579 Ft+ü/db 772 Ft/liter

969

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

12 db-tól
579 Ft+ü/db

772 Ft/liter

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

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

12 db-tól
579 Ft+ü/db

8 db-tól

929 Ft+ü/db 619 Ft/liter

772 Ft/liter

borai:

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

Egyet ﬁzet Kettőt vihet AKCIÓ!
Zweigelt Cabernet Sauvignon
félédes, vörös 1,5l
Cabernet Sauvignon száraz,
vörös 1,5l
999 Ft+ü/db 666 Ft/liter

8 db-tól
959 Ft+ü/db 639 Ft/liter

Ballantines 0,7l

Jack Daniel‛s 0,7l

Litovel Free
cseh
alkoholmentes
üveges 0,5l
99 Ft+ü/db
198 Ft/liter

Konrad Kapucin
cseh barna
sör üveges,
0,5l 4,4% 11°
149 Ft+ü/db
298 Ft/liter

Szent István pezsgők 0,75l
(édes, száraz, muskotály, rozé)
790 Ft/db 1053 Ft/liter

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

9986 Ft/liter

Jagermeister 0,7l

1027 Ft/liter

+ 2 pohár
AJÁNDÉK
5250 Ft/db

Top Joy 0,25l üveges,
több ízben
149 Ft/db 596 Ft/liter

24 db-tól 139 Ft/db

556 Ft/liter

7500 Ft/liter

Bacardi 1l

5990 Ft/db
5990 Ft/liter

Coca-Cola, Fanta
1,75l 319 Ft/db
182 Ft/liter

7557 Ft/liter

Baileys 0,7l
5090 Ft/db
7271 Ft/liter

6 db-tól 770 Ft/db

Törley pezsgők
0,75ltöbb ízben
919 Ft/db 1225 Ft/liter

+ 2 pohár
AJÁNDÉK
5290 Ft/db

+ 4db 0,33l
Coca-Cola 6990 Ft/db

Theodora ásványvíz
1,5l (savas, mentes)

75 Ft/db

50 Ft/liter
Sió gyümölcslevek
1l 25% (őszibarack, alma)
299 Ft/db 299 Ft/liter

12 db-tól 289 Ft/db
289 Ft/liter

A Zöldfa Ital Nagy- és Kiskereskedelem valamint
a Nádasdy Vendéglő kollektívája kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben,
egészségben gazdag új évet kíván minden kedves Vásárlójának és Vendégének!

Érvényes: 2021.12.31.

Varga

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. december 24.
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A változtatás
jogát fenntartjuk!
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jogát
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Részletes
tájékoztatás: www.stkh.hu
Együttműködésüket köszönjük:
A változtatás jogát
fenntartjuk!
A
változtatás
jogát
fenntartjuk!
Részletes
tájékoztatás:
www.stkh.hu
Együttműködésüket
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu
Együttműködésüket köszönjük:
köszönjük: az STKH csapata
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu
Együttműködésüket
az
STKH
azköszönjük:
STKH csapata
csapata
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu
Együttműködésüket
azköszönjük:
STKH csapata
az STKH csapata
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INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
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5%
ÁFA-val
5%
ÁFA-val
5%
ÁFA-val
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ÁFA-val
5%
ÁFA-val
értékálló
APARTMANLAKÁSOK a fürdő
értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő

értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében,
akár üzemeltetéssel
is ELADÓK
értékálló
fürdő
Békés,
boldog APARTMANLAKÁSOK
karácsonyt
és sikerekben bõvelkedő
új évetakívánunk!
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671
Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi,
jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk
Társasházak kezelését.

Információ és nevezés: facebook.com/futasarvar

Békés karácsonyt és sikeres, boldog új évet kívánunk!
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet!
Minden ami autó!

Minőségi autószerelés Sárváron!

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

Áldott, békés
karácsonyt kívánunk!

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 16.500

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

SZEMÜVEG ÖNRE SZABVA!

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

di u. 9/a
rvár, Hunya
 9600 Sá or)  20/477-4500
u
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dio
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Boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag
új évet kívánunk!
 műanyag és fa nyílászárók
forgalmazása, beépítése
 árnyékolástechnika
 bútorasztalos-munkák
 épületasztalos-munkák
 gipszkartonozás
FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

Köszönjük a bizalmat
minden kedves vásárlónknak.
Kellemes ünnepeket és boldogságban,
egészségben gazdag új esztendót́ kíván:
a Zoë Ékszer Csapata
www.ekszerszalon.com

•

ZOÉ Ékszer

20

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. december 24.

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
https://platan-etterem.metro.rest vagy faceboook/platansarvar

Megköszönve, hogy az elmúlt 31 évben és 2021-ben
is minket választottak, a hirdetésünkben található
kedvezmény kuponokkal kívánunk
minden kedves sárvári lakosnak

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS SIKERES, BOLDOG ÚJESZTENDŐT!
TINÓDI PANZIÓ
& RESTAURANT
tinodihotel.hu
H-9600 Sárvár,
Hunyadi út 11.
Tel.: +36/95-320-225

a Tinódi Hotel és Étterem csapata

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

Búcsúztassa az ÓÉVET SZILVESZTERKOR éttermünkben!
Ízletes vacsora, fergeteges bulival!
Élőzene: McArnie Biztosítsa helyét időben !!!

25% engedmény

25% engedmény

AZ ÖSSZES ÉTEL ÁRÁBÓL!

AZ ÖSSZES ÉTEL ÁRÁBÓL!

KISZÁLLÍTÁSRA ÉS HELYBEN
FOGYASZTÁSRA IS MAX. 10 ADAG
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Egy alkalommal

A KUPON FELHASZNÁLÁSÁT
KÉRJÜK MEGRENDELÉSKOR JELEZZE!
Érvényes: 2022.01.02-02.28 -ig
(kivéve a napi menü árából, ill. 2022.02.11-14-ig )
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Töltse le alkalmazásunkat
és rendeljen egyszerűen!
Ha eljön hozzánk
és bemutatja
az alkalmazást telefonján,
egy pizzát féláron
elfogyaszthat
éttermünkben.
Az akció érvényes:
2022.01.02 – 02.28 – ig

