
Lobog már az adventi koszorú mind a négy gyertyája, a hit, a 
remény, az öröm és a szeretet lángjaival teljessé vált a fényes-
ség, már csak néhány óra választ el bennünket a Megváltó 
születésétől. Idén is volt alkalmunk a várakozás időszakát 
közösségben, templomban vagy éppen egy adventi műsort 
hallgatva, megélni, felkészülni az ünnepre.

A Posta téri advent második 
vasárnapján a város karácsonyfája 
mellett a Sárvári Koncertfúvószene-
kar Rézfúvós Kamaraegyüttese az 
ünnephez kapcsolódó dallamokkal 
szórakoztatta a nagyszámú érdek-
lődő közönséget. Az adventi koszo-
rú második gyertyáját Szélesi Attila 
karnagy és Laki János, a Stop and 
Go Tánccsoport vezetője együtt 
gyújtotta meg, majd a táncosok 
öt párral karácsonyi zeneszámokra 
adtak elő koreográfiát.

A Brick és a Turners advent 
második szombatján a Pepita 77 

Tánczenekart hívta el Sárvárra, 
így az esti órákban is folytatódott 
a program. A szórakoztató dalok 
közben megérkezett a Hild park-
ba a Sárvári Mikulás a kisgyerekek 
legnagyobb örömére, és szalon-
cukrot osztott a manóival. 

Advent harmadik hétvégé-
jén esős, szeles idő fogadta az 
ünnepvárásra érkezőket, ezért 
az evangélikus templom adott 
menedéket és otthont a sárvári 
adventi programoknak. A műsor 
előtt Pethő Attila evangélikus 
lelkész és Takács Zoltán Bálint, 

a Nádasdy Kulturális Központ 
intézményvezetője mondott 
köszöntőt.

A templom meghitt és fel-
emelő környezetében a Szent 
László Katolikus Általános Iskola 
gyermekkórusa lépett fel elsőként 
Martonfalvi Mária vezényletével. 

A gyermekkórus előadása után 
lámpásokkal, énekelve vonult be 
a templomba a Sárvári Oratórikus 
Kórus. Charles Dickens Karácsonyi 
ének című regénye, és az abból 
készült musical adta meg az ötle-
tet a produkciójukhoz, a régi idők 
karácsonyát idézték fel énekükkel 
és öltözékükkel egyaránt.

Az adventi koszorú harmadik 
gyertyáját Pethő-Udvardi Andrea 
és Pethő Attila lelkészek gyújtot-
ták meg. 

Folytatás a 9. oldalon
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Megtartotta 
utolsó ülését 
a testület
A sárvári képviselő-testület 
december 15-én tartotta idei 
utolsó ülését, amely Kondora 
István polgármester ünnepi 
köszöntőjével zárult, aki a ka-
rácsony közeledtével a béke 
fontosságát hangsúlyozta.

Az önkormányzat jövő évi 
biztonságos és kiegyensúlyozott 
működése érdekében elfogad-
ták az ülésen a sárvári önkor-
mányzat 2023. évi átmeneti 
gazdálkodásáról, 2023. évi fela-
dat- és munkatervéről, továbbá 
2023. évi belső ellenőrzési tervé-
ről szóló rendeleteket.

A Nádasdy-vár palotaépüle-
tének kiállító, közösségi, szol-
gálati és iroda helyiségeinek 
a hőmérséklete folyamatosan 
csökken, a kialakított melege-
dőhelyiségekben a minimálisan 
előírt hőmérséklet már egyre 
nehezebben biztosítható. Fi-
gyelemmel egyéb települések 
kulturális intézményei nyitva-
tartásának módosítására, illet-
ve munkatársai egészségének 
megőrzésére módosította a 
testület a Nádasdy Kulturális 
Központ nyitvatartását. A Ná-
dasdy Kulturális Központ 2022. 
december 19-étől 2023. január 
22-éig kaputól kapuig, azaz 
teljes egészében, mind a palota-
épület, mind a gazdasági épület 
vonatkozásában zárva tart. 

TELJESSÉ VÁLT A FÉNYESSÉG!
MEGVÁLTÓ SZÜLETIK A VILÁGRA!

A Sárvári Oratórikus Kórus Charles Dickens Karácsonyi ének című regényének hangulatát idézte meg (Fotó: CSZ)

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben, egészségben bővelkedő 

új esztendőt kívánunk!
A Sárvári Hírlap munkatársai és hirdetői
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Ágh Péter, Sárvár és Észak-
Vas megye országgyűlési 
képviselője az Építési és 
Közlekedési Minisztéri-
umban kapott feladatot. 
December 14-én tette le 
államtitkári esküjét Novák 
Katalin köztársasági elnök 
előtt a Sándor-palotában. 

Az ünnepélyes ceremóniára 
felesége, két kisfia és szülei is elkí-
sérték Ágh Pétert. Hat államtitkári 
kinevezést adott ezen a napon a 
köztársasági elnök, aki sok sikert 

kívánt az újonnan megbízottak-
nak munkájukhoz. – Köszönöm 
Lázár János miniszter úr felkérését, 
Orbán Viktor miniszterelnök úr 
kinevezési javaslatát. Hálás vagyok 
családomnak, feleségemnek a 
támogatásért. Alázattal és tenni 
akarással szolgálom a Hazámat. 
Az államtitkári feladatok mellett 
továbbra is célom, hogy képvi-
selőként az Észak-Vas megyében 
élő nagyszerű emberekért tehes-
sek nap mint nap, úgy, ahogy 
eddig is – mondta el lapunknak 
Ágh Péter.

Sárvár 1 postán az alábbi 
ünnepi nyitvatartási időben 
fogadjuk ügyfeleinket:
Postai szolgáltatások:
   Dátum        Nap                        Nyitvatartási idő
2022. 12. 23. PÉNTEK 08:00-18:00
2022. 12. 24. SZOMBAT 08:00-12:00
2022. 12. 25. VASÁRNAP ZÁRVA
2022. 12. 26. HÉTFŐ ZÁRVA
2022. 12. 27. KEDD 08:00-18:00
2022. 12. 28. SZERDA 08:00-18:00
2022. 12. 29. CSÜTÖRTÖK 08:00-18:00
2022. 12. 30. PÉNTEK 08:00-18:00
2022. 12. 31. SZOMBAT 08:00-12:00
2023. 01. 01. VASÁRNAP ZÁRVA
2023. 01. 02. HÉTFŐ 08:00-18:00

Gázügyintézés:
2022. 12. 26. HÉTFŐ ZÁRVA
2022. 12. 27. KEDD 14:00-18:00
2022. 12. 29. CSÜTÖRTÖK 08:00-12:00

Hulladék ügyintézés:
2022. 12. 26. HÉTFŐ ZÁRVA
2022. 12. 27. KEDD 09:00-15:00
2022. 12. 29. CSÜTÖRTÖK 08:00-14:00

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal a téli időszakban
– a kormányzati igazgatási szünettel egyező időtartamban – 

2022. december 22-től 2023. január 6-ig
igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

A feladatellátás kizárólag haláleset anyakönyvezése esetén biz-
tosított, ennek érdekében a Hivatal anyakönyvvezetői ügyeletet 
tartanak, az alábbiak szerint:

2022. december 28. (szerda) személyesen 8.00 – 12.00 óráig
2023. január 2. (hétfő) telefonon 95/523-100
2023. január 4. (szerda) telefonon 95/523-100 
 

Igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:
2022. december 21. (szerda) 8.00–12.00 óráig és 13.00–17.00 óráig

Igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap:
2023. január 9. (hétfő) 8–12 óráig

A háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energia-
ár-emelkedés miatt az állami szerveknél is a gázfelhasználás 
csökkentése vált szükségessé, ezért december 22. és január 6. 
között igazgatási szünetet rendelt el a kormány, amely a Vas 
Megyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatait is érinti.

A megyében három kormányablak várja az ügyfeleket, köz-
tük a Sárvári Kormányablak, december 22-én csütörtöki 
ügyfélfogadási rend szerint, majd karácsony után, hétfőtől 
csütörtökig 8 és 16 óra között.

Az érintett pénteki napokon (december 23-án, 30-án és 
január 6-án) a kormányablakok zárva tartanak.

SÁRVÁRI KORMÁNYABLAK 
NYITVATARTÁSA

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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HÚSZ ÉVE nyitotta meg kapuit a SÁRVÁRFÜRDŐ
Jubileumot ünnepel a 
Sárvári Gyógy- és Well-
nessfürdő. A létesítmény 
húsz évvel ezelőtt, 2002. 
december 1-jén nyitotta 
meg kapuit. 

– Egy élmény, ami összeköt! 
– ez a sárvári fürdő szlogenje. 
Immáron húsz éve köt össze ez 
a csodálatos fürdő családokat, 
barátokat, munkatársakat – ezzel 
a gondolattal köszöntötte Kántás 
Zoltán, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. 
ügyvezető igazgatója a fürdő au-
lájában megrendezett jubileumi 
ünnepség vendégeit.

