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FELAVATTÁK a város
ÚJ TEKEPÁLYÁJÁT az arénában

KÖTELEZŐ
A SZÁJMASZK,
OLTÁSI AKCIÓHÉT
A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése
érdekében november 20-tól
visszatért az év első felében
már megszokott maszkviselés
a zárt helyiségekben, és az
egészségügyi dolgozók számára kötelező a megerősítő
harmadik oltás felvétele.

Játékosok, szurkolók, városvezetők, Ágh Péter országgyűlési képviselő, a tekepálya kivitelezői, működtetői is
együtt ünnepelték az új pályát (Az avatáskor még nem volt kötelező zárt térben a maszk használata)
A Sárvár Aréna hivatalos átadására 2020 februárjában került
sor, amellyel mintegy 15 éves álom vált valóra. A komplexum
november elején, a tekepálya átadásával, vált teljessé. Nemcsak a város sportszerető közönsége, de NB I-es tekéseink is
várták ezt a pillanatot.
A Sárvár Aréna tekecsarnokának
elkészültével teljessé vált a városi
sportcentrum szolgáltatási palettája. A tekecsarnok átadásával
közel húsz sportágnak biztosít
edzési és versenyzési lehetőséget
a sportkomplexum. A Sárvár Aréna
négy dobósávos, 28 méter hosszú
és 8 méter széles pályája helyet
ad nézőtérnek és vendéglátóegységnek is. A hivatalos átadóra egy
területi tesztverseny után, az első
NB I-es mérkőzés előtt került sor.
A játékosok és szurkolók mellett
Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester,

Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek, Ruzsics
Norbert, a kivitelező ZÁÉV Zrt.
termelési igazgatóhelyettese és
Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi SE
tekeszakosztály-vezetője vett
részt az ünnepélyes átadón.
– Az elkészült tekepálya bizonyítja, hogy Sárvár lendületben
van. Ezzel a létesítménnyel vált
teljessé a jelentős kormányzati
támogatással és a város önkormányzatának összefogásával
megvalósult Sárvár Aréna. A
város beruházásai úgy jöhetnek
létre, hogy számos kormányzati

támogatást kap a város, ami révén
szabad források keletkezhetnek.
A kormány közel kétmilliárd forintos kötvénykiváltással segítette
például a pandémia miatt nehéz
helyzetbe került Sárvárfürdőt
is – emlékeztetett megnyitóbeszédében Ágh Péter, Sárvár
országgyűlési képviselője.
– A több ütemben zajlott mostani fejlesztés hasonló volt a
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
korábbi fokozatos bővítéséhez
– idézte fel a Sárvár Aréna építésének állomásait köszöntőjében
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester.
Hozzátette, hogy ez a projekt is
kapcsolódik a város azon törekvéséhez, hogy az itt élők mind
többféle sportolási és kikapcsolódási lehetőséghez juthassanak.
Folytatás a 14. oldalon

Az egészségügyi intézmények
és a tömegközlekedés mellett
ismét maszkot kell viselni az
üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban,
a mozikban, a múzeumokban és
sportrendezvényeken. A beltéri
kulturális és egyéb rendezvényeken, az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint
a vendéglátó üzletekben pedig
az ott dolgozóknak kötelező a
maszkhasználat.
Most „nyakig vagyunk a negyedik hullámban”, a neheze ezután
következik, és az egyetlen, ami
megvéd, az oltás – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök a Kossuth
Rádió péntek reggeli adásában.
Közölte: november 22-től 28-ig
oltási akció lesz az országban, regisztrálás és bejelentkezés nélkül
101 oltóponton lehet reggel 7-től
este 7-ig felvenni a vakcinát.
A sárvári kórházban is november 22-től 28-ig 7-től 19 óráig
lehet oltakozni.

SÁRVÁRI ADVENT 2021

KARÁCSONYI adománygyűjtési felhívás

Idén ismét megrendezésre kerül a Sárvári Advent 2021 programsorozat a Posta téren. November 26-a és december 18-a között
várják programok az érdeklődőket. A téren már fel is állították a
város karácsonyfáját, az adventi vásárban pedig december 23-ig
ki lehet látogatni. Az adventi gyertyagyújtásokra idén szombatonként kerül sor a Posta téren, a vasárnapi napokon pedig a
Nádasdy Ferenc Múzeumba várják programokkal és adventi
gyertyagyújtással a sárváriakat.
Részletek a 6-7. oldalon

A Sárvár Jövőéért Egyesület karácsonyi adománygyűjtést szervez. Szeretnék a sárvári rászoruló családok és idősek ünnepét
szebbé és meghittebbé varázsolni. Ez mindannyiunknak jó
alkalom arra, hogy az ünnepi készülődés közepette másokra
is gondoljunk. Tartós élelmiszereket, szaloncukrot, édességet,
mosószert, gyermekjátékokat, könyveket stb. várnak. December 11-ig a Sárvári Tourinform Irodában lehet leadni az adományokat.
Részletes felhívás az 5. oldalon
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ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

DR. MÁHR TIVADAR
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

SZABÓ ZOLTÁN
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2021. DECEMBER 7-ÉN (KEDDEN)
14–15 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

2021. DECEMBER 15-ÉN (SZERDÁN)
9:30-10:30 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Dr. Máhr Tivadart
megkereshetik ezen időtartamban
telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, az alpolgarmester@sarvar.hu címen
és alpolgármesteri Facebook-oldalán üzenetben!

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban
telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen
és Messenger-üzenetben!

A JÁRVÁNY VÉDŐOLTÁSSAL FÉKEZHETŐ MEG
Sárváron is emelkedőben
van a koronavírus-járvány
negyedik hulláma. Egyre
több a fertőzöttek száma,
így a kormány ismét kötelezővé tette a zárt terekben
a szájmaszk használatát.
A járvány megfékezésének
egyetlen eszköze a védőoltás felvétele. A sárvári járványhelyzetről
Dr. Galántai György, a Sárvári
Járási Hivatal vezetője adott tájékoztatást.
Sárvár az átoltottak és a fertőzésen átesettek számarányát
tekintve 80% körül áll. A járási
hivatalban azonban ismét megfeszített munka folyik az új koronavírus-járvány adta feladatok
megoldása érdekében. Sok a fertőzött, és a számuk gyarapodik.
– A koronavírus-fertőzés ismét
nagyon sok munkát ad, mert a
fertőzések száma folyamatosan
emelkedik. A Simon–Júdás-vásár
óta külön figyelem a város ada-

tait, mert féltem attól, hogy nagyon látványos emelkedés lesz.
Szerencsére ez nem következett
be, de ettől függetlenül elmond-

A kormány által november
utolsó hetére meghirdetett oltási
akcióhét megszervezésében a járási hivatal is közreműködött. Az

Dr. Galántai György elmondta, hogy Sárvár az
átoltottak és a fertőzésen
átesettek számarányát
tekintve 80% körül áll

hatjuk, hogy az esetek száma
egy hét alatt ötven százalékkal
növekszik, tehát még a felszálló
ágban vagyunk – mondta el Dr.
Galántai György.

Decemberben is lesz
zöldhulladék-gyűjtés
A Sárváron hulladékszállítást végző STKH Sopron Nonprofit Kft.
tájékoztatása szerint decemberben is lesz zöldhulladék-elszállítás.
Az enyhe időjárási viszonyoknak és a felmerült igényeknek megfelelően, az önkormányzattal történt megállapodás alapján biztosítják
a zöldhulladék elszállítását. Az idén életbe lépett új ürítési rend
szerint a zöldhulladékot eredendően áprilistól novemberig havonta gyűjtötte a szolgáltató. A decemberi zöldhulladék elszállítási
időpontok Sárváron: az 1. zöld körön december 7. (kedd), a 2. zöld
kör esetében december 8. (szerda). A zöld hulladék elhelyezése
történhet az erre a célra rendszeresített, emblémázott, zöldhulladék-gyűjtő zsákokba, vagy a kommunális edény méretével
megegyező, szabványos, barna fedővel és barna színű kukatesttel
rendelkező edénybe.

akcióhéten az oltakozni vágyókat
naponta 7 és 19 óra között az
ország 101 kórházában, közte a
sárvári Szent László Kórház két
oltópontján is várják. Az oltásra
érkezőknek nem kell előzetesen
időpontot foglalniuk, regisztrálniuk.
– Itt az ideje, hogy mindenki
átértékelje a helyzetet! Mivel az
egyetlen védekezés a súlyos megbetegedés ellen az oltás, ezért
mindenkinek azt ajánlom, aki
még nem tette meg, éljen a lehe-

tőséggel. Mindenfajta oltóanyag,
hagyományos inaktivált vakcina,
mRNS-alapú és vektorvakcina is
rendelkezésre áll, van választék.
A tapasztalatok szerint már
megemelkedett az oltási
kedv, kilencven százalék
a Pfizer-oltást választja –
számolt be a hivatalvezető.
A járvány terjedésének fékezése érdekében
ismét kötelező zárt térben a maszk használata.
A járási hivatalban és a
kormányablakban már a
kormánydöntés meghozatala előtt meghozták
az ügyfelekre és az ügyintézőkre is vonatkozó
határozatot. – Maszkot
használni sehol sem tilos,
szerintem, ahol emberi
kontaktusok feltételezhetőek, ott
minden helyen érdemes maszkot
hordani, még ha nincs is ott kötelezően előírva – emlékeztetett
Dr. Galántai György. Hozzátéve,
hogy a harmadik hullám után
egy olyan tapasztalatuk is kialakult, hogy az oltottak ugyan
megfertőződnek, de egyrészt
nem betegednek meg súlyosan,
másrészt sokkal rövidebb ideig
ürítik, terjesztik a környezetükben
a vírust, kevésbé veszélyeztetve
másokat. 
p-ás
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ERŐS NYÁRI SZEZONT tudhat maga mögött a sárvári turizmus
A vendégforgalmi adatok sok esetben még a
2019-es rekordév eredményeit is felülmúlták,
így a sárvári szolgáltatók pótolni tudták kieső
bevételeik egy részét. A 2021-es főszezont az
önkormányzat és a helyi turisztikai szervezetek
közös sajtótájékoztató keretében értékelték.
A tourinform irodában tartott
sajtótájékoztatón Haller Ferenc, a
Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója, Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester és Simon
Szilárd, a Sárvári Turisztikai Egyesület új elnöke vett részt.
Haller Ferenc elmondta, a jár
ványügyi korlátozások enyhítésével
az utazási kedv megnövekedett.
Ezt alátámasztják a statisztikák is.
– Július, augusztus, szeptember, október hónapokat nézve
a 2019-es rekordévhez képest a

A kereskedelmi szálláshelyek
összes bruttó
árbevétele július
és szeptember
között 2 milliárd
182 ezer forint
volt, ami több
mint 20 százalékos növekedést
jelent mind 2020hoz, mind 2019-hez képest.
Haller Ferenc arra is rámutatott,
hogy a turisztikai szezon kito-

Az új fotópont éjjel-nappal kedvelt helye
a helyieknek és a turistáknak is (Fotó: MM)
belföldi vendégek aránya nagyon
megnövekedett. A vendégéjszaka számban is egy körülbelül
10-15 százalékos növekedés volt
tapasztalható. Nem mellesleg,
ami gazdaságilag egy nagyon
fontos szempont, a kereskedelmi
szálláshelyek bruttó árbevétele is
nagyon nagyot ugrott a 2019-es,
illetve nyilván a 2020-as csonka
évhez képest – értékelt az ügyvezető.
A statisztikákból jól látszik, hogy
júniusban még kicsit óvatosan
indultak útnak a turisták, a szezon
második felében azonban már
nemcsak megközelítette, de túl
is szárnyalta a vendégforgalom a
járvány előtti évet: 2021 augusztusában például 93 ezer vendég
éjszakát regisztráltak Sárváron,
amely a 2019-es rekordév adatait
10 százalékkal haladta meg.

Simon Szilárd, Dr. Máhr Tivadar és Haller Ferenc a sajtótájékoztatón

Máhr Tivadar alpolgármester. Kiemelte, hogy a megye által koordinált turisztikai célú európai uniós pályázati felhívások megjelenés
előtt vannak, így a városnak rajtra
készen kell állnia. – Azt szeretnénk,
ha a következő hónapokban egy
nagyobb ívű turisztikai csomag is
összeállhatna, és megint egy nagy
lépéssel bővíthetnénk a város
turisztikai kínálatát.
A sajtótájékoztatón bemutatkozott Simon Szilárd, aki Kiss
Istvánt váltotta a Sárvári Turisztikai Egyesület elnöki székében.
Simon Szilárd 17 éve aktív szereplője a sárvári turisztikai életnek,
elnöki feladatait 2021. október
7-től látja el.
– Először is szeretném megköszönni a tagoknak, hogy engem
választottak, bizalmat fektettek

belém. Igyekszem megfelelni a
feladatoknak, és segíteni a továbbiakban a turisztikai egyesületet.
Mivel idén viszonylag korán feloldásra kerültek a megszorítási intézkedések, ezért egy teljes nyári
szezont tudhatunk magunkénak.
Több szolgáltatóval egyeztetve,
azt gondolom, hogy az idei az
egyik legjobb nyári szezonunk
volt eddig, a kieső bevételeinket
ezáltal egy kissé tudtuk pótolni –
fogalmazott az új elnök.
A szezonértékelőn elhangzott,
hogy az előrejelzések is kecseg
tetőek. November hónapban
természetesen visszafogottabb
a vendégforgalom, a december
azonban ismét felívelést hozhat,
amennyiben a járványhelyzet
engedi.
sii

lódott. Míg a korábbi években
augusztus 20-a után csökkent a
látogatók száma,
addig idén növeKészen állnak már a sárvári fürdő további fejlesztési tervei is
kedés volt tapasztalható. Nagyon
jó számokat hozott az augusztus
vége, a szeptember és az október
hónap is.
– Szeretnek
bennünket a vendégek, és ahogy
én látom a helyi
turisztikai szolgáltatásokat, a beruházási, építkezési
kedvet, az azt mutatja, hogy a
város iránt nagy az érdeklődés. Ez
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
további feladatokat is ad nekünk,
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
amivel biztos, hogy meg fogunk
+36 -20 /95 6-6 999
tudni birkózni – hangsúlyozta Dr.
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ÚJRA SZEMÉLYESEN a vásár előestéjén
A Posta téren és a Hild parkban már péntek délutántól
lehetőség nyílt kézműves termékek vásárlására

A Simon–Júdás-vásárt megelőző estén idén is megteltek
Sárvár utcái. A sárváriak mellett már a városba érkezett turisták is benépesítették a vásár helyszínéül szolgáló utcákat. A
Posta téren és a Hild parkban már október 29-én délutántól
lehetőség nyílt kézműves termékek vásárlására.
A sárváriak körében az évek
során egyre inkább elterjedt
az a szokás, hogy Simon–Júdás
napját megelőző este már birtokukba veszik a város lezárt
utcáit és egy-egy pohár forralt
bor és kürtöskalács kíséretében
jókat beszélgetnek, rég nem

látott ismerőseikkel, barátaikkal.
A vásár szervezői is érzékelték
a vásárlói igényeket, így a Posta
téren és a Hild parkban már
péntek délutántól lehetőség nyílt
kézműves termékek vásárlására.
A bőr pénztárcától a téli sapkán
át a rongybabáig mindent besze-

rezhettek ezen a csendes vásári
szakaszon az érdeklődők.
A babakészítő népi iparművész,
Török Emőke, aki az idei évben
számos alkalommal megfordult
városunkban, arról szólt, hogy
nagy öröm újra személyesen
találkozni a vásárlókkal.
A helyi vállalkozók is várták az
idei Simon–Júdás-vásárt. Nagy
öröm volt számukra, hogy idén a
megszokott keretek között került
megrendezésre az évszázados
hagyományokra visszatekintő
vásár. Vásári ételekkel és italokkal
várták vendégeiket, a kínálattal is
fokozták a vásári hangulatot.
A Posta tér végében a helyi és
környékbeli borászatok, borszak
üzletek is bemutatták az elmúlt
évek, és az idei év új borait a
borok kedvelőinek. A Simon–Júdás-vásár évszázados történetéhez a bor is szorosan kötődött.
A vásár történeti hagyományait
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy
Kulturális Központ intézményve-

NAPSÜTÉSES SIMON–JÚDÁS-VÁSÁR
Október 30-án, a Simon–Júdás-vásár napján több tízezren vettek részt a piaci forgatagban, amelyre végig napsütéses időben
került sor. A vásár idei megrendezése sokáig bizonytalan volt,
de az érvényben lévő szabályok most, kísérő rendezvények
nélkül lehetővé tették az országos vásár megtartását közel
félezer árussal.
A vásár napjának szombati kezdetére a belváros utcáin árukkal
dugig rakott sátrak és kora őszt
idéző napsütéses idő várta a sokadalmat. Az egy év kihagyás nem
látszott a Simon–Júdás-vásáron.

zető történésze vázolta fel. Zsigmond király óta tartják Sárváron
a Simon–Júdás-napi vásárokat.
A vásárból származó bevételek
a város fenntartása miatt voltak
nagyon fontosak.
A Simon–Júdás-vásár az idei
évben zenés-táncos kísérőrendezvények nélkül került megrendezésre a járványügyi szabályok
miatt. A zene iránt érdeklődők
nem maradtak péntek este sem
rockzene nélkül. A Nádasdy-várban vásárnyitó koncertekkel várták a védettségi igazolvánnyal
rendelkezőket. Az estét a sárvári
fiatalokból álló Ravenmask zenekar nyitotta, akik egyre inkább arra
törekednek, hogy saját számokkal
álljanak színpadra, a feldolgozások
egyre inkább háttérbe kerülnek. A
zenekar tagságának átalakulása,
illetve zenei érdeklődésük is folyamatosan arra sarkallja őket, hogy
fejlesszék tudásukat és minél több
helyszínen bemutassák dalaikat.
(akibag)

A közönséget önkéntelenül magával sodró
tömeg ezúttal sétálósabbra sikeredett

A helybéliek több kereskedőhöz
szinte már visszatértek, a távolról
érkezők pedig parkolóhely-kereséssel kezdték a vásárt. – A piac
képén ugyan nem mutatkozott,
de a legfontosabb, a bizalom is

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

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

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

visszatért – szólt a vásári forgatagban Kondora István polgármester.
Hozzátéve, hogy az egy év kihagyás azért meglátszott a kezdeti
érdeklődésen, ám a vásár ma is jó
hírét viszi országszerte Sárvárnak
és alkalmas arra, hogy a jövőben
is egyik, több százéves védjegye
legyen a településnek.
A megrendezés kezdeti bizonytalansága ellenére így is
szépszámú, közel félezer árus vett
részt a vásáron. – A kereskedők
tevékenységét nemcsak a pandémia akadályozza, hanem a munkaerőhiány is. Több ruhaárus például

az eddigi harminc folyóméter
helyett, csak annak harmadát
bérelte, mert nem talált az árusításhoz alkalmazottakat – számolt
be a kirakodóvásár főszervezője,
Tóvári György. Megjegyezve, hogy
a vásár sűrű, a közönséget önkéntelenül magával sodró tömege
ezúttal sétálósabbra sikeredett,
de ennek a vevők és az árusok is
örültek.
Ha a járványhelyzet lehetővé
teszi, akkor jövőre ismét sor kerül Sárvár hatszáz éves sátoros
ünnepére.
p-ás
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A KERESZTÉNYSÉG A NEMZETMEGMARADÁS ALAPJA
Vas megyei látogatása
során megtekintette Soltész Miklós egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
Ágh Péter országgyűlési
képviselő társaságában
az új épületszárnnyal bővített Sárvári Szent László
Katolikus Általános Iskolát
november 17-én.
A magyar kormány több mint
egymilliárd forinttal támogatta
a fejlesztést. Az új épületben
helyet kapott egy közel ezer
négyzetméteres tornacsarnok,
négy szaktanterem, három új
tanterem, emellett szertárak is, és
az új épületrészben alakították ki
a kápolnát és az éttermet is.
– Sárváron a katolikus iskola
mellett megújulhatott többek
közt a plébániaépület, a Szent
László - templom, felépülhetett
az annunciáta nővérek rendháza is
és egyházi óvoda is létrejöhetett.
Ezek mind a város lelki közössé-

gének az erősödését szolgálják
– mondta el Ágh Péter a sárvári katolikus iskolában tett látogatáson.
Soltész Miklós államtitkár felidézte, hogy jelen volt a katolikus
iskola új szárnyának az alapkőletételénél is. – Öröm most ismét
látni az iskolát, a tornacsarnokot, a
tantermeket, és ahogy még megszépült az udvar is. Nagy feladatot
végeztek el valóban az építők és az
egyházmegye. Ez Sárváron a többi
egyházi épületre is igaz, a templomra, a plébániára és a nővérek
rendházára is – szólt a látogatásról.
A nemzet gazdaságának a bővítése mellett szükség van a társadalom közös javainak az építésére.
– Egy önérdekérvényesítő liberális diktatúra ránk akar erőltetni
mindenféle betűkkel jelzett identitásokat, amelyek semmibe veszik
a teremtett világ értékeit. Hiszem,
hogy ennek Magyarország, ez a
térség ellent fog állni. Ilyen értelemben a jövő évi választásoknak
hihetetlen tétje lesz hazánkban,
meg tud-e maradni a normalitás.

Soltész Miklós államtitkár és Ágh Péter országgyűlési
képviselő a sárvári katolikus iskola új épületében

Bízom abban, hogy a többség
józan döntést tud hozni – hangsúlyozta az egyházügyi államtitkár.
Aki reagált a felekezeti működtetésben lévő intézményeket ért
ellenzéki vádakra is.
– Ezeknek az embereknek az
elődei vették el az egyházi iskolákat, és oszlatták fel a rendeket, ez
egy zsigeri kérdés ma is bennük.
Lehet, hogy egy egyházi iskola
nem jobb, ám egy dologban mást
és többet tud adni. Ez az az érték,
amit a kereszténység közvetít, az
egyházi szellemű nevelés iránt

hatalmas az érdeklődés. A más
intézményekben tanítók is köszönetet érdemelnek a munkájukért,
de mivel az egyházi iskolákban
benne van a keresztény szellemiség, az ilyen iskolába járó diákok
legalább választási lehetőséget
kapnak. Senki sem akarja a gyerekeket a keresztvíz alá hajtani,
csak itt egy olyan értéket kapnak,
ami a nemzetmegmaradás alapja
– emelte ki Soltész Miklós egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkár Sárváron.
p-ás

„Szálljatok le karácsonyi angyalok!”
Karácsonyi adománygyűjtési felhívás

A Sárvár Jövőéért Egyesület karácsonyi adománygyűjtést szervez.
Szeretnénk a sárvári rászoruló családok és idősek ünnepét szebbé és meghittebbé varázsolni.
A következő adományