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Fantasztikus hangulat a Sárvár Arénában

A Sárvárfürdő Kinizsi és a Büki TK NB II-es női kézilabdacsapatok játszották az első mérkőzést a Sárvár Arénában
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Hatszázan szurkoltak, biztat-
ták a sárvári kézilabdázókat 
a Sárvár Arénában rendezett 
első tesztmérkőzésen. A Sár-
várfürdő Kinizsi NB II-es női 
kézilabdacsapata a Büki TK 
csapatát fogadta az új multi-
funkcionális sportcsarnokban, 
amelyet ezen a mérkőzésen 
próbálhattak ki az üzemelte-
tők, a szakemberek, a sporto-
lók, és elsősorban a sportolók 
családtagjai.

A mérkőzés nyitányaként a 
vendégcsapat képviseletében 
Dr. Németh Sándor, Bük pol-
gármestere köszöntötte Kondo-
ra Istvánt, Sárvár polgármeste-
rét, a sárvári kézilabdázókat és 
szurkolókat, majd gratulált a 
város új létesítményéhez. Kon-
dora István is örömének adott 
hangot, hogy megtelt a Sárvár 
Aréna. – Bízom abban, hogy a 
következő években is sok-sok 
mérkőzésen szurkolhatunk még 

együtt a sárvári sportolóknak – 
mondta a polgármester.

Küzdelmes és izgalmas mér-
kőzést láthatott a közönség, a 
sárvári lányok szívvel-lélekkel 
küzdöttek. Bár a győzelem nem 
sikerült, a közönség mégis elé-
gedetten távozott.

A Sárvárfürdő Kinizsi első 
nyilvános mérkőzését 2020.
február elején játssza majd az 
arénában, ahova minden szur-
kolót várnak majd.
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Megválasztották 
az új fürdőigazgatót
Rendkívüli ülést tartott a sárvári 
képviselő-testület november 28-
án, ahol több személyi döntést 
is hoztak. Kinevezték a Sárvári 
Cseperedő Bölcsőde és a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. vezetőit, de 
napirendre került a városi piac 
működési rendje is.

A sárvári önkormányzat kép-
viselő-testülete rendkívüli ülésen 
nevezte ki a Sárvári Gyógyfürdő 
Kft. új ügyvezető igazgatóját, mi-
után a fürdőt irányító Vojtkó Ti-
bor munkaszerződését megszün-
tették. –  Kántás Zoltán, aki eddig 
a Szombathelyi Fedett Uszoda és 
Termálfürdő igazgatója volt, ka-
pott bizalmat a vezetésre, a jelen 
lévő valamennyi képviselő támo-
gatta, ami nagyon fontos, hiszen 
a legfontosabb önkormányzati 
cégünkről van szó. A következő 
egy hónapban tájékozódni fog a 
fürdő ügyeiről, majd ezt követően 
közösen meghatározzuk a meg-
oldandó feladatokat – mondta 
Kondora István polgármester.

Folytatás a 3. oldalon

Fellobbant az első adventi gyertyaláng!  
December 1-jén előbb a Nádasdy-vár dísztermében lobbant fel az 

adventi gyertya lángja, és régi idők karácsonyait idézték meg a Nádas-
dy család segítségével. A levélrészletek, versek, énekek megmutatták, 
hogy a legfontosabb karácsonyi üzenet mindig a szeretet volt. A Posta 
téren a Sárvári Nagycsaládosok Egyesületének képviselői gyújtották 
meg a város koszorúján az első gyertyát. Majd Holle anyó meséje és 
a Kanona Band tette meghitté az első vasárnapot. Az első hétvégén 
fellépett a Tinódi gimnázium kórusa, a Kortárs Keresztény Kórus, 
Gerbert Judit és Szabó Krisztina.  Részletes program: sarvarvar.hu 

Ki lesz idén az Év Sárvári Embere?   
A Sárvári Média Nonprofit Kft. idén is meghirdeti az ÉV SÁR-

VÁRI EMBERE 2019 szavazást, ahol 3 kategóriában adhatják le 
voksaikat. Keressük az Év Sárvári Emberét, az Év Sárvári Közös-
ségét és az Év Sárvári Ígéretét. A legtöbb szavazatot kapott jelölt 
nyeri el a kategória díját, az átadóra Óévbúcsúztató műsorunk-
ban kerül sor. Szavazni lehet a november 22-i és a december 6-i 
újságokból kivágott szavazólapokon, melyet a Sárvári Televízió 
bejáratánál (Sárvár, Móricz Zs. u. 4.) elhelyezett postaládába 
várunk 2019. december 12-én éjfélig!  Szavazólap a 7. oldalon
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Száz évvel ezelőtt alakított 
Kormányt Huszár Károly, akit 
négyszer választották Sárvár 
országgyűlési képviselőjének. 
November 25-én Ágh Péter 
országgyűlési képviselő napi-
renden kívüli felszólalásban 
idézte meg a Sárvárhoz kötődő 
kormányfőt. 

Ágh Péter felszólalása: „Im-
már hagyomány, hogy az aktu-
ális ügyek mellett mindazokra 
az évfordulókra, nevezetes ese-
ményekre felhívom a figyelmet, 
melyek választókerületemhez, 
Észak-Vas megyéhez kötődnek. 
Körzetem törvény által meg-
határozott központja Sárvár, 
melynek történelméhez számos 
neves személyiség kapcsolódik. 
Ilyenek voltak a Nádasdyak, 
Tinódi Lantos Sebestyén, Gár-
donyi Géza, vagy éppen a város 
első választott országgyűlési 
képviselője Batthyány Lajos 
mártír kormányfő. Ugyanakkor 
érdemes megjegyezni azt is, 
hogy egy másik miniszterelnök 
is kötődik a vasi településhez. 
Huszár Károly közel két évtize-
dig volt választott országgyűlési 
képviselője, akinek kormánya 
száz évvel ezelőtt, 1919. novem-
ber 24-én alakult. 

Az 1882-ben született Huszár 
miután tanítói oklevelet szerzett, 
a Katolikus Néppártban kezdett 
el politizálni. Már fiatalon a ke-
resztény-szocialista mozgalom, 
majd a Katolikus Népszövetség 
születésénél bábáskodott és új-
ságírói, szerkesztői feladatokat 
látott el. Képviselővé először 
1910-ben, Sárváron választot-

ták. Az első világháború alatt 
az erdélyi hadsereg politikai 
és hírszerző osztályán teljesí-
tett szolgálatot. 1918-ban az 
országos Keresztényszociális 
Néppárt alapításában játszott 
szerepet. A proletárdiktatúra 
alatt letartóztatták és egy ideig 
a gyűjtőfogházban őrizték, majd 

Bécsbe menekült. Kormányzati 
szerepet 1919-ben kapott vallás 
és közoktatásügyi miniszter-
ként. November 24-én ő lett 
az antant által is elismert és a 
társadalom minden osztályát 
képviselő, a parlament minden 
pártját tömörítő, úgynevezett 
koncentrációs kabinet minisz-
terelnöke. A Huszár-kormány 
meghatározott feladatok elvég-
zésére alakult. A két legfonto-
sabb ezek közül Magyarország 
béketárgyalásokon való képvi-
seletének megszervezése és az 
alkotmányosság helyreállítása, 
azaz nemzetgyűlési választások 
rendezése, továbbá az államfő 
kérdésének megoldása volt. 
Ezért a Huszár-kormány készült 
a béketárgyalásokra és ren-

dezte az államforma kérdését.  
A nemzetgyűlési választásokat is 
megtartották 1920 januárjában, 
melyen Huszár Károly ismét 
Sárváron szerzett mandátumot. 
Programjának végrehajtása után 
1920. március 15-én ért véget a 
kormány működése. A Parla-
ment életében továbbra is aktív 

maradt. 1922-ben, majd 1926-
ban is a sárvári szavazatokkal lett 
a Tisztelt Ház tagja, melynek egy 
időben alelnöke is volt. 1925-ben 
a város díszpolgárává választot-
ták. 1928-ban mondott le kép-
viselői mandátumáról, mivel az 
Országos Társadalombiztosító 
Intézet elnöke, ezzel Felsőházi 
tag lett. 1934-ben visszavonult 
a közélettől, ekkor megkapta a 
magyar érdemrend nagykereszt-
jét. 1930-ban ő szervezte a Szent 
Imre emlékévet, melyért XI. 
Pius pápa a Nagy Szent Gergely 
rend nagykeresztjével tüntette 
ki. Később részt vett a buda-
pesti Nemzetközi Eukarisztikus 
Kongresszus előkészítésében is. 

Utolsó éveiben az Actio Catholi-
ca alelnökeként tevékenykedett. 
Élete során számos könyvet írt, 
nemzetközi előadó körutakat 
tartott, ahol többek között fellé-
pett a magyar hadifoglyok érde-
kében. Az 1931-es országgyűlési 
almanach megjegyzi róla, hogy a 
háború utáni nyomor enyhítésé-
re három nagy akciót hirdetett, 
melynek keretében figyelt a 
szegénysorsú tehetségek meg-
mentésére és ösztöndíjat szerzett 
kiváló magyar tanulóknak. Itt, 
az Országházban a delegációs 
terem előtti folyosón ő mondott 
beszédet a világháborús hősök 
emléktáblájának leleplezésekor. 
1941-ben halt meg. A Nemzeti 
Örökség Intézete szerint a Fiu-
mei úti temetőben található sírja 
2001-ben vált védetté. 

Huszár Károly nagyra tar-
totta az őt Parlamentbe juttató 
választókörzetét. Szeibert Já-
nos 1926-ban megjelent Sárvár 
monográfiájának előszavát ő 
jegyezte. Ebben rámutatott: 
„szabadságszerető, tekintélytisz-
telő, szorgos, istenfélő, jámbor, 
igyekvő, családi erényekben tün-
döklő a sárvári nép. Keresztény 
hitére és magyarságára büszke.” 
Ahogy akkor, ma is a legnagyobb 
méltatással tudunk beszélni a 
Sárváron élőkről. Huszár Ká-
rolynak zavaros időkben kellett 
helyt állnia. Nekünk már egy bé-
késebb korszak jutott, melyben 
a cél ugyanaz, mint az előttünk 
járóknak: egy gyarapodó várost 
és országot kell építenünk, gyer-
mekeink, unokáink érdekében!”

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

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu
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2020. március 18–22./ 4 éjszaka
repülővel, kétágyas szobában, reggelis ellátással
Az ár a BBP biztosításon és a fakultatív programokon kívül MINDENT tartalmaz.

Részvételi díj: 
167.000 Ft-tól/fő

Párizs Városlátogatás

Felhívás
AZ 1. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁ-

SÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
2019. december 1. napjától az 1. számú házi gyermekorvosi 

körzet betegeinek (Dr. Garami Ágnes korábbi körzete) ellátása az 
alábbiak szerint változott.
Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos:  
Dr. Kálózi Patrícia csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Rendelő: 9600 Sárvár, Várkerület 17/A.
Telefon: 95/324-949
E-mail: gyermekdoktorsarvar@gmail.com
Rendelési idő:     
Hétfő:   ......................................................................... 09:00–13:30 

(csecsemő- és kisgyermek tanácsadás 09:00–10:00) 
Kedd:   .......................................................................... 12.15–15:00
Szerda:   ....................................................................... 11:00–13:00
Csütörtök:   ................................................................. 08:00–10:00
Péntek:   ....................................................................... 08:00–11:30

IDŐPONTKÉRÉS SZÜKSÉGES!

Egy elfelejtett vasi miniszterelnök

A Huszár-kormány 1919-ben, középen ülve Huszár Károly 
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A Sárvári Kinizsi Horgász-
egyesület is csatlakozott a vá-
rosban a faültetéseket szerve-
ző civil közösség akciójához 
és elsőként 25 meggy, nyír, 
kőris, éger és hársfát ültetett 
el a Téglagyári-tó mellett. 

– A korábban vihar által 
megrongált fák pótlásáról is 
gondoskodtak ezzel, és a kör-
nyezetvédelemért is szívesen 
tesznek – számolt be Tóth 
Lajos horgászegyesületi elnök. 

Hozzátéve, hogy a tó kezelői-
ként a faültetést folyamatossá 
kívánják tenni, mivel a kör-
nyék a gyógyhely része, ezért 
kiemelten fontos fejlesztési 
területe a városnak.

A faültetők közt volt Kondo-
ra István polgármester is, aki 
maga is egy fa vásárlásával tá-
mogatta a kezdeményezést, és 
nagyon jónak tartja a faültetési 
akciókat a civil szervezetek, 
önkéntesek kezdeményezé-
séből és állami programok 

szintjén is. – A város már több 
mint egy évtizede foglalkozik 
koncepció szinten a faültetés 
és fapótlás kérdésével. Így még 
nagyobb lépéseket tehetünk a 
környezet és klímavédelem ér-
dekében – jelentette ki Sárvár 
polgármestere.

Az eseményen részt vett a 
Sárvári Apiarius Mézlovag-
rend is, amelynek vezetője 
Erős György megköszönte, 
hogy a telepítés során olyan 
fajtákat választottak, ame-
lyekből  a  méhek is  mézet 
nyerhetnek. 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

hozzátette, hogy az új fürdő-
igazgató egy fejlesztési tervet 
is készít, ennek érdekében már 
tájékozódott a Magyar Fej-
lesztési Ügynökségnél, hiszen 
a 2021–2027-ig terjedő uniós 
pénzügyi időszak egyik kiemelt 
témája lesz a meglévő fürdők 
háttérinfrastruktúrájának felújí-
tása, további fejlesztése. 

Kántás Zoltán a megvá-
lasztását követően köszönetet 
mondott Kondora István pol-
gármesternek és a város képvi-
selő-testületének, hogy bizalmat 
szavaztak neki. A mérnök-köz-
gazdász végzettségű szakember 

december 1-jén meg is kezdte 
vezetői munkáját a Sárvárfürdő 
élén. – Szakmai szempontból 
életem egyik legnagyobb kihívá-
saként tekintek erre a munkára. 
Decemberben szeretném teljes 
mértékben átlátni, és megismer-
ni a fürdő működését, és sze-
retném azt a kollektívát, illetve 
munkakörnyezetet kialakítani, 
amelyben a tulajdonosi körrel 
egyeztetett fejlesztési terveinket 
meg tudjuk valósítani – mond-
ta Kántás Zoltán, a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. új ügyvezető 
igazgatója.

Az ülésen nevezték ki újabb 
öt évre Varga Istvánnét a Sárvári 
Cseperedő Bölcsőde intézmény-

vezetőjének, módosították a Dr. 
Gecse – Kálózi Patrícia gyer-
mekorvossal kötött feladat-el-

látási szerződést, aki december 
1-jén lépett munkába a Várke-
rület 17/a. szám alatt. 

Módosították a piac működési 
rendjét is a képviselők. Az elmúlt 
másfél évben, a fürdővel szem-

beni betonozott területen, szinte 
korlátok nélkül tudott működni 
a piac, január 1-jétől azonban 
visszaköltözik régi-új helyére, az 
új sportcsarnok mellé, ahol a piac 
idejét, a helyhasználati díjakat, a 
klasszikus piaci rész és a bolha-
piac egymás melletti működését 
is szabályozni kellett. – A keleti 
oldalon, a csarnok aszfaltozott 
parkolóiban lesz a klasszikus 
piac, a nyugati oldalon kialakí-
tandó mintegy 5 ezer négyzetmé-
teres zúzalékos területen pedig 
vasárnaponként az úgynevezett 
bolhapiac kap helyet. Az autóval 
érkező vendégek parkolása miatt 
majd forgalomszabályozásra is 
szükség lesz – mondta Kondora 
István. 

Az ülésen elbírálták a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 
2020. évi fordulójára benyújtott 
pályázatokat is.   -fr-

Megválasztották az új fürdőigazgatót
Rendkívüli ülést tartott a sárvári képviselő-testület

Fogadóóra
Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. december 

17-én (kedden) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 
2., I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

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

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

Fásítottak a Téglagyári-tó mellett

Kondora István, Tóth Lajos és Erős György közösen ültette el az egyik fát

Kántás Zoltán december 1-jétől 
irányítja a Sárvárfürdőt
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A sárvári kézilabdázók sikeres 
tesztmérkőzése után december 
18-án nyit a mozi, és egyre több 
sportszervezet is birtokba veszi 
a város legújabb és legimpo-
zánsabb létesítményét, a Sárvár 
Arénát. A komplexum egyre 
több programnak ad helyet, és 
a sárváriak januártól birtokba 
vehetik szinte a teljes létesít-
ményt.

Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester és Vámos Zoltán, a Sár-
vári Sportfólió Kft. ügyvezetője 
a nyitás előtt még egy utolsó 
bejárást tartott az arénában.  
Az alpolgármester kiemelte, 
most már kézzel fogható ered-
ménye van annak a koncepci-
ónak, amely az elmúlt évtize-
dekben született meg. – Úgy 
gondoltuk, hogy a fürdő mellett 
szükség van egy olyan övezetre, 
amely egyrészt kiszolgálja a vá-
roslakók sportaktivitását, más-
részt a hozzánk látogató vendé-
geknek is olyan lehetőségeket ad, 
amellyel a város turisztikai vonz-
ereje még tovább növekedhet. 
A gondolatokat tett követte, az 
aréna megépítéséhez szükséges 
több mint kétmilliárd forintos 
kormányzati támogatás ügyében 
Ágh Péter, Sárvár ország gyűlési 
képviselője sikeresen lobbizott, 
és elkészült a Sárvár Aréna.  
Ez mindannyiunk örömére szol-
gál, mert valóban egy nagyon 
szép, impozáns épülettel gaz-
dagodott a város. A következő 
időszak arról szól, hogy elkezd-
jük belakni, elindul a sport- és a 
kulturális élet a sportcsarnokban 
– fogalmazott Dr. Máhr Tivadar.

„ Az aréna számos helyi 
sportszervezet otthona lesz.”

 Vámos Zoltán ügyvezető 
igazgató örömmel számolt be 
arról, hogy a helyi sportolók 
december elején megkezdték a 
beköltözést a Sárvár Arénába. 
– A kézilabdások már az első 
tesztmérkőzésüket is lejátszották 
a csarnokban, az amatőr kosa-
rasok várhatóan december első 
hetében költöznek, rajtuk kívül 
a Sárvár FC egyes korosztályai 
fognak itt edzéseket tartani, 
szintén december elejétől. Szám-
talan funkcionális teremmel 

rendelkezik az aréna, ahol kisebb 
létszámú edzéseket, foglalkozá-
sokat is képesek vagyunk befo-

gadni. Ezek egyikébe a karatésok 
költöznek be, a modern táncos 
fiatalok pedig már birtokba is 
vették a számukra kialakított 
részeket – sorolta az ügyvezető.

Hozzátette, január elejétől már 
a két fallabda-pálya is megnyílik, 
és a sárváriak belakhatják szinte 
a teljes létesítményt. A komple-
xum hivatalos átadó ünnepsé-
gére is jövő januárban kerül sor.

„A Sárvár Arénában lesz a 
fúvósok újévi koncertje.”

A Sárvár Aréna nem csupán 
sportrendezvényeknek ad majd 
helyet. A működtetők abban 
bíznak, hogy a sporteseménye-
ken kívül éves szinten legalább 

50-60 egyéb rendezvényt is meg 
tudnak tartani az épületben.  
– Január közepén esküvő-kiál-
lítást szervezünk, de karácsonyi 
céges rendezvényekre is kötötték 
már le egyes termeinket. A küz-
dőtér a maga 1500 négyzetméte-
rével és a székezési lehetőségével 

szintén nagy mozgásteret biztosít 
számunkra, illetve az érdeklődő 
cégeknek. Fontos állomás lesz a 

sárvári fúvósok újévi hangverse-
nye, amely január 4-én itt kerül 
majd megrendezésre. Az első 

próbák már le is zajlottak – adta 
hírül Vámos Zoltán.

„Január első hetében költözik 
vissza a piac.”

Csaknem két éve annak, hogy 
a piac, a csarnok kivitelezésének 
idejére, ideiglenesen elköltözött 

a volt Pepsi üzem melletti Kis-
mező területére. Vámos Zoltán 
tájékoztatása szerint az árusok 
jövő év elején visszaköltözhet-
nek megszokott helyükre.

– A csarnok mellé kiépített 173 
parkoló – a multifunkcionalitást 
erősítve – piacként üzemel majd. 
Az új parkolóba január első 
hetében költözik vissza a piac. 
Át kellett gondolnunk, milyen 
alternatív területeket tudunk 
még megnyitni az eladók és a 
vendégek befogadására, örömmel 
láttuk ugyanis, hogy a vasárnapi 
piac meglehetősen kinőtte ma-
gát. A végső döntés az lett, hogy 
nemcsak a parkolót nyitjuk meg 
a vasárnapi piac számára, hanem 

az aréna nyugati oldalán lévő sza-
bad területen is kialakítunk egy 
újabb helyszínt – mondta a Sár-
vári Sportfólió Kft. ügyvezetője.

„Elindult a Sárvár Aréna 
Facebook oldala.”

A létesítmény híreiről, prog-
ramjairól az üzemeltetők ha-
marosan online felületeiken is 
tájékoztatást adnak. November 
közepén elindult a Sárvár Aréna 
Facebook oldala, amelynek rövid 
idő alatt közel 3 ezer követője lett. 
– Nagyon örülünk, hogy elindult 
a közösségi oldalunk, mert ez 
elsődleges információforrásként 
szolgál majd a sárváriaknak. 
Emellett lesz az arénának egy sa-
ját honlapja, illetve a mozinak is 
lesz egy önálló weboldala. Bízunk 
abban, hogy ezek segítségével mi-
nél több sárvárit el tudunk érni, 
és minél többen élni fognak azzal 
a lehetőséggel, hogy megismerjék 
az épületet – zárta gondolatait 
Vámos Zoltán. sii

A Sárvár Aréna sport- és kulturális rendezvények otthona is lesz

A Sárvár Aréna több mint kétmilliárd forintos kormányzati támogatással 
készülhetett el

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft. 
ügyvezetője a nyitás előtt még egy utolsó bejárást tartott az arénában

Az aréna öltözői is megfelelnek a XXI. század igényeinek
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A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari 
Kft. Sárvár-rábasömjéni üzemébe 
hosszútávra, hétfőtől péntekig, egy- vagy 
két műszakos munkarendbe munkatársakat 
keres az alábbi munkakörökbe:

Amit kínálunk:
Saját állományú munka- viszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban, hűség bónusz, béren kívüli juttatások, 100%-ban térített Volán busz 

vagy vonatbérlet, 
ingyenes céges buszjáratok.
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Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129. 
Mobil: +36 70 938 8711
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A Kabos László Filmszínház de-
cember 18-án nyitja meg kapuit 
a nézők előtt. A Sárvár Arénában 
kialakított mozi a legmodernebb 
technikával készült, 3D-s képél-
ménnyel és a legújabb filmekkel 
várja a nézőket.

Kondora István polgármester 
Vámos Zoltánnal, a Sárvári Sport-
fólió Kft. ügyvezetőjével tartott 
a nyitás előtt egy utolsó bejárást 
a sárvári moziban, amely elne-
vezésével Kabos László sárvári 
születésű komikus, színész, Jászai 
Mari-díjas érdemes művész, a 
város díszpolgára előtt tiszteleg. 

– Sárváron a mozizás mintegy 
100 éves múltra tekint vissza, de 
a sárvári mozi 15 évvel ezelőtt 
bezárt, mert nem felelt meg a kor 
kihívásainak. A sárváriak azonban 
az elmúlt években nagyon sokszor 
mondták, hogy kellene egy új 
mozi. Nagyon örülök, hogy végre 
a Sárvár Arénában elkészülhetett 
ez a filmszínház. Ezzel egy olyan 
közösségi programlehetőséget 
teremtettünk a városban, amely 

fontos része a helyi kultúránknak 
– húzta alá Kondora István.

Vámos Zoltán ügyvezető igaz-
gató elmondta, hogy az elmúlt 
években több mint 15, a sárvá-
rihoz hasonló, egytermes mozit 

néztek meg tapasztalatszerzés 
céljából. – Ebből próbáltunk 
ötleteket nyerni, másrészt ihletet 
meríteni, hogy milyen műszaki 
megoldásokkal készüljön el az új 
mozi. Közel 130 férőhelyes lett, a 

legmodernebb vetítéstechnikával, 
egy nagyon komoly vászonrend-
szerrel és 7.1 Dolby hangrendszer-
rel rendelkezik – szólt az igazgató.

A Kabos László Filmszínház 
december 18-án indul a Star Wars 

– Skyvalker kora premierjével, de 
például a Jumanji legújabb részét 
is vetítik, és a karácsonyi időszak-
ban számos új animációs filmet is. 

– Szeretnénk a 2019-es év leg-
sikeresebb mozifilmjeit is elhozni 

Sárvárra. Egyébként az új filmeket 
már a premier napján, sőt, amit 
lehet, premier előtt szeretnénk 
majd vetíteni – hangsúlyozta 
Vámos Zoltán. 

December 10-étől lesz elér-
hető a sárvári mozi weboldala, 
ekkor indul az online jegyérté-
kesítés. A Dunántúlon elsőként 
jegyértékesítő automatából 
is lehet majd jegyet venni a 
moziba. – Mindenkit arra biz-
tatok, hogy használja az online 
felületet, illetve az automatát, 
mert ezen a két felületen váltott 
jegyek kedvezőbb áron lesznek 
elérhetőek, mint a pénztárban 
vásároltak – szólt az igazgató.

A 3D-s filmek megtekintéséhez 
szükséges szemüvegeket a mozi-
ban lehet megvásárolni, majd haza 
lehet vinni, és a következő előadá-
sokon is lehet ezeket használni. 

A Kabos László Filmszínházban 
a december 18-i nyitásra minden 
készen áll, és természetesen a 
moziélményhez elmaradhatatlan 
popcorn és cola sem hiányzik 
majd a büféből.  -fr-

Galaktikus utazással indul a sárvári mozi

Az új mozi közel 130 férőhelyes lett, a legmodernebb vetítéstechnikával, egy 
nagyon komoly vászonrendszerrel és 7.1 Dolby hangrendszerrel rendelkezik
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Tóth Krisztina – vagy, ahogy a 
városban ismerik – Tina hat éve 
segíti önkéntes munkájával a 
Dévai Szent Ferenc Alapítványt, 
és számos jótékonysági rendez-
vényt szervezett már barátaival. 

Biztos sokan emlékeznek St. 
Martin, Takács Nikolas, a Vir-

tuózok vagy a Nemadomfel 
zenekar sárvári koncertjére, akik 
mind-mind Tóth Krisztina és 
barátai szervezésében adtak jó-
tékonysági koncertet városunk-
ban. – A célunk az volt, hogy 
közösen, összefogva sikerüljön 
megértetnünk a közösségünk-
ben élő emberekkel, hogy a 

nélkülözés és a be-
tegség milyen ne-
héz súly a családok 
vállán – mondta 
Tóth Krisztina.

Tina  a  Szent 
Miklós Plébánia 
közösségének tag-
ja, önkéntes mun-
kájával a gyüleke-
zet életét is segíti, 
őszinte személyisé-
gével sokak figyel-
mét ráirányította 
már az önkéntes munka fon-
tosságára. A gyermekeit is Isten 
szeretetére és mások segítésére 
neveli, így nem véletlen, hogy 
már többször vele tartottak a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
gyermekotthonaiba.

Tóth Krisztina hat éve segíti 
önkéntes munkával a dévai 
alapítványt, évente akár kétszer 
is kiutazik. Déván nem csak 

szakmáját, a fod-
rászatot gyakorol-
ja, hanem minden 
háztartási és egyéb 
munkából kive-
szi a részét. Tina 
fotókat is készít a 
Déván élő gyer-
mekekről, amelyek 
hétköznapjaikba 
engednek sajátos, 
ő s z i n t e  b e p i l -
lantást. Az idén 
ezekből a fotókból 

jótékonysági kiállítás is nyílt 
városunkban, amelyet Böjte 
Csaba szerzetes személyesen 
nyitott meg.

Így mi is lehetne Tina szemé-
lyes hitvallása, mint Böjte Csaba 
szavai: „Aki nem hisz abban, 
hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és 
meglátja, milyen sokan odaáll-
nak mellé.”

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

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

Haller Ferenc, a Sárvári TDM 
ügyvezető igazgatója, akit 
a legígéretesebb és legbe-
folyásosabb fiatal magyar 
turisztikai szakembernek 
választottak. A Szent Miklós 
Plébánia Képviselő-testületé-
nek elnöke. 

A Turizmus Kft. idén a magyar 
turizmus 50 legbefolyásosabb 
személye mellett tíz, ígéretes 
fiatalt is bemutatott, akik ha-
marosan bekerülhetnek a leg-
nagyobbak közé. A Turizmus.
com kiadványa a szakma fiatal 
kiválóságai közé sorolja Haller 
Ferencet is, aki nemcsak beke-

rült a TOP 10-es mezőnybe, de 
a lista élén végzett.

– Felemelő érzés, hogy olyan 
turisztikai szakemberekkel 
együtt vehettem át az elismerést, 
akiknek a munkásságát figyelve 
próbálok fejlődni, az így szerzett 
tudást pedig igyekszem hasz-
nosítani Sárvár turizmusának 
fejlesztésében – mondta a TDM 
ügyvezetője, aki két nyelven is 
felsőfokon beszél, és diplomata 
végzettséggel a zsebében döntött 
úgy, hogy hazajön.

  – Ministráns és felolvasó 
voltam közel 20 évig a Szent 
Miklós Plébánián, önkéntes va-
gyok a Mária Rádióban, Roland 

atya bizalmának 
köszönhetően az 
egyházi testület 
tagja, majd elnöke 
lettem, így szinte 
természetes volt 
számomra, hogy 
elvégzem a lelki-
pásztori munka-
társi képzést. Majd 
a nős férfiak papi 
szolgálatot segítő 
rendjének is tagja 
lettem, ennek első 
állomása a lektor, majd az akoli-
tus. A mi feladatunk, hogy min-
denben segítsük az atyákat, így a 
felolvasástól az áldoztatásig sok 

mindent magába 
foglal a tevékeny-
ségünk – mondta 
Haller Ferenc, aki 
szüleinek és fele-
ségének nagyon 
sokat köszönhet. 
– Kisfiam, Ábel és 
kislányom, Luca is 
nagyon sok erőt ad 
a napi teendőim-
hez. Maximalista és 
kompromisszum-
kész vagyok, Isten 

áldásának tekintem, hogy nap 
mint nap emberekkel foglalkoz-
hatok – zárta gondolatait Haller 
Ferenc. 

Lovász Adrienn katolikus taní-
tó, önismereti- és meseterápiás 
foglalkozásvezető, coach. Har-
madszor szervezett a mentett 
kutyák támogatásáért Jóté-
konysági Sportnapot. Először 
arról kérdeztük: mit jelent 
számára a pedagógiai munka?

 – A gyermekem, a tanítvá-
nyaim engem tükröznek. Úgy 
szeretnék élni, hogy követésre 
méltónak találják példámat, 
hitemet. Megtanulják belőle 
azokat az értékeket, amelyek, 
akár a mesebeli hamuban sült 

pogácsa, a kellő időben életben 
tartják, táplálják, tovább viszik 
őket útjukon, boldog felnőtté te-
szik őket – fogalmazott a tanító. 
A jótékonysági sportnapokról 
azt mondta: célja annak tuda-
tosítása, hogy önmagunk testi, 
lelki egészségén túl másokért is 
tehetünk, ez ad igazi örömöt. De 
természetesen önmagunkért is 
felelősek vagyunk. Ebben segít 
coaching tevékenységével. 

–  Isten mindannyiunknak egy 
álmot ültetett a szívébe, amikor 
közel járunk ehhez, érezzük. 
Ahhoz, hogy ezt beteljesítsük, 

végig kell menni 
az úton, felfedez-
ni erősségeinket, 
gyengeségeinket, 
meg kell hozni érte 
az áldozatot. Sze-
retek ebben végig-
kísérni másokat! 
– hangsúlyozta.

 – Én leginkább 
azt szeretem, ha 
visszatükröződöm 
a másik szemében. 
Mint, ahogy József 
Attila írta: csak másban fü-
rösztheted, láthatod meg önma-

gad. A valódi siker 
az, ahogy mások 
látnak. Elindult-e 
valami annak a ha-
tására, amit tettem? 
Felhasználtam-e a 
talentumaimat má-
sok segítésére? To-
vábbadtam-e azt, 
amit Istentől vagy 
másoktól kaptam? 
Jobbá tettem-e va-
lahogy a világot? 
– zárta ezzel a rö-

vid curriculum vitaet Lovász 
Adrienn.

Az Év Sárvári Embere 2019 jelöltjei

Haller Ferenc

Lovász Adrienn

Tóth Krisztina



SÁRVÁRI         HÍRLAP 7facebook.com/sarvari.televizio

Az Év Sárvári Embere 2019 díj jelöltjei: 
1. Haller Ferenc, a Sárvári TDM ügyvezető igazgatója, akit a legígéretesebb és legbefolyásosabb fiatal magyar turisztikai 

szakembernek választottak. A Szent Miklós Plébánia Képviselő-testületének elnöke. 
2. Lovász Adrienn katolikus tanító, hang- és meseterápiás foglalkozásvezető, coach. Karitatív tevékenysége részeként 

harmadszor szervezett a mentett kutyák támogatásáért Jótékonysági Sportnapot. 
3. Tóth Krisztina „Tina” hat éve segíti önkéntes munkájával a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Számos jótékonysági 

rendezvényt szervezett barátaival a hátrányos helyzetű fiatalok, családok megsegítéséért.

Az Év Sárvári Közössége 2019 díj jelöltjei:
1. Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület – A közösség idén ünnepli 95 éves fennállását.  
2. Sárvári Kinizsi Kék Golyó SE Tekecsapata – A csapat – megnyerve az NB II-es bajnokságot – feljutott az NB I-be.
3. Pedagógus Női Kar – A közösség idén ünnepli 50 éves fennállását.

Az Év Sárvári Ígérete 2019 díj jelöltjei
1. Gulyás Ferenc, a Tinódi Gimnázium 10. A osztályos kitűnő tanulója. Országos és megyei kémia – és matematikaver-

senyek, karate versenyek eredményes résztvevője. Aktív közösségi ember.
2. Németh Adrián Gyula, a Barabás szakközépiskola 12. I osztályos jó tanulmányi eredményű tanulója. A Szakma Kiváló 

Tanulója Verseny országos döntőjében gépi forgácsoló szakmában 6. helyezést ért el.
3. Németh Annabella, a Gárdonyi iskola 7. A osztályos kitűnő tanulója. Csapatban és egyénileg is a tanulmányi versenyek 

állandó és eredményes résztvevője. Empatikus, segítőkész, jóindulatú személyiség.
4. Páli Ádám, a Nádasdy iskola 8. B osztályának tanulója. Reál és humán versenyeken megyei dobogós és országos 

helyezéseket ért el, alapfokú nyelvvizsgája van. A városi fúvós zenekar tagja. Kiváló versmondó. 
5. Szentgyörgyi Anna Csenge, a Szent László iskola 8. A osztályos kitűnő tanulmányi eredményű tanulója. Tanulmányi 

és hittanversenyek eredményes résztvevője. Kiemelkedő a közösségi tevékenysége.

✃
✃

✃
✃

SZAVAZZON IDÉN IS AZ ÉV EMBERÉRE!

A Sárvári Média Nonprofit Kft. 
idén is megrendezi az ÉV SÁR-
VÁRI EMBERE 2019 szavazást, 
ahol 3 kategóriában adhatják le 
voksaikat. A legtöbb szavazatot 
kapott jelölt nyeri el a kategó-
ria díját, az átadóra a Sárvári 
Televízió Óévbúcsúztató mű-
sorában kerül sor.   

Szavazni lehet az újság-
ból kivágott szavazólapon, 
melyet a Sárvári Média Kft. 
bejáratánál (Sárvár, Móricz 
Zs. u. 4.) elhelyezett postalá-
dába várunk 2019. december  
12-én éjfélig!  

Minden kategóriában csak 
egy személyre lehet szavazni, 
a név és cím feltüntetésével, 
a jelölt neve előtti négyzet 
bejelölésével. Fénymásolt 
szavazólapot nem fogadunk 
el. Egy személy csak egy sza-
vazólapon szavazhat.

A szavazáson résztvevők 
között értékes nyereménye-
ket sorsolunk ki!
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Egyre népszerűbb a Babakötvény a 
családok körében. Ezt bizonyítja, hogy 
az elmúlt egy év alatt közel 50 száza-
lékkal növekedett a Babakötvények 
állománya. A másik fontos tény, hogy 
a Babakötvényhez szorosan kapcsoló-
dó Kincstári Start-értékpapírszámlák 
száma is dinamikusan, 22 százalékkal 
megemelkedett ugyanezen időszakban.

Mi lehet a rendkívüli népszerűség oka? 
Erről és néhány kapcsolódó témáról 
kérdeztük dr. Borbély László Andrást, 
a Magyar Államkincstár pénzforgalmi 
elnökhelyettesét.

Közel 6 éve lehet Babakötvényt vásárol-
ni. A konstrukció mindig is nagyon ked-
vező volt a befektetők számára, mivel 
egyrészt a megelőző naptári év infláció-
ja (hivatalosan: átlagos éves fogyasztói 
árindexe) plusz 3 százalékkal kamatozik. 
Másrészt a szülők, családtagok által a 
gyermek Start-értékpapírszámlájára 
befizetett pénzösszegeket az állam 
10 százalékkal, maximum 6.000 Ft  

összegig kiegészíti. Igazán népszerűvé 
mégis akkor vált ez az állampapír, 
amikor az infláció megugrása következ-
tében – a legelső kibocsátású kötvény 
kivételével, – a Babakötvények aktuális 
éves kamata 5,8 százalékra emelkedett.

Ha ez ilyen sokba kerül az államnak, 
akkor miért hozta létre a Babaköt-
vényt?

A Start-értékpapírszámla és a Baba-
kötvény szorosan összekapcsolódik egy 
további állami juttatással, az Életkez-
dési Támogatással, amelyet a gyermek 
születésekor ír jóvá a gyermek részére 
az állam. E három juttatás együttes 
célja a gyermek felnőtté válásának 
támogatása és önálló életkezdésének 
segítése fiatal felnőttként.

Ki jogosult az úgynevezett Életkezdési 
Támogatás igénybevételére?

Minden 2005. január 31-ét követő-
en született belföldi és 2017. június 

30-át követően 
született külföl-
dön élő magyar 
gyermek részére 
az állam 42.500 
Ft összegű Élet-
kezdési Támoga-
tást nyújt, ame-
lyet a Magyar 
Államkincstár-
ban helyezett el.

Hol lehet további tájékoztatást kapni 
a Kincstári Start-értékpapírszámla 
megnyitásáról és vezetéséről?

A szükséges dokumentumokról, ügy-
félszolgálataink elérhetőségéről és az 
általános információkról telefonon, a 
Központi Ügyfélszolgálatunkon (+36-
1-452-2900), valamint a Kincstár 
honlapján (www.allamkincstar.gov.hu) 
tájékozódhat. A Magyar Államkincstár 
sárvári értékesítési pontja a Sársziget u. 
10. szám alatt található, telefonszáma 
+36-30-219-8576.

Babakötvény és Életkezdési Támogatás a Kincstárban
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SZALONNYITÁSI AKCIÓ – NYERŐ PÁROS AJÁNDÉKKÁRTYA 
AKCIÓ! Ha hozod a társad (barátod/barátnőd, szomszé-
dod, anyukád, apukád, gyermekedet) és ha ketten veszitek 
igénybe bármely szolgáltatásunkat, szalonunk ajándéka 
mindkettőtök részére egy-egy 2.000 Ft-os ajándékkártya, 
melyet szalonunkban felhasználhatjátok a következő be-
jelentkezés alkalmával vagy elajándékozhatjátok szerettei-
teknek. (Szalonnyitási akció tart: 2020. 01. 31-ig. Az ajándék-
kártya felhasználási ideje: 2020. 12. 31.)

SZALONUNK AJÁNDÉKA! – A nyitás napján és másnapján (de-
cember 6-án és 7-én) minden szolgáltatásunkat igénybe vevő 
vendégünket várjuk egy ajándék SPA kéz- vagy lábmasszázsra.

BÉRLET! – Ha szeretnél spórolni, akkor 10 alkalmas bérletet 
kínálunk neked 9 alkalom áráért egy általad kiválasztott szol-
gáltatásra (pl. manikűr, géllakk/Shellac, műköröm, pedikűr, 
paraffinos kezelés, masszázs, stb.). 

AJÁNDÉKÖTLET SZERETTEIDNEK! – Lepd meg szeretteidet 
teljesen új exkluzív szalonunkban felhasználható ajándékkár-
tyával (5.000 Ft, 10.000 Ft, 15.000 Ft, 20.000 Ft értékben, 
vagy konkrét szolgáltatásra is ki tudjuk állítani). 

(Az ajándékkártya felhasználási ideje: 2020. 12. 31.)

BEJELENTKEZÉS ONLINE – nem csak személyesen és 
telefonon, hanem kényelmesen nap 24 órájában online 
a www.katanails.hu időpontfoglaló rendszerében. 

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

2019. december 6-án, pénteken nyílik 
a Kata Nails & Pedicure SPA Center 
a város szívében, a Posta téren, mely 
kedves szakképzett személyzettel, 
legkorszerűbb eszközökkel, anyagok-
kal, exkluzív belső elrendezéssel,  
fantasztikus akciókkal és kedvezmé-
nyekkel fogadja vendégeit. 

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

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

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

Akciós téli gumik
már 12.800 Ft/db-tól

SZEMÉLYRE SZABOTT  
HOYA MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 

35% KEDVEZMÉNNYEL!

Az Ön Opticnet optikája:
Az akció időtartama:

2019.11.02-2020.01.31.

Részletek az üzletben.
Computeres 

szemvizsgálat
Bejelentkezés: 
95/326-999

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

SZEMÉLYRE SZABOTT  
HOYA MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 

35% KEDVEZMÉNNYEL!

Az Ön Opticnet optikája:
Az akció időtartama:

2019.11.02-2020.01.31.

Részletek az üzletben.

A                                                             BEMUTATJA:

2019. december 23. 17 óra

BELÉPŐDÍJ: FELNŐTT:1.400 FT, GYEREK (14 ÉV ALATT): 800 FT.
Kapunyitás: az előadás megkezdése előtt egy órával Helyszín: ZeneHáza Sárvár, Sárvár Várkerület 31. (a Zeneiskola udvarán)

Holló-Ének

A JÁNDÉK
 CÍMŰ K ARÁCSONYI GYERMEKELŐADÁS
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Vásároljon még idén kifutó 
benzinmotoros Fordot a Strausstól!
A LEGJOBB AJÁNLATOK NOVEMBERBEN FORD KUGÁRA

Az idei év slágere a Straussnál a kifutó benzinmotorok kiárusítása, hiszen – utalva az Európai Unió 2020-tól
érvényes előírására – még idén kell regisztrálni ezen erőforrásokat. Még ebben az évben érdemes tehát
leszerződni ezen gépjárművekre: ahhoz, hogy a legjobb áron juthassunk egy új Fordhoz, a forgalminak
2019. december 13 előttinek kell lennie. 

A Kuga Európában a Ford legkelendőbb SUV-ja és
hasonló adatokról számolhat be a szombathelyi Ford
Strauss is: magánügyfeleik nagy része a személy-
gépjármű-palettáról a városi terepjáró mellett dönt.
Az autó kiváló választás a családok számára, gazdag
az alapfelszereltsége, a tágas belső tér nagyobb
gyermekek számára is kényelmes. 

A kifutó széria széles választékban áll a szombat-
helyi Ford kereskedésbe betérők számára. Az autó
elérhető többfajta felszereltségben (Business, 
Titanium, ST-Line) és a legkülönbözőbb színekben.
Természetesen a dízel motor kedvelői is találnak 
maguknak még az idén átvehető modelleket a 
Strauss készletéről.

A kifutó benzinmotoros Ford Kuga modellekre a 
Strauss egyedi árat alakított ki, ez csak fokozható a
Ford Credit vételárkedvezményes finanszírozásával –
amely azt jelenti, hogy a bank bizonyos kondíciók mel-
lett igénybe vett lízingkonstrukció esetén a készpénzes
vételárból további árengedményt ad. 2020-ban már
nem találkozunk ilyen kedvező árakkal, érdemes még
most a széles választékból egyet hazavinni, hiszen a
rendkívüli ár már csak a készlet erejéig érvényes.

A Strauss értékesítői jó szívvel ajánlják a legújabb
Fordokat, amelyeket saját maguk és ügyfeleik is rend-
szeresen tesztelnek. A tesztvezetés önmagában egy
élmény, a fiatal tesztautók pedig kevés km-futással
megvásárolhatók – több okból is érdemes tehát ellá-
togatni a szombathelyi autószalonba!

Strauss Autószalon
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • +36 94/512-860 • www.strauss.hu

Szombathelyen több, mint 27 éve várja a Ford 
szerelmeseit a Strauss Autószalon, az osztrák 
St.Michael-i Autohaus Strauss leányvállalata. 
A cég csaknem harminc éves magyarországi jelen-
léte alatt több, mint 10 ezer Ford talált gazdára Vas 
megyében. A cégvezetés az egyik legjobb szakem-
ber-gárdával büszkélkedhet. A folyamatosan telí-
tett szerviz mellett az értékesítés is rekordokat dönt:
az évek óta személy- és haszongépjárműértékesí-
tésben meghatározó, legtöbbször első helyen álló
Ford importőrhöz csatlakozik a Strauss csapata –
teljes erőbedobással. 

A kifutó benzinmotoros Kuga 6,5 millió forint alatti áron téli
csomaggal készletről elvihető Ford Credit finanszírozás esetén

további kedvezmény!

Az automata Ford Kuga ST-Line tesztautó tesztelhető –
és megvásárolható!
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Nyitvatartás: 
Hétfő:  8:30-16:00 
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 30/219-8576 

  www.allamkincstar.gov.hu  
@ api.vas@allamkincstar.gov.hu 
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vásárolható 

100%-os állami garancia, összegtől 
függetlenül minden forgalmazott állampapírra 

Díjmentes számlanyitás- és -vezetés 

WebKincstár, MobilKincstár és 
TeleKincstár szolgáltatások 

Rövid-, közép- és hosszútávú befektetések 

 Online időpontfoglalás és  

ügyfél-regisztráció 

Kizárólag készpénzmentes fizetési lehetőség 
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Nagy lelkesedéssel és szívvel-lé-
lekkel szervezi évről évre a Sár-
vári Advent rendezvénysoroza-
tát a sárvári önkormányzat, a 
Nádasdy Kulturális Központ és 
a Sárvári TDM a Posta téren, 
amelynek programjait közös 
sajtótájékoztatón ismertették. 

– Fellobbant a város adventi 
koszorúján az első gyertyaláng. 
Bízom abban, hogy a sárváriak 
nagycsaládja idén is együtt ün-
nepel majd hétről hétre a Posta 
téren – mondta Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester.  

December 22-ig tart a Sárvári 
Advent rendezvénysorozata. 
– Hallhatja a közönség többek 
között a 100 Folk Celsiust, a Roy 
és Ádám Triót, az új Bojtorján 
zenekart, a Road együttest, Péter 
Szabó Szilviát, a Fonográf Em-
lékzenekart és Wolf Katit is – so-
rolta a fellépőket Takács Zoltán 
Bálint, a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatója. 

Molnár Andrea múzeumpeda-
gógus azt emelte ki, hogy a Sárvári 

Advent programjai nem jöhettek 
volna létre a helyi civil szervezetek, 
közösségek nélkül, akik évről évre 
nagy lelkesedéssel lépnek fel a 
Posta téren. 

Az első gyertyát a Sárvári Nagy-
családosok Egyesülete gyújtotta 
meg, a másodikat a Nádasdy Ban-

dérium, a harmadikat a Ma’ mint 
’Ti Színjátszó Csoport, a negyedi-
ket pedig a Sárvári Mentőállomás 
dolgozói gyújtják majd meg.

A Nádasdy Kulturális Központ 
az idei évben egy jótékonysági 

akciót is szervez. – Felújítjuk a 
cipősdoboz akciót, az adomá-
nyozóktól egy cipős doboznyi 
ajándékot várunk, amelyet nálunk 
és bármelyik önkormányzati in-
tézményben is leadhatnak decem-
ber 15-ig, csak azt kérjük, hogy ne 
zárják le. A Kolping szolgálattal, a 

Nagycsaládosok egyesületével és a 
Sárvári Karitásszal együttműköd-
ve juttatjuk el a rászoruló csalá-
dokhoz az ajándékokat – tudtuk 
meg Takács – Reichardt Gabriella 
muzeológustól.

Az adventi vásárt most már 
hatodik alkalommal szervezte 
meg a Sárvári TDM a Posta téren. 
Haller Ferenc ügyvezető igazgató 
kiemelte, hogy idén is számos kéz-
műves termékkel, és különleges 
gasztronómia-kínálattal várják a 
sárváriakat.

– Tudjuk is, emlékszünk is rá, 
milyen volt a tavalyi, mégis úgy 
gondolunk advent idejére, mint 
gyermekkorunkban. Reménnyel 
és várakozással: „hogy beköszönt 
az ünnep”. Mert advent előkészíti, 
fényeivel megvilágítja, megerő-
síti és képessé teszi az embert 
az ünnep fogadására, átélésére, 
megértésére – mondta dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző.

Sárvár város önkormányzata, a 
Nádasdy Kulturális Központ és a 
Sárvári TDM meghívását Szabó 
Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester-jelölt tolmácsolta 
a Sárvári Advent rendezvényeire. 
– Gyönyörű környezetben, szín-
vonalas műsorokkal szeretnénk 
felejthetetlenné tenni a várakozás 
időszakát – szólt Szabó Zoltán.

Ünnepeljünk együtt adventkor a Posta téren

Takács Zoltán Bálint, Szabó Zoltán, Molnár Andrea, Haller Ferenc, dr. Szi-
jártó Valéria, Dr. Máhr Tivadar és Takács – Reichardt Gabriella



SÁRVÁRI         HÍRLAP12 www.sarvarvaros.hu

ZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00

www.litovel.hu

Jack Daniels 
0,7l fém 

díszdobozban: 
6250 Ft/db, 
8928 Ft/liter

Konrad cseh prémium sör 
5,2% 8 üveges karácsonyi 

papírdobozban:  
1590 Ft+üveg, 
398 Ft/liter

Tokaji Aszú 5 puttonyos 
Grand Tokaj 
díszdobozban: 
4390 Ft/üveg, 
8780 Ft/liter

Szentkirályi limonádé 
0,5l jaffa,szamóca: 

99 Ft/db, 
198 Ft/liter

Coca-cola, Zero, 
Light, Fanta, 
Sprite 1,75l: 
314 Ft/db, 
179 Ft/liter

Coca-cola Zero 
0,25l dobozos: 
79 Ft/db, 316 

Ft/liter

Bomba energiaital 
0,25l üveges és 

dobozos: 139 Ft/db, 
556 Ft/liter, 

24 db-tól: 127 Ft/db, 
508 Ft/liter

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

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

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

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

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

Finlandia 
vodka 0,7l 
+ 2 pohár 
ajándék: 

4400 Ft/db, 
6285 Ft/liter

Hennessy 
Cognac 

0,7l 
díszdobozban: 
10390 Ft/db, 
14843 Ft/liter

Crown Royal 
whisky 0,7l 

díszdobozban: 
6990 Ft/db, 
9985 Ft/liter

Chivas Regal 
12 éves whisky 0,7l 

díszdobozban 
+ 2 pohár: 

9190 Ft/db, 
13128 Ft/liter

Bailey‛s 
krémlikőr 0,7l 
díszdobozban 

+ 2 pohár: 
5490 Ft/db, 
7843 Ft/liter

Díszdobozos szeszesital AKCIÓ!
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Olaszrizling 
száraz 
fehér 
0,75l
435 Ft
+ üveg/db
580 Ft/liter

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

Zweigelt 
Cabernet 

Sauvignon 
félédes vörös 

0,75l
469 Ft

+ üveg/db
625 Ft/liter

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

Rosé 
csendes és 

bubis 
száraz 1,5l

789 Ft
+ üveg/db

520 Ft/liter

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

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

Rozé bubis 
édes 
0,75l

459 Ft
+ üveg/db

612 Ft/liter

Varga 
pincészet 

borai:

Cabernet 
Sauvignon 

száraz 
vörös 1,5l

749 Ft
+ üveg/db

499 Ft/liter
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BRONZ-, EZÜST- ÉS ARANYVASÁRNAP 8–12.30-ig várjuk az ajándékozni vágyókat.

Minden kedves vásárlónknak szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag új évet kívánunk!

WANG DIVATÁRUHÁZ

Ünnepi ajánlatunk: 

• karácsonyi 
terítők és dekorációk

• ajándék táskák
• díszdobozok

• ágytakarók, ágyneműk, törölközők
• bébi- és gyermekáru nagy választékban

• női, férfi  divatáru
• meleg kesztyűk, sálak, sapkák

SÁRVÁR, ADY U. 1. (a rendőrség mellett) FÓRUM ÜZLETHÁZ
Nyitvatartás: H.-P.: 8.00-17.30 Szo.: 8.00-12.30

Karácsonyi bevásárlását 
kezdje a Wang Divatáruházban!

Nálunk mindent megtalál, ami az ajándékozáshoz 
nélkülözhetetlen az egész család számára!
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

december 12-én és 19-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2019. december 2. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. december 6. és 21. között

Pontos, naprakész elszámolás 
rejtett költségek nélkül. 

Online hozzáférés saját elszámolásaihoz.
Szakszerű üzemeltetés, ügyfélbarát képviselet!

Kérjen ajánlatot!

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

Társasházi közös képviselet!

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
December 7., 14. és 21.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
December 6. (péntek) 19.00 Vörsi Bábforgató Betlehemezők 
műsora
December 13. (péntek) 19.00 Adventi várakozás a Szent László 
templomban
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
December 6. és 20.  (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
 

Éves szelektív naptár 2019 Sárvár
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DECEMBER

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Építési törmelék gyűjtési időpont megváltozott!

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési 
nyesedék
Metszési nyesedék: legfeljebb 5cm átmérőig és 1 méter 
hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki
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Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVASÖRÖK:

Dreher Classic 0,5 l  ..................... 240 Ft/db  480 Ft/l
Dreher Hidegkomlós 0,5 l  ........... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Pale Ale 0,5 l  ................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Red Ale 0,5 l  .................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Asahi 0,33 l  ................................. 275 Ft/db  833 Ft/l
Arany Ászok 0,5 l  .........................219 Ft/db  438 Ft/l
Kozel 0,5 l  ................................... 250 Ft/db  500 Ft/l
HB 0,5 l  ........................................221 Ft/db  442 Ft/l
Kőbányai 0,5 l  ............................. 206 Ft/db  412 Ft/l
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300 Ft/db  600 Ft/l
Kőbányai 2 l  ................................ 700 Ft/db  350 Ft/l
Peroni 0,33 l  ................................ 299 Ft/db  897 Ft/l
Dreher 0% citromos 0,5 l  .............215 Ft/db  430 Ft/l
Soproni 0,5 l  ................................ 222 Ft/db  444 Ft/l
Steffl  0,5 l  .....................................213 Ft/db  426 Ft/l
Aranyfácán 0,5 l  ...........................193 Ft/db  386 Ft/l
Soproni Apa 0,5 l  ......................... 269 Ft/db  538 Ft/l
Riesenbrau 0,5 l  ...........................189 Ft/db  378 Ft/l
Borsodi 0,5 l  ................................ 229 Ft/db   458 Ft/l
Heineken 0,5 l  ............................. 289 Ft/db  578 Ft/l

ÜDÍTŐK:            
Pepsi  ........................................... 369 Ft/db  164 Ft/l
Coca-Cola 1,75 l  .......................... 389 Ft/db  222 Ft/l
Fuzetea 1,5 l  több ízben  ............. 329 Ft/db  219 Ft/l
Fanta narancs 1,75 l  .................... 389 Ft/db  222 Ft/l

ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l  .......................120 Ft/db  80 Ft/l
Emese víz 1,5 l   ..............................75 Ft/db  50 Ft/l

ENERGIAITALOK:
Bomba energiaital 0,25 l  ..............180 Ft/db  720 Ft/l
Hell energiaital 0,25 l  ....................180 Ft/db  720 Ft/l
Burn energiaital 0,25 l  ................. 230 Ft/db  920 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  .............. 290 Ft/db  1160 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

Info: +36.30.982.62.65. | Email: boristaposta@gmail.com
facebook.com/boristasarvar/ | @boristasarvar

Főként a borok gyönyörű, és kimeríthetetlen világából töltünk 
egy “kicsit a poharakba”, élményeket a lelkekbe – tudással, tapasztalattal...

Várjuk Önt 
Nagy Zita – borajánló, borszakíró és Wawrzsák László – okleveles borbíráló

9600 Sárvár, Batthyány u. 33. /kapualj/

Nyitva: hétfő–péntek: 09:00–17:00 / szombat: 09:00–12:00

BOR • PEZSGŐ • CHAMPAGNE• PÁLINKA • SÖr
OLÍVAOLAJ • OLÍVABOGYÓ  • KAPRIBOGYÓ

ECEtEk • MAGOLAJOK • KRÉMEK 
ZSELÉK• SZÖRP • MUST • CIDER

BOROS KIEGÉSZÍTŐK

A Sávári Shotokan Karate 
Egyesület négy fővel vett részt 
Gödöllőn a IV. Saino Kupa Ip-
pon Shobu Karate Versenyen. 

A megfelelő gyakorlást bizto-
sító rendezvényen népes mezőny 
jött össze, 22 egyesület 176 ver-
senyzője nevezett. Sipos Jázmin 
a III. utánpótlás korcsoportban, 

katában 6. helyezett, kihon ku-
miteben 5-8. helyezett lett. Nagy 
Ákos a II. utánpótlás korcso-
portban, katában 2. helyezett, 
Solti Barnabás 5. helyezett lett, 
kihon kumitében mindketten a 
3. helyen végeztek. Csapó Bence 
a IV. korcsoportban, katában 
a 8-16. helyet érte el. Edzőjük: 
Németh Róbert.

Beszámoló a IV. Saino 
Kupa Karate Versenyről
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AJÁNLATUNK

STANDARD

KOMPLETT SZEMÜVEGRE

20.000Ft

Részletek az üzletben!

Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse 
látásvizsgálat • szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő 

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

-5%
-10%

-10%

-20%

-20%

Karikagyűrűk.
Eljegyzési gyűrűk

nagy választékban!

Arany ékszerek.
Drágaköves 18 KT-os

olasz ékszerek!

 Ezüst ékszerek! 
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Minden vásárlónak
ajándék karácsonyi

díszcsomagolás!

20 000 Ft felett 
AJÁNDÉK…

Ajándékötletek:

KARÁCSONYI 
AKCIÓ

Ezüst és arany vasárnap nyitva: 8.30-12.00
Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974-6655, www.ekszerszalon.com

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

36. éve az Önök szolgálatában

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234 
Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00, Tel.: 320-475 

Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ A VÁRKAPU VENDÉGLŐBEN!
Tartsa nálunk baráti vagy céges rendezvényeit!

Élőzenét és kedvezményes menüsorokat biztosítunk!

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon nálunk asztalt 

az élőzenés szilveszteri programunkra!
Köszöntőital, grátisz tombolaszelvény, 

gálavacsora, éjfélkor tűzijáték, 
szabadtéri koktélparti, éjféli étkezés,

tánc kifulladásig. 
Előfoglalási kedvezmény!

Nagyobb társaságnak további kedvezmények!

Szeretettel várunk mindenkit 
a Sárvár Advent 2019 vásáron, 

a VÁRKAPU HÜTTÉBEN, a Posta téren.
Új borok, forralt borok, italkülönlegességek 

idézik meg a  hangulatos karácsonyi 
vásárt,változatos harapnivalókkal 

kiegészítve. KÓSTOLJA MEG NÁLUNK 
A HÁROM KIRÁLYOK ÜNNEPI SÖRT!

 Találkozzunk a HÜTTÉBEN!