Az igazgató elmondta, hogy 
húsz év alatt több mint 12 mil-
lió fürdővendéget fogadtak, és 
több mint 2 millió gyógy- és 
wellnesskezelést végeztek a léte-
sítményben.

A házigazda után Ágh Péter ál-
lamtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője mondott köszöntőt. 
– Sárvárnak a történelemben 
nevet a Nádasdyak szereztek, 
viszont a jelenben a fürdő adja 
meg az imidzsét, az elismertsé-
gét, amire a város valamennyi 
polgára büszke lehet – fogalma-
zott, majd köszönetet mondott 
a fürdő dolgozóinak, továbbá 
azoknak a képviselőknek, város-
vezetőknek és fürdőigazgatók-
nak, akik a két évtized alatt hoz-
zájárultak a fürdő létrejöttéhez 
és fejlődéséhez.

Az ünnepségen 
Dr. Dénes Tibor 
nyugalmazott pol-
gármester idézte 
fel az indulás pil-
lanatait. Elmondta, 
hogy a több mint 
4 milliárd forintos 
beruházás az első 
Orbán-kormány 
által kidolgozott 
Széchenyi Tervnek 
köszönhetően tu-
dott megvalósul-
ni, amely 2 milli-
árddal támogatta 
a kivitelezést. 2001 
decemberében 
volt az alapkőletétel, és egy év 
alatt elkészült a fürdő, amelynek 
a megvalósulásában talán még a 
sárváriak sem hittek.

– A jó Isten ezt a termálvizet 
megteremtette itt alattunk, és 
az elődeink mind nagyszerűen 
gazdálkodtak ezzel a lehetőség-
gel – szólt Kondora István pol-
gármester, aki az önkormányzat 
nevében emléklappal köszöntötte 
a születésnapos Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdőt a minőségi turiz-
mus megteremtéséért végzett 
munka elismeréseként.

A köszöntők után Dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés 
alelnöke átnyújtotta a Vas Megyei 
Önkormányzat elismerő oklevelét, 
majd a Vas Megyei Iparkamara 
képviseletében Takács Tamás 

adott át ajándékcsomagot Kántás 
Zoltánnak.

Az esemény végén a proto-
kollvendégek megpörgethették 
a fürdő szerencsekerekét, majd 
Dr. Dénes Tibor és Kondora Ist-
ván polgármesterek felvágták az 
ünnepi tortát.

A jubileumi ünnepségen közre-
működött Pfeiffer Milán.

Az évforduló alkalmából a fürdő 
munkatársai közös ünneplésre 
hívták a vendégeket, december 
1–4. között jubileumi hétvégét 
tartottak. A Sárvár Kártyával ren-
delkezők pedig jelentős, akár 50 
százalékos kedvezménnyel ve-
hetik igénybe a Sárvárfürdő több 
szolgáltatását a jubileum kapcsán.

sii

Ágh Péter, Sárvár 
országgyűlési képvi-
selője egy rendhagyó 
poszttal ünnepelte 
a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő jubi-
leumát: „Ilyen se volt 
még: sárvári ország-
gyűlési képviselők 
egy képen. A sárvári 
fürdő 20. születés-
napján kifejeztük há-
lánkat mindazoknak, 

akik dolgoztak a fürdőért, legyen szó munkavállalókról, a turizmus 
területén tevékenykedőkről, építőkről, vezetőkről, döntéshozókról. 
Pártállásra tekintet nélkül a két évtized alatt a Sárvárhoz kötődő 
képviselők, Kovács Ferenc és Szabó Lajos is sokat tettek e helyért, 
megtiszteltetés volt velük találkozni.”

HÁROM KÉPVISELŐ EGY KÉPEN

Dr. Kondora Bálint, Dr. Máhr Tivadar, Dr. Dénes Tibor, 
Ágh Péter, Kondora István és Kántás Zoltán
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Bizakodva, optimistán tekintettünk a 2022-es év elé tavalyi 
évértékelő interjúnkban Kondora István polgármesterrel és Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármesterrel együtt a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek ellenére is. Aztán úgy hozta az élet, hogy 
a sárvári önkormányzatnak is energiahatékonysági intézke-
déseket kellett elfogadnia az év végére, a sárvári családokhoz 
hasonlóan takarékoskodnia kell. Igaz, a Városházán is lejjebb 
kellett tekerni a fűtést, és egy hűvösebb irodában beszélget-
tünk Kondora Istvánnal és Dr. Máhr Tivadarral, a 2022-es évre 
visszatekintve mégis azt látjuk, hogy Sárvár fejlődése idén is 
tovább folytatódott, és az önkormányzat tudott segíteni a nehéz 
helyzetbe került polgárokon is.  

Kondora István: Minden szil-
veszterkor megfogalmazzuk a 
reményeinket és bizakodunk. Két 
covidos év után szerettünk volna 
egy kis „levegőhöz jutni” 2022-
ben, hiszen a tartalékaink – sok 
más önkormányzathoz hasonlóan 
– megfogytak. Az év elején a covid 
utóélete még éreztette hatását, 
aztán mire „felállhattunk” volna, 
kitört az orosz–ukrán háború, 
majd ennek folyományaként az 
uniós szankciók következtében 
infláció, energiaválság alakult 
ki. Az önkormányzatok nehéz 
anyagi helyzetbe kerültek, csak 
egy példa, a távhőszolgáltató 
tizennégyszeres áron kapja a gázt. 
Közben a kormányzat 25%-os 
energiamegtakarítást írt elő, így 
egy energiatakarékossági intézke-
déscsomagot készítettünk.

Én mégis optimistán tekintek 
erre az évre és a jövőbe is. Az 
idei év februárjára zárult le az a 
kormányzati támogatás, amelynek 
következtében az állam a fürdő 
1,8 milliárd forintos adósságát 
átvállalta, és rengeteg pályáza-
tunk a megvalósítás, a tervezés 
szakaszába lépett idén. Megépült 
a belvárosi csapadékvíz-elvezető 
és a Fekete-híd utcai átemelő, 
elkészültek a Dózsa utcai parkolók. 
Pályázati pénzből a Leier-telket is 
megvásároltuk az aréna mögött, 
és az útépítés is elkezdődött, mert 
szeretnénk majd itt megvalósítani 
a Kertvárosi Szabadidőparkot, 
és ehhez egy klímaközpontos 
pályázat is kapcsolódik. Szintén 
pályázatból a Dévai utcában egy 
játszótér készült, a Zuhogónál egy 
csapadékvíz-átemelő épülhet, 
amely az előfeltétele a kertvárosi 
csapadékvíz-problémák kezelésé-
nek. A Bercsényi, a Dorottya, a Ti-
zenháromváros, a Sport, az Újhegy 

utcákban útfelújítások zajlottak. 
Ha a város évét mérlegre teszem, 
akkor van benne pozitív és nega-
tív is. Ha a magánberuházásokat 
is figyelembe veszem – már áll-
nak a Modero Hotel falai, a Sága 
beruházása is előkészítés alatt 
van, és előrehaladt az üzem régi 
épületeinek bontása, a Taravisnál 
elkészült az új szennyvíztisztító –, 
akkor a mérleg nyelve, a város éve 
pozitív irányba mutat.  

Sárvár közbiztonsága is javult az 
év folyamán, hiszen voltak prob-
lémáink a vendégmunkásokkal a 

belvárosban és a Csónakázó-tónál 
is. Ezért közterületi alkoholtilalmat 
vezettünk be, a rendőrség, a város-
őrség, a polgárőrök, a horgászok 
és egy magán biztonsági cég 
bevonásával jelentősen javult a 
helyzet.

– Hogyan alakult a helyi turizmus 
2022-ben? Visszatértek-e a vendé-
gek a járványos évek után? 

Dr. Máhr Tivadar: 2022 na-
gyon ígéretesen indult a járvány 
után. Mivel a Sárvárfürdőre épül 
a helyi turizmus, a magánszol-
gáltatók kínálata, sok száz sárvá-
rinak ad megélhetést, ezért azt 
reméltük, hogy az 1,8 milliárd 

forintos hitelkiváltás után ebben 
az évben meg tudjuk alapozni 
a fürdő jövőbeni fejlesztéseit. A 
vendégéjszakák számát illetően a 
2019-es rekordév adatait szerettük 
volna megközelíteni, és októberig 
ígéretes eredményeket látunk, 
a tartózkodási időket nézve is jó 
évet zárhatunk. Úgy tűnik, hogy 
sikerült kitörnünk az egyhétvégés 
üdülőhelyből, már 3-4 napra nő az 
átlagos tartózkodási idő. Ezért is 
fontos, hogy olyan turisztikai kíná-

latot adjunk, amely a hosszabb itt 
tartózkodást is lehetővé teszi. Ösz-
szességében a helyi turizmus egy 
szép ívet húzott 2022-ben, amit 
most beárnyékol az energiaválság, 
hiszen egyrészt direkt módon – 
például a fürdő, a szálláshelyek, 
az éttermek esetében – megje-
lennek a magasabb energiaárak, 
másrészt a vendéglátogatottsági 
adatokat sem tudjuk, hogy milyen 
irányba befolyásolják a következő 
hónapokban. Bizakodásra ad 
okot, hogy év végén a nagyobb 
szállodákban már szinte telt ház 
van, és Sárvár a hazai, vidéki te-
lepülések között a legmagasabb 

áron tudja turisztikai szolgáltatá-
sait kínálni, amire van is kereslet.  
A látogatottság, a vendégéjszakák 
tekintetében továbbra is őrizni 
kell a helyünket a TOP10-ben, 
fenn kell maradnunk a hazai és 
a nemzetközi turizmus térképén. 

– Sárvár gazdasága két lábon áll, 
az idegenforgalom mellett az ipar is 
nagyon fontos adóbevételi forrása a 
városnak. Hogy alakult a helyi ipar 
helyzete 2022-ben?  

Kondora István: Hosszú távra 
terveznek nálunk a cégek, a Sága 
egy nagy fejlesztés előtt áll, a Flex 
működése is stabil, az AWF most 
adott át egy üzemcsarnokot, a 
kezdeti 10 munkavállaló helyett 
ma már 400 emberrel dolgoznak, 
az Edilkamin a kandallógyártás te-
kintetében nem tudja az igénye-
ket kielégíteni. Nagyon jelentős 
a sárvári vállalatok termelésnö-
vekedése, a vendégmunkások 
esetében pedig egyfajta áttransz-
formálás zajlik. Az ukránok száma 
elkezdett csökkenni, mellettük 
megjelentek a filippínók, akik – 
személyes tapasztalatom szerint 
– tisztelettudóak, alkalmazkodóak, 
szorgalmasak, mélyen vallásosak, 
könnyen beilleszkedtek ebbe 
az idegen környezetbe. Lehet, 
hogy egy verseny is kialakul, és 
a turizmusban is szeretnék majd 
foglalkoztatni őket. 

Amennyiben az ipart nem teszi 
tönkre az energiaárak növeke-
dése, akkor ez a duális rendszer, 
az ipar és a turizmus kettőse, 
továbbra is stabil bevételt jelent 
nekünk, és át tudjuk vészelni 
az energiakrízist. Nagy kérdés a 
fürdő, de remélem, hogy a téli 
időszakban is nyitva tudjuk tartani, 
ha csökkentett üzemmódban is.

A BELSŐ ÉS A KÜLSŐ BÉKE MEGTALÁLÁSA A LEGFONTOSABB            Évértékelő beszélgetés Kondora István polgármesterrel és Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel

Dr. Máhr Tivadar és Kondora István bízik abban, 
hogy 2023-ban tovább épülhet a város

Megújult a Bercsényi utca – Ágh Péter képviselő fontos 
szövetségese a városvezetőknek Sárvár építésében
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A BELSŐ ÉS A KÜLSŐ BÉKE MEGTALÁLÁSA A LEGFONTOSABB            Évértékelő beszélgetés Kondora István polgármesterrel és Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel

Dr. Máhr Tivadar: Sárvár nem 
tud kimaradni a globalizált világ 
történéseiből, legyen ez pozitív 
vagy negatív. Már azzal részesei 
vagyunk, hogy hozzánk külföldről 
érkeznek látogatók, és azzal is, 
hogy itt vannak a külföldi mun-
kavállalók. Ebből nem tudunk, 
és nem is szabad kimaradnunk, 
hiszen látni kell, hogy a mai vi-
lág a hálózatok társadalma, és 
emiatt el kell fogadnunk, hogy 
Sárvár a kultúrák találkozóhelye. 
A közép-európai vendégeink még 
olyan kulturális értékekkel bírnak, 
mint mi, de az ukrán vagy az ázsiai 
vendégmunkások már más kultu-
rális háttérrel rendelkeznek. Ennek 
ellenére sok kapcsolódási ponton 
tudnának velünk találkozni, és a 
pozitív szinergiákat ki tudnánk 
használni, hiszen ez nemcsak 
gazdasági, hanem társadalmi kér-
dés is. Fontos, hogy megtaláljuk 
a pozitív kapcsolódási pontokat.

Kondora István: A számos 
magyar tulajdonú vállalat mellett 
sok külföldi hátterű cég is van 
Sárváron, például az AWF, a Flex, az 
Edilkamin, a Provertha. Sárváron 
egyfajta nemzetközi összefonódás 
van a vállalatok, a munkavállalók, 
a turisták, az export – import 
kapcsán, és bele vagyunk 
szőve a világhálózatba, úgy 
tűnik ez a jövő, ez elől nem 
fogunk kitérni.

– Sárváron továbbra is 
alacsony a munkanélküliség, 
az energiaválság, az infláció 
azonban mégis ráirányította 
a figyelmet a helyi szociális 
hálóra, a szociális rendszer 
működtetésére.

Kondora István: A sárvá-
ri önkormányzat nyolcezer 
forintos támogatást adott 
év elején a nyugdíjasoknak. 
Közben megváltozott a vi-
lág, az energiahelyzet, ezért 
év végén már nem erre a támo-
gatási formára építettünk, hanem 
duplájára emeltük a fűtéstámoga-
tás összegét azoknak a rászorulók-
nak, akik egyedi gázfűtéssel vagy 
vegyes tüzeléssel rendelkeznek. 
Ebbe a körbe bevontuk a nyugdí-
jasok és a nagycsaládosok mellett 
a rászoruló, gyermeküket egyedül 
nevelő szülőket is, így egy fűtési 
szezonban ők már ötvenezer 

forint támogatásban részesülnek. 
Megmaradt a lakásfenntartási, 
az étkezési, a tankönyvtámoga-
tás, a felsőoktatásban tanulók 
támogatása, a tűzifatámogatás 
is. A minimálbér emelése miatt 
megemeltük a jogosultsági jö-

vedelemhatárokat, amelyekhez 
jövőre is hozzá kell nyúlnunk a 
minimálbér újabb emelése miatt, 
a szociális rendeletünk állandó 
karbantartásra szorul.

Sárvárnak 8-10 éve vannak 
olyan támogatásai, amelyeket 
más városok most vezettek be az 
energiakrízis miatt, a jól működő 

szociális rendszerünk másnak is 
például szolgál.

– 2022-ben felsorolni is nehéz, 
hogy hány civil szervezet ünnepel 
jubileumot városunkban. A kultu-
rális – civil élet is példaértékű más 
települések számára.

Dr. Máhr Tivadar: A civilek és 
az önkormányzat kapcsolata – az 
elmúlt évtizedekhez hasonlóan 
– nagyon jó. Büszkék vagyunk 

arra, hogy sok civil csoportosulás 
van Sárváron, akik olyan teljesít-
ményt nyújtanak, a város életén 
olyan lenyomatot hagynak évről 
évre, ami példaértékű, továbbá a 
helyi társadalom és a vendégek 
kulturális igényeit is kielégítik.  

Az önkormányzat igyekszik támo-
gatni őket helyiség biztosításával 
és anyagi értelemben is, bár erre 
most a válság rányomja a bélye-
gét. A fejlődésünket nemcsak 
anyagi értelemben lehet mérni, 
mert akkor is van jól lét, ha nincs 
feltétlenül anyagi fejlődés, hiszen 
egyfajta lelki, szellemi háttér 

is kell a jóléthez. Ha a sok civil 
szervezet közötti együttműkö-
dés megfelelően szőtt, akkor 
„a város szőnyege is elég sűrű 
szövésű”, és mindenki elfér rajta, 
mindenki a részese. A civil lét 
másik kivetülete, hogy a civilek 
egy közöséget alkotnak, erősítik 
egymást, a családjaikat, a helyi 
társadalmat, és ezáltal lehetünk 
egy jól szolgáltató város.

Kondora István: Nagyon fon-
tos minden közösség, ami élet-
jeleket mutat, és fontos, hogy 
mindenhol van egy vagy kettő 
olyan motor, csoportvezetők, akik 
ezt energiával táplálják. Örülök, 
hogy mindenki sérülés nélkül 
tudta átvészelni a covidos éveket, 
nem volt egy olyan civil csoport 
sem, aki az elmúlt három évben 
megszűnt volna. 

 – Év végén már elkezdődik a jövő 
év tervezése, a 2023. évi költségvetés 
készítése is. Talán a rendszerváltás 
utáni legnehezebb időszakot éljük, 
régen volt már ennyi bizonytalansá-
gi tényező a költségvetés tervezése 
során.  

Kondora István: Most de-
cemberben még nagyon kezdeti 
formában van a jövő évi költség-
vetésünk, mert nem látjuk a fő szá-
mokat az energiafronton. A legfon-
tosabb célunk, hogy az egyensúlyi 
helyzetünket meg tudjuk őrizni, és 
a város fejlesztését tovább tudjuk 
folytatni, amelyben segítségünkre 
lesz, hogy hamarosan indulnak az 
újabb pályázataink, ezekről részle-
tes tájékoztatást majd a követkő 
lapszámban adunk. A magán-
tőke mozgását is figyelemmel 
kísérjük majd, és meg szeretnénk 

őrizni a helyünket a ha-
zai turisztikai térképen is. 
Egyrészt lesz egy szigorú 
költségvetésünk, másrészt 
a már megkezdett pályá-
zati beruházásokat tovább 
tudjuk vinni, és számos új 
pályázatunk is lesz, ame-
lyek bőven adnak nekünk 
munkát és alkotási lehető-
séget 2023-ban is.

– Karácsony előtt, az ün-
nepek alatt olvassák ezeket 
a sorokat a sárváriak. Mit 
kívánnának az ünnepekre, az 
új évre a város polgárainak? 

Kondora István: Min-
denkinek kívánok belső és külső 
békét, ehhez lelkierőt, összefogást 
és optimizmust.

Dr. Máhr Tivadar: Azt kívánom, 
hogy ne csak az ünnepek alkalmá-
val, hanem minden nap találjuk 
meg az apró örömöket, legyünk 
ehhez elég tudatosak 2023-ban, 
és így bizakodóbban tudunk majd 
az élet kihívásai elé állni. 

Fonyó Roberta

Elkészült a 142 gépjármű befogadására alkalmas Dózsa utcai parkoló

Májusfaliget - Sárvár erejét a civil szervezetek adják
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A Sága Foods Zrt. tulajdo-
nosa, a Master Good cég-
csoport alapítványa a kará-
csony közeledtével idén is 
adománnyal támogatta az 
ikervári gyermekotthont.  
A Bárány Család a Családo-
kért Alapítvány nemcsak 
ünnep idején hoz csomagot 
az itt élő fiataloknak, hanem 
egész éven át támogatja a 
Sága termékeivel az Ikervári 
Speciális Gyermekotthon és 
Általános Iskola lakóit.

– A Bárány család alapítványát 
azért hoztuk létre, hogy segítsük 
a nehéz körülmények közt élő 

családokat. Elsősorban a Master 
Good cégcsoport közel három-
ezer dolgozójának a rászorulóit 

támogatjuk a tanulásban, a 
sportban, a művészetek te -
rén. Emellett több gyermekott-
honnal is kapcsolatban állunk. 
Mivel a Sága Vas megyében 
tevékenykedik, így került a mi 
fókuszunkba is az ikervári gyer-
mekotthon – számolt be az 
adomány átadóján a cégcsoport 
tulajdonosainak képviseletében 
Bárány Zsuzsa.

Az ajándékokat a Vas Megyei 
Gyermekvédelmi Központ és 
Általános Iskola ikervári gyerme-
kotthona részéről Vargyainé Fo-
dor Hajnalka intézményvezető 
vette át munkatársaival. Az idei 
adomány a karácsonyi édes-
ségek mellett az egyik sport-
áruházban beváltható utalványt 

is tartalmazott. Az ajándékokat 
egy karácsonyi dallal is megkö-
szönte társai nevében az egyik 
itt élő fiatal.

– A karácsony különösen ne-
héz időszak az állami gondozott 
gyermekek számára. Nálunk is 
több olyan gyermek van, aki 
karácsonykor sem mehet el 
a családjához. Számukra egy 
kicsit könnyebbé-szebbé és el-
viselhetőbbé próbáljuk tenni az 
ünnepet. A családot pótolni nem 
tudjuk, de talán az odafigyelés 
bennük is azt az érzést kelti, 
hogy ők is fontosak valakinek 
– mondta el Vargyainé Fodor 
Hajnalka intézményvezető az 
adományokat megköszönve.

p-ás

Ajándékozók és megajándékozottak az ikervári otthonban

IDÉN IS KAPTAK AJÁNDÉKOT az ikervári otthon lakói

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

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

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

9600 Sárvár, Batthyány utca 43. 
  (lottózó mellett)
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

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

Boldog karácsonyt és sikerekben bó́velkedó́ új évet kívánunk!

Bárcsak ígérhettem volna meg 
2021 adventjén, hogy minden 
más lesz 2022-ben, tudva, hogy 
az erős gondolatok befolyásolják 
a történéseket. Nem tehettem! 

Csak a kívánságnak és remény-
nek adhattam hangot, őszinte 
szívvel, bízva abban, hogy átvé-
szeljük, hogy kibírjuk és túléljük 
a kórt. 

Kórt mondtam és máris kény-
telen vagyok tovább képezni a 
szót: – kór – korlát!

Mondhatnánk szómágiának is, 
de nem az. Tény! Az idei advent 
fényeit beárnyékoló fogalom a 
korlát, kényszerű visszafogottság, 
korlátozása mindannak, amihez 
hozzászokhattunk!

De a korlát kapaszkodó is 
lehet, fogódzó, takarékosság-
ra intő, okos beosztást tanító, 

észszerűbb életmódra kész-
tető kényszerintézkedés, amit 
– meggyőződéssel jelentek ki 
– százszor könnyebb elviselni, 
mint a kór pusztító jelenlétét.

Kedves Sárváriak!
Nem titkolom a meghatott-

ságomat, ha az elmúló évre 
gondolok!

Mennyi mindent éltünk át! És 
talpon maradtunk!

Boldogsággal fogadtuk az 
újszülötteket, méltósággal gyá-
szoltuk halottainkat, ápoltuk 
kertjeinket, szépítettük ottho-
nunkat, városunkat, és ez a város 
kisugárzásával, aurájával erősített 
bennünket.

Vezetőink tudták és tették 
a dolgukat Sárvárért, a sárvári 
polgárokért, a város lakosaiért.

Életünk – bár nem felhőtlen –,  
de ünnepünk „a szív legfőbb 
ékessége” lehet boldog!

Kövessük pontos hűséggel az 
ismétlődésben is mindig újjászü-
lető rítust. A megváltó világrajöt-
tét ünnepelve. Akinek múltunkat, 
létünket és jövőnket köszönhet-
jük, viszonzásul csak hitünket kéri. 
A bizakodó, erős hitünket! 

Ha érezzük, ha tudjuk, hogy 
egymás kezében vagyunk, hogy 
erőnk, teherbírásunk, lelki egész-
ségünk függ a másiktól, s tőlünk 

az övé, ha a méltányosság és 
segítőkészség napi rutinná válik 
életünkben, ez lesz az igazán 
fogódzó!

Advent a várakozás, a felké-
szülés, a magunkba nézés, az 
erőgyűjtés ideje. Fogadjuk nyílt 
szívvel, cselekvő szeretettel, 
derűvel és bizalommal!

Tegyünk meg mindent, hogy 
szép legyen az ünnepünk!

Boldog karácsonyt kívánok!
Dr. Szijártó Valéria

Sárvár címzetes főjegyzője

Kedves Sárváriak!
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Több mint ezren várták a 
Sárvári Mikulást az aréná-
ban december 6-a délután-
ján. A Sárvári Mikulás idén 
immáron 16. alkalommal 
látogatott el hintójával a 
városunkba.

Gyerekek, szülők, nagyszülők 
töltötték meg a Sárvár Aré-
na lelátóját és küzdőterét. Az 
Alma együttes koncertjén már 
a Rossz csont manók, Rudolf 
és Kópé krampusz is táncolt, 
előttük Paukovicsné Hegyi Gab-
riella vezetésével a Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékeinek műsorát láthatta 
a közönség. 

Az Alma együttes és a gyere-
kek nem hiába hívták telefonon 
is a Sárvári Mikulást, hamarosan 
megérkezett az arénába. Idén 
immáron 16. alkalommal látoga-
tott el városunkba a Nagyszakállú. 
Mivel elfáradt a hosszú úton, ezért 
megpihent egy kicsit, addig a 
Crazy Legs Dance School táncosai, 

Szabó Balázs tanítványai varázsol-
tak el mindenkit produkciójukkal. 

Elsőként a sikeres vizsgát 
letevő idősebb manók kaptak 
ajándékot a Mikulástól, őket 
ugyanis jövőre már fiatalabb tár-
saik váltják, akik most is itt voltak 

velük, és tanulták a Manó moz-
dulatokat és feladatokat. Aztán 
minden gyermek felmehetett 
a színpadra, és találkozhatott a 
Mikulással, aki a manók segít-
ségével csokival is megajándé-
kozta őket. 

A Télapó zsákját a Vas Megyei 
Közgyűlés töltötte meg édesség-
gel. A rendezvényt Börczy Tímea, 
Mórocz Andrea, Varga Zsolt és 
Kiss Csaba szervezték. Az est 
háziasszonya Pintérné Zámbó 
Zsanett volt. -berta-

Szelfi a Mikulással és az Alma együtessel (Fotó: FR)

HATALMAS TÖMEG VÁRTA A SÁRVÁRI MIKULÁST!

ÁLDOTT KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET 

ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNOK!

Ágh Péter
országgyűlési képviselő

facebook.com/aghpetervasmegye Az Ország Karácsonyfája a Parlament előtt - 2022.
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EGYÜTT ÜNNEPELTEK a sárvári nagycsaládosok

December 3-án mikulásváró és karácsonyi ünnepséget tartott 
a Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete. A Szent László Katolikus 
Általános Iskola feldíszített ebédlőjében Sándor Katalin, az 
egyesület elnöke köszöntötte a tagcsaládokat, majd meghitt 
ünneplés kezdődött. 

A gyerekek körülállták a ka-
rácsonyfát, együtt énekeltek, 
hógolyóztak, mondókáztak, aztán 
filctollat ragadtak és levelet írtak a 
Mikulásnak. Nagyon jók lehettek 
idén a sárvári gyermekek, hiszen 
még meg sem száradt a papíro-
kon a tinta, amikor a nagyszakállú 

megérkezett. Feneketlen zsákjá-
ból minden gyermeknek jutott 
csokoládé.

Az egyesület a támogatói segít-
ségével megvendégelte a részt-
vevőket, és ajándékcsomagokkal 
tette szebbé a nagycsaládosok 
ünnepét. A szervezet jelenleg 

45 tagcsaláddal működik, közel 
200 gyermeknek tudtak örömet 
okozni.

Az ünnepségen Kondora István 
polgármester és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester is részt vett. Ők 
sem érkeztek üres kézzel, már 
hagyomány, hogy a város 1-1 
kilogramm szaloncukorral segíti 
a nagycsaládok karácsonyát. A 
szaloncukor mellé ezúttal egy kis 
narancs is került.

Az ajándékosztásból a katoli-
kus iskola is részesült. A Sárvári 

Nagycsaládosok Egyesülete egy 
fenyőfával ajándékozta meg az 
intézményt, amiért idén is helyet 
biztosított a rendezvénynek. 
Sándor Katalin az ünnepségen 
mondott köszönetet Ördög Tibor 
iskolaigazgatónak.

sii

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

Dr. Máhr Tivadar (b) és Kondora István (j) valamint a sárvári nagycsaládosok egyesületének tagjai
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Folytatás az 1. oldalról
Advent negyedik hétvégéjén a 

Sárvári Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Gyermekkórusa és a Csen-
gettyűsök műsorával kezdődött a 
program. A Sárvár Jövőjéért Egye-
sület elnöke, Barbalics Andrea kö-
szöntötte az összegyűlteket, mivel 
a vendéglátásról ezen a hétvégén 
az egyesület gondoskodott. A civil 
szervezet képviseletében Takács 
Zoltán Bálint és Győri Nagy Attila 
forró teával és forralt borral kínálta 
az érdeklődőket, a sült gesztenyét 
pedig dr. Kondora Bálint sütötte. 

Az adventi koszorú negyedik 
gyertyáját Vörös Krisztina, a gár-

donyisok felkészítő tanára lob-
bantotta fel, majd kezdetét vette 
a Kanona Band műsora.

Az est további részében a Brick 
Bistro és a Turner’s Cafe Bar szer-
vezésében a Bujtás Ervin acoustic 
és a Zafír zenekar lépett fel.

*   *   *
A Kertvárosi Advent második 

hétvégéjén Kondora István pol-
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket Dr. Máhr Tivadar és 

Szabó Zoltán alpolgármesterek 
társaságában a Tubize téren. Kon-
dora István a jelenlévőknek békés 
és boldog adventet kívánt. 

A jövőre fennállásának 10. jubi-
leumát ünneplő Sárvári Oratórikus 
Kórus szólistái adtak ünnepi mű-
sort. Bausz Imre, Szakos – Gyeszli 
Szilvia, Bányászi Brigitta, Pápay 
Nikoletta, Robbert Langereis és 
Pécz Eszter énekét hallhatta a kö-
zönség, a konferanszié Csempesz 
Gábor volt. Az adventi koszorú 
második gyertyáját Kondora Ist-
ván és dr. Szalainé Horváth Judit 
kórusvezető közösen gyújtotta 
meg. 

A harmadik vasárnapon a sze-
les és hideg idő ellenére ösz-
szegyűlteket Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester köszöntötte a 
Kertvárosi Adventen, és minden-
kinek megköszönte, hogy eljött 
az eseményre, és azzal biztatott, 
hogy a zord időjárás ellenére az 
öröm lángja fog fellobbanni. A 
gyertya meggyújtása előtt Gaál 
Boglárka orvostanhallgató és 
Monostori Patrik, a Ma’mint ’Ti 

Színjátszó Csoport tagja adott 
ünnepi műsort. 

Az adventi koszorú harmadik 
gyertyáját a két fellépő és Sárvár 
két alpolgármestere gyújtotta 
meg, majd  forralt bor, forró tea, 
pogácsa és mézeskalács mellett 
beszélgethettek a résztvevők.

A negyedik adventi vasárnapon 
a Szent László Katolikus Általános 
Iskola énekkarának műsorát hall-
hatták az érdeklődők a Tubize téren.

– A Kertvárosi Adventet első 
alkalommal rendeztük meg, gyűj-
töttük a tapasztalatokat, hogy 
jövőre még jobban tudjuk meg-
szervezni, mert az bebizonyo-
sodott, hogy szükség van erre a 
közösségi programra – mondta 
Szabó Zoltán alpolgármester, 
aki mindenkinek megköszönte a 
részvételt, és boldog karácsonyt 
kívánt. 

TRG-sii-fr

TELJESSÉ VÁLT A FÉNYESSÉG! MEGVÁLTÓ SZÜLETIK A VILÁGRA!

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

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» Műszaki vizsgáztatás 24.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 2000 Ft-tól «

» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futóműjavítás «

» UNIX-autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

 diagnosztikai rendszerek!

A megszokott nyitvatartással várjuk! 
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ! 

TÉLI GUMI AKCIÓ!TÉLI GUMI AKCIÓ!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet!

A Gárdonyi iskola kórusa lépett fel ad-
vent negyedik hétvégéjén (Fotó: TRG)

A Kertvárosban Kondora István és dr. Szalainé Horváth 
Judit gyújtotta meg a második lángot (Fotó: TRG)

Monostori Patrik, Gaál Boglárka, Szabó Zoltán és 
Dr. Máhr Tivadar a Kertvárosi Adventen
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A Sárvár Városi Mazsorett Együttes hagyományos év végi gá-
laműsorát december 3-án tartották a zsúfolásig telt Sárvár Aré-
nában állandó partnerük, a Kanona Band közreműködésével. 

A 30 éves együttes valamennyi 
korcsoportja és meglepetésként a 

lányok szüleiből álló alkalmi tánc-
csoport is közönség elé lépett.  

A kétórás műsor végén Kondora 
István polgármester gratulált a 
jubiláló együttesnek és nívódíjas 
művészeti vezetőjének. Mint 
mondta, Csikós Györgyné a ma-
zsorett magyar stílusát teremtette 
meg, nemzeti karaktert adva a 
műfajnak. A látványos táncshow 
összeállításában közreműködött 
Csikós Györgyné nívódíjas mű-
vészeti vezető, Krajczár Zsanett 
csoportvezető, Bodorics Kitti ma-
zsorett oktató és Sebestyén Zsolt 
táncpedagógus. 

A gálán Bodoricsné Dann Piros-
ka is beszédet mondott. A város és 
a megye támogatása fontos alapja 
a gála sikerének. A Mazsorett Ala-

pítvány elnöke köszönetet mon-
dott ezért az önkormányzatnak, a 
megyének és minden segítőnek.

– A mazsorettek fellépései 
mindig látványosak, jelenjenek 
meg bárhol is. De a Sárvár Aréna 
környezete, színpadi és fénytech-
nikája hatalmas szorzót jelentett 
az amúgy is nagyszerű produkció-
nak – hangsúlyozta a gála fináléja 
előtt Csikós Györgyné nívódíjas 
művészeti vezető. Beszédében 
megköszönte a támogatást a vá-
rosnak, a segítséget a szülőknek. 
Elhangzott: komoly csapatmunka 
eredményeként sikerülhetett 
ilyen jól a gála. 

Pogács Mónika

Nagy sikerű, telt házas adventi koncertet adtak a jubiláló 
Sárvári Vonósok a ZeneHázában. A zenekar 2012-ben alakult, 
idén tízévesek. 

Az adventi koncertekre való 
készülés fontos volt minden 
évben az együttes számára, de 
a pandémia miatt két évig nél-
külöznie kellett közönségüknek 
a hangversenyeiket. 2019-ben 
adtak utoljára adventi koncertet 
a zenészek, így most még na-
gyobb örömmel készültek erre 
idén. A műsorban komolyzenei 
művek és könnyedebb filmze-
nék egyaránt helyet kaptak az 
ünnep, a karácsony jegyében. 

Csikós-Kovács Éva művésze-
ti vezető elmondta: céljuk a 
koncerttel idén is az volt, hogy 
közönségük számára felhőt-
len egy órát ajándékozzanak, 

elfeledtetve velük egy kicsit a 
hétköznapok gondjait. – Öröm 
a zenekar tagjainak tíz év óta 
a közös zenélés. Cél, hogy ezt 
az örömet közönségünkkel is 
megoszthassuk minden egyes 
koncerten – hangsúlyozta a 
művészeti vezető. 

Az adventi hangverseny jó al-
kalom volt arra is, hogy Kondora 
István polgármester átadhassa 
a zenekar részére fennállásuk 
tízéves évfordulója alkalmából 
a város életében kifejtett magas 
szintű és példaértékű munkájuk 
elismeréseként Sárvár város 
önkormányzatának emléklapját.    

Pogács Mónika

Színpadon a Sárvári Vonósok

GÁLÁVAL BÚCSÚZTATTÁK az évet a sárvári mazsorettek

Két nagy sikerű koncertet adtak a jubiláló SÁRVÁRI VONÓSOK

A gála egy látványos produkciója

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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Megjelent Benkő Sándor Üzemen kívül című fotóalbuma, 
amely elsőként Sárváron került bemutatásra. A fotóriporter 
a kötetben az elmúlt negyven év képeiből ad válogatást.

December 7-én a Nádasdy-vár 
házasságkötő termében került be-
mutatásra Benkő Sándor Üzemen 
kívül című új fotóalbuma. A telt 
házas könyvbemutatón Takács 
Zoltán Bálint, a Nádasdy Kultu-

rális Központ intézményvezetője 
és Kondora István polgármester 
mondott köszöntőt, gratuláltak 
Benkő Sándornak a kiadványhoz. 

A kötetet, illetve a fotóriporter 
érdemeit Szenkovits Péter író, új-

ságíró ismertette. Elmondta, hogy 
Benkő Sándor eredetileg geodézi-
át tanult, nem készült fotóriporteri 
pályára, a fotózással csak hobbi 
szinten foglalkozott. A ’80-as 
években aztán felajánlottak neki 
egy fotóriporteri állást. Kiemelte, 
hogy a sárvári fotós valamennyi 
képét szeretet, szabadságvágy, 
humánum járja át.

Az Üzemen kívül című, bő 200 
oldalas fotóalbum a Szülőföld 
Könyvkiadó gondozásában jelent 
meg, tartalmas keresztmetszetet 
ad Benkő Sándor egész eddigi 
életművéből, negyven év képe-
iből. 

A kötetbe 434 fotó került be 
8 fejezetre osztva (Földemberek; 
Zene, tánc, művészet; Történelmi 
hagyományok őrzése; Őrségi 
anziksz; Erdély: Hullámzó hegyek; 
I. világháborús emlékhelyek, te-

metők; Üzemen kívül; Történelem 
szeretettel és tisztelettel).

– Ez egy nagyon komoly csa-
patmunka volt. A lektorok közül 
szeretném megemlíteni Kondor 
János festőművészt, aki nagyon 
sokat segített művészeti szem-
szögből, Bánkuti András a képek 
válogatásában, szerkesztésében, 
elhelyezésében segített, Benkő 
Gábor pedig a könyv megszer-
kesztésében. Fodor Sándor és 
Szenkovits Péter a meglévő blok-
kokhoz írt szöveget – fogalmazott 
Benkő Sándor.

A könyvbemutatón közremű-
ködött Kóta Pál, aki József Attila 
Gyöngy című megzenésített ver-
sét adta elő. A rendezvény végén 
az érdeklődők megvásárolhatták 
a kötetet, amelyet Benkő Sándor 
dedikált is. 

sii

Kondora István, Benkő Sándor és Szenkovits 
Péter a könyvbemutatón (Fotó: CSZ)

Sárvár Város Önkormányzata két év kihagyás 
után, idén újra megszervezte a városban mű-
ködő civil szervezetek képviselőinek hagyo-
mányos évzáró rendezvényét. A civil vacsorán 
Kondora István polgármester a város mintegy 
60 civil szervezetét köszöntötte.

A Sárvár Arénában tartott ren-
dezvényen a polgármester meg-
köszönte a civilek egész éves 
munkáját, aktivitását. Kiemelte, 
hogy kulcsszerepük van Sárváron 
a közösségi élet formálásában és 
összetartásában. 

– Ha csak 20-30 embert képvisel 
egy-egy egyesületi vezető, akkor 
is 1000-1500 ember vagy még 
több, aki közvetlenül érintett, 

plusz a család-
tagjaik. Úgy gon-
dolom, ez egy 
összetartó erő, 
egy összetartó 
kapocs a város 
közösségében, 
szövetében – fo-
galmazott. 

Kondora István bízva abban, 
hogy a járvány, a háború, az 

energiaválság után végre egy 
jobb év köszönt ránk, mindenki-

nek boldog új esztendőt kívánt 
2023-ra. sii

Kondora István polgármester köszönte 
meg a civilek munkáját (Fotó: CSZ)

CIVIL ÉVZÁRÓT szervezett az önkormányzat

Jubilál a SÁRVÁRI ORATÓRIKUS KÓRUS
A Sárvári Oratórikus Kórus 
jövőre tízéves lesz, ugyanis 
2013-ban alakultak. Erről 
dr. Szalai Ferenc egyesületi 
elnök tájékoztatott a kórus 
nyilvános próbáján. 

Tíz olyan programot szerveznek 
egy év alatt, amely leginkább 
rájuk jellemző. Erre már pályáza-
tot is adtak be a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.-hez. A jubileumot 

két nagykoncerttel ünneplik. 
Az elsőt június 24-én tartják, az 
előadáshoz a tánckar toborzása 
is megkezdődött, nekik is fontos 
szerep jut az előadásban. A másik 
koncertet jövőre az adventi idő-
szakban láthatja a közönség „Ne-
ked írom a dalt” címmel. Ebben 
olyan dalok hangzanak majd el, 
amelyekhez a karnagy, dr. Szalai 
Ferencné írt műfordításokat. De a 
jubileumi évhez tartozó program 

volt már a kórus által a Kertvárosi 
Adventen és a Sárvári Adventen 
adott koncert is. A jubileum 
további mérföldkövei a március 
15-i ünnepség műsora, a május 
elsejei retro majális, egy áprilisi 
jótékonysági véradás a Megyei 
Vöröskereszttel együttműködve. 
A „Tíz év mögöttünk, sok terv előt-
tünk” szlogent kapott jubileumi 
sorozat része a nyári kórustábor és 
ősszel egy újabb nyilvános próba. 

Pécz Eszter elnökségi tag a 
június 24-i előadás tánckarának 
toborzásáról elmondta: a pro-
dukcióban a színpadi látvány 
is hangsúlyos szerepet kap, a 
tánckarba így 15 évnél idősebb, 
jó ritmusérzékkel rendelkező 
tagokat várnak. Jelentkezni a 
kórus közösségi oldalán vagy 
személyesen a tagokon keresztül 
lehet.

Pogács Mónika

NEGYVEN ÉV KÉPEI  egy albumban
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A 2022-es év tartalmasan telt a Sárvári Kerékpár Egylet szá-
mára. A VCA-KP-1-2021/4-000714-VAL-ELS/001 „Kerékpáros 
Város” néven nyert pályázat megvalósítása egész évben adott 
feladatot az egyesületi tagoknak, és programot a kerékpáro-
zást szerető városlakóknak. 

A projekt megvalósítása áp-
rilisban kezdődött a Közlekedj 
Okosan közlekedésbiztonsági 
nappal a KRESZ-parkban, melyen 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
tartalmas programokat kínált 
az egyesület. Az öko-tudatos, 

zöld mobilitás iránt érdeklő-
dők májusban vehettek részt a 
Közlekedj Ökosan túrán, ahol 
e-bikeokkal járta be a csapat a Va-
si-hegyhát dombjait és vett részt 
izgalmas programokon. A nyár 
derekán kétnapos rendezvényt 

szervezett az egyesü-
let Családi Zöldhajtás 
címmel. Az első napon 
kerékpáros tájékozó-
dási versenyre vártuk a 
vállalkozó kedvű csalá-
dokat, melyen a várost 
bejárva kellett pecsé-
teket gyűjteni értékes 
ajándékokért, valamint 
senior túrát szerveztünk 
a 60+-os kerékpárosok-
nak. A második napon 
a KRESZ-parkban volt 
lehetősége kerékpáros 

kikapcsolódásra valamennyi kor-
osztálynak. Elektromos kisautók, 
kerékpáros játszótér, virtuális 
kerékpárverseny, ingyenes szer-
vizszolgáltatás, elektromos roller, 

segway és lábbal hajtós gokart 
is kipróbálható volt. A program 
novemberben zárult egy egész-
ségügyi szűrőprogrammal, mely 
a Minden Fitten nevet kapta. 25 
fő részére biztosított lehetőséget 
az egyesület arra, hogy egy teljes 
körű szív- és érrendszeri szűrő-
vizsgálaton vegyenek részt.

 A tekerés jövőre is folytatódik, 
már január 1-én a szokásos újévi 
tekeréssel indul az év! Addig 
is minden sárvárinak boldog 
karácsonyt és kerékpározásban 
gazdag új évet kíván a Sárvári 
Kerékpár Egylet!

E-bikeokkal járta be a csapat a Vasi-hegyhát dombjait

Sikeresen zárult a KERÉKPÁROS VÁROSPROGRAM!

1992-től a szakkereskedő
K O N Y H A S T Ú D I Ó

www.sebomuszaki.hu

Szombathely, Pálya u. 10-16. 
Hétfő-Péntek: 08:30-17:00 
94/510-555

Boldog karácsonyt és 
sikerekben gazdag új évet kívánunk!

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

Boldog karácsonyt és 
balesetmentes új évet kívánunk!

2023-ban is várjuk
Önöket tanfolyamainkra!

2023. január 21-én szervezik meg a XV. Sárvári Városi Bált a Park 
Inn by Radisson Sárvár Hotelben. A hagyományokhoz hűen a bál-
ban a Galaxy Tánczenekar szolgáltatja a talpalávalót. Négyfogásos 
svédasztalos vacsorával várják a vendégeket. A bálban idén is lesz 
tombolaértékesítés, amelynek a bevétel jótékonyt célt szolgál majd. 
A jegyértékesítés 2023. január 1-jén kezdődik, a Park Inn recepcióján 
lehet jegyeket vásárolni. További információ Mórocz Zsolttól a 06 
30 287 44 22-es telefonszámon kérhető. 

A 2023. évi Református Bál február 4-én, szombaton lesz a Park 
Inn Hotel különtermében. A részvételi díj 8000 Ft/fő. Jelentkezési 
határidő: január 25.

JANUÁR 21-ÉN LESZ A VÁROSI BÁL!

FEBRUÁR 4-ÉN LESZ A REFORMÁTUS BÁL!
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 2023. január 7-én 17.00 órakor 
a Sárvár Arénában

Vezényel: Szélesi Attila karnagy

Jegyek elővételben kaphatók 1800 Ft-os áron 
a Sárvár Aréna pénztárában 2022. december 10-től.

Online jegyértékesítés december 10-től a jegymester.hu oldalon!

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

ÚJÉVI
K O N C E R TJ E

 A SÁRVÁRI KONCERTFÚVÓSZENEKAR 
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Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2023. Sárvár 

 

 

 A kukaedényeket, gyűjtőzsákokat az ingatlan elé, közterületre, hulladékgyűjtő célgéppel könnyen megközelíthető, jól 

látható helyre, reggel 5 óráig kérjük kihelyezni. 

 A zsákokba és edényekbe csak a megfelelő hulladéktípusok kerülhetnek. 

 A csomagolási hulladékot mindig lapítva, a zsákokat teljesen megtöltve kell kihelyezni. 

 A kihelyezett zsákokkal megegyező számú, de legfeljebb 2db sárga és 1db kék cserezsákot biztosítunk. 

 Az ezen felül keletkező csomagolási hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető elszállításra. 

 Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére zöldudvarainkban is biztosítunk lehetőséget, ahol a csomagolási hulladékon 

felül, újrahasznosításra alkalmas hulladékot is átveszünk. 

 Az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtése – a kihelyezett mennyiségtől és a működési kapacitástól függően – akár több 

napot is igénybe vehet. 

 

 

 

 

A további változtatás jogát fenntartjuk. 

 

 

   

Fekete-híd u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Felső-Sótonyi u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Garázs sor jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Gárdonyi Géza u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Gyöngyös u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Harangvirág u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hársfa u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Herpenyő u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hold u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hóvirág u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hunyadi János u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Ikervári út jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Ipartelep u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Isaszeg u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Iskola u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Jókai Mór u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Kabos László u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Kanizsai u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Kassa u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Katalin u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Kató-köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Katona József u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Kazinczy Ferenc u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Kemény István u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Kertekalja u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Kilátó u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Kinizsi Pál u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Kisfaludy Sándor u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Kisiparos üzletsor jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Kiss János altábornagy 

u. 

jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Kodály Zoltán u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Komárom u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Kopácsi dűlő jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Kossuth tér jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Körtefa u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Kútszerhegyi út jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Laktanya u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Lánkapuszta jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Liliom u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Madách Imre u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Magasházi út jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Magyari István u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Malom u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mályva köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Március 15. u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Markusovszky u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mátyás Király u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Medgyessy Ferenc u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mező u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mikes Kelemen u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Móricz Zsigmond u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Munkácsy Mihály u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Nádasdy Ferenc u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Nagyvárad u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Nefelejcs u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Orsolya u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Ostffyasszonyfai u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Otello u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Óvár u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Ölbői u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Pálházi Göncz Miklós u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Pap-köz jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Várkerület u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vásártér u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Világos u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Vitnyédi István u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vöröskavicsos u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vörösmarty Mihály u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Zrínyi Miklós u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 
 

 

 

 

 

   

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPTÁR  2023 I. NEGYEDÉV

KARÁCSONYFA GYŰJTÉSE: 2023. JANUÁR 10. ÉS 24., FEBRUÁR 14. ÉS 28.

Utca Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési napok 

Ady Endre u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Ágfalva u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Akácfa u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Alkotmány u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Almáskerti u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Alsógyep u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Arad u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Arany János u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Árpád u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Attila u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Balassi Bálint u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Balogh Ádám u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Barackfa u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Baross Gábor u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Bártfa u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Bartók Béla u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Batthyány u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Bem József u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Bercsényi u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Berzsenyi Dániel u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Bocskai u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Bodza u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Budai Nagy Antal u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Búzavirág u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Celli út jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Cukorgyár u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Csallóköz u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Csényeújmajor jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Csokonai Vitéz Mihály u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Damjanich János u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Deák Ferenc u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Dévai Bíró Mátyás u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Diófa u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Dorottya u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Dózsa György u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Eőry Vilmos u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Eper köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Eperjes u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Erdély u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Esze Tamás u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Eszti u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Fekete-híd u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Felső-Sótonyi u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Garázs sor jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Gárdonyi Géza u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Gyöngyös u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Harangvirág u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hársfa u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Herpenyő u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hold u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hóvirág u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Hunyadi János u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Ikervári út jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Ipartelep u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Isaszeg u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Iskola u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Jókai Mór u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Kabos László u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Kanizsai u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Kassa u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Katalin u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Kató-köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Péntekfalui u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Péntekhegyi u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Petőfi Sándor u jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Pipitér köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Pohárszárogató u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Posta tér jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Posta u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Rába köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Rábasömjéni u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Rákóczi Ferenc u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Sársziget u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Selyemgyár u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Soproni u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Sótonyi u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Sport u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Sylveszter J. u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Szatmár u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Százszorszép u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Széchenyi István u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Szegedi Kőrös Gáspár u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Székely u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Szent Imre herceg u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Szérűskert u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Szilvafa köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Szombathelyi u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Temető u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Tilosalja u. jan. 6. febr. 10. márc. 10. ápr. 7. máj. 5. júni. 9. júli. 7. aug. 4. szept. 8. okt. 6. nov. 10. dec. 8. 

Tinódi Lantos Sebestyén 

u. 

jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Tizenháromváros u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Tomori Pál u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Tompa Mihály u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Tölgyfa u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Tulipán u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Újhegy u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Újsziget u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Ungvár u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Uzsoki u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Vadkert körút jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vadkert u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vágóhíd u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Vak Bottyán u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Várkerület u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vásártér u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Világos u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Vitnyédi István u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vöröskavicsos u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Vörösmarty Mihály u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Zrínyi Miklós u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 
 

 

 

 

 

   

Magyari István u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Malom u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mályva köz jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Március 15. u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Markusovszky u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mátyás Király u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Medgyessy Ferenc u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mező u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Mikes Kelemen u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Móricz Zsigmond u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Munkácsy Mihály u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Nádasdy Ferenc u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Nagyvárad u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Nefelejcs u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Orsolya u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Ostffyasszonyfai u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Otello u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Óvár u. jan. 5. febr. 9. márc. 9. ápr. 6. máj. 4. júni. 8. júli. 6. aug. 3. szept. 7. okt. 5. nov. 9. dec. 7. 

Ölbői u. jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Pálházi Göncz Miklós u. jan. 3. febr. 7. márc. 7. ápr. 4. máj. 2. júni. 6. júli. 4. aug. 1. szept. 5. okt. 3. nov. 7. dec. 5. 

Pap-köz jan. 4. febr. 8. márc. 8. ápr. 5. máj. 3. júni. 7. júli. 5. aug. 2. szept. 6. okt. 4. nov. 8. dec. 6. 

Utcák és a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési napok
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Vas vármegye–Sárvár barátságos közéleti labdarúgó-mérkő-
zést rendeztek a Sárvár Arénában a város önkormányzatának 
és a megyei közgyűlés csapatainak a közreműködésével.

 A kétszer húszperces találkozón 
Sárvár 4–3-ra legyőzte a megyét. A 
sárvári csapat tagja volt Dr. Máhr 
Tivadar, Dr. Kulcsár László, Kántás 
Zoltán, Monostori Patrik, Németh 
Róbert, Vígh Viktor és Haraszti 
Zsolt. Edző: Varga Jenő, szövetségi 
kapitány: Kondora István, mentő: 
Szabó Zoltán, szurkoló: dr. Bankits 
László.

A vármegyei gárda csapat-
kapitánya dr. Kondora Bálint, a 
közgyűlés alelnöke, tagjai Nagy 
Gábor, Szücs Dávid, Kevy Albert, 
dr. Balázsy Péter, Hegedüs Péter. 

A vasi együttes szövetségi kapi-
tánya, Marton Ferenc közgyűlési 
alelnök erősítésként jánosházi 
idegenlégiósokat is rendelt a 
brigádhoz. A félidők kezdőrúgá-
sait Sárvár polgármestere, Kon-
dora István és Majthényi László, 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke 
végezte el. 

A sárvári sikert Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester úgy értékelte, 
hogy újfent bebizonyosodott, 
hogy a labdarúgásban nincsenek 
kiskapuk. Majthényi László a me-
gye részéről pedig így összegzett: 

Én a kispadon jól éreztem magam, 
ezeknek a meccseknek a lényege 

az együttlét, a politikai kapcsola-
tok barátivá tétele. p-ás

SÁRVÁR barátságos meccsen győzte le a megyét

Második alkalommal rendeztek jótékonysági em-
léktornát, a tavaly májusban – 44. születésnapján 
tragikus hirtelenséggel – elhunyt sportember, 
Joó András tiszteletére. Ezúttal a Sárvár Arénában 
gyűltek össze a Dugó becenévre hallgató egykori 
focista és edző barátai, régi csapattársai, hogy 
stílszerűen, focival emlékezzenek rá. 

Idén is hat öregfiúk csapat 
lépett parkettre, akik előbb két, 
háromfős csoportban körmér-
kőzéseket játszottak, majd ezt 
követték a helyosztók. Az idei 
rendezvény különlegessége az 
volt, hogy egy gálameccsre is 
sor került, amelyiken az Újpest 
jótékonysági senior gárdája 
csapott össze a Haladás hasonló 
jellegű csapatával. A lila-fehérek 
együttesét Széki Attila, Curtis 
és Óvádi László, a futsal csapat 
tulajdonosa vezette, de pályára 

lépett többek kö-
zött Boér Gábor, 
Kvasz Krisztián, 
Tamási Zoltán és 
Kerényi Norbert 
is. A barátságos 
g á l a m e c c s e t 
2–0-ra a vasi gár-
da nyerte.

A második al-
kalommal megrendezett Joó 
András emléktornát végül idén 
is a Casino Dom nyerte. Második 
helyen a Dugó barátai első számú 

csapata végzett, míg a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára a 
Dugó barátai 2. állhatott fel. A 
Sárvári Kinizsi 1993/94-es csapata 

lett a negyedik, az ötödik helyen a 
Bük 97/98, míg a hatodik helyen 
a Sárvár FC 98/99 végzett. 

CSL

FOCITORNÁVAL emlékeztek JOÓ ANDRÁSRA 

A Haladás és az Újpest jótékonysági csapatai (Fotó: KD)

ÜNNEPI NYITVATARTÁS: 

December 24-én 12.00-ig lesznek nyitva az üzletek, 
december 25–26-án zárva lesznek.  

December 31-én 10:00-ig tartanak nyitva, 
január 1-jén zárva tartanak az üzletek.

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.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

BOLDOG KARÁCSONYTBOLDOG KARÁCSONYT
ÉS EREDMÉNYEKBEN ÉS EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG ÚJ ÉVET GAZDAG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK!KÍVÁNUNK!

VÁRJUK ÖNÖKET VÁRJUK ÖNÖKET 
2023-BAN IS 2023-BAN IS 
ÜZLETEINKBE!ÜZLETEINKBE!

Sárvár győztes csapata
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25 % engedmény
Egy alkalommal AZ ÖSSZES 

ÉTELFOGYASZTÁS ÁRÁBÓL
KIZÁRÓLAG HELYBEN 

FOGYASZTÁSRA MAX. 10 ADAG
ÉRVÉNYES: 2023.03.01-04.27 -IG (KIVÉVE A NAPI MENÜ 

ÁRÁBÓL, ILL. 2023.03.03-12-IG, 04.07-11-IG)
A KUPON FELHASZNÁLÁSÁT KÉRJÜK 

MEGRENDELÉSKOR JELEZZE!

TINÓDI PANZIÓ & RESTAURANT ■ tinodihotel.hu ■ H-9600 Sárvár,  Hunyadi út 11. ■ Tel.: +36/95-320-225

Töltse le alkalmazásunkat 
és rendeljen egyszerűen. 

Kapjon kizárólag 
az alkalmazást 

használóknak elérhető 
különleges ajánlatokat, 

kedvezményeket!
Ha eljön hozzánk és bemutatja az alkalmazást 

telefonján, egy hamburgert féláron 
elfogyaszthat éttermünkben. 

Az akció érvényes: 2022.12.20 – 2023.01.31 – ig

Megköszönve, hogy az elmúlt 32 évben 
és 2022-ben is minket választottak, 

a hirdetésünkben található 
KEDVEZMÉNY KUPONOKKAL 

kívánunk minden kedves sárvári lakosnak 

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT 
ÉS SIKERES, 

BOLDOG ÚJESZTENDŐT!
a Tinódi Fogadó és Étterem csapata

Karácsonyi ajándékötlet 
VÁSÁROLJON 

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT 
és minden 5.000 Ft 

után 1.000 Ft-ot 
ajándékba 

adunk hozzá! 
Vásárolható: 2022. 

dec.10-dec.31-ig

Szilveszteri ajánlatunk 
(csak előrendelésre): 

■ hidegtál 
■ ünnepi Tinódi tál 
■ bőrös sertéssült 
■ kocsonya 
■ lencsesaláta 

30 % engedmény
Egy alkalommal AZ ÖSSZES 

ÉTELFOGYASZTÁS ÁRÁBÓL
KISZÁLLÍTÁSRA 

ÉS HELYBEN FOGYASZTÁSRA IS MAX. 10 ADAG
ÉRVÉNYES: ÉRVÉNYES: 2023.01.02-02.28 -IG

(KIVÉVE A NAPI MENÜ ÁRÁBÓL, ILL. 2023.02.10-14-IG)
A KUPON FELHASZNÁLÁSÁT KÉRJÜK 

MEGRENDELÉSKOR JELEZZE!

Rendelne szilveszterre egy hidegtálat?Rendelne szilveszterre egy hidegtálat?
A PLATÁN TELITALÁLAT!A PLATÁN TELITALÁLAT!

2023-BAN IS VÁRJUK MINDEN KEDVES 2023-BAN IS VÁRJUK MINDEN KEDVES 
VENDÉGÜNKET VISSZA!VENDÉGÜNKET VISSZA!

Sárvár, Hunyadi utca 23.
h� ps://platan-e� erem.metro.rest/

facebook.com/platansarvar
06 95 312 280

Semmi fl anc, csak az ÍZ...
+ az ÜNNEPEK!

Köszönjük, hogy egész évben 
számítha� unk Önökre!

Köszönjük a bizalmat és 
a sok szeretetet, 

amit kapunk/kaptunk!

Ez úton is kívánunk:Ez úton is kívánunk:
SZERETETTELJES, SZERETETTELJES, 

BOLDOG KARÁCSONYTBOLDOG KARÁCSONYT
ÉS EREDMÉNYEKBEN ÉS EREDMÉNYEKBEN 

GAZDAG ÚJ ÉVET!GAZDAG ÚJ ÉVET!

www.ekszerszalon.com  •   ZOÉ Ékszer

Köszönjük a bizalmat 
minden kedves vásárlónknak.

Kellemes ünnepeket és boldogságban, 
egészségben gazdag új esztendó́t kíván:

a Zoë Ékszer Csapata

Karácsonykor az ember Karácsonykor az ember 
mindig hisz egy kissé a csodában, mindig hisz egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem az nemcsak te és én, hanem az 
egész világ, az emberiség, egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen amint mondják, hiszen 
ezért van az ünnep, mert ezért van az ünnep, mert 
nem lehet a csoda nélkül élni.nem lehet a csoda nélkül élni.

 Márai Sándor Márai Sándor
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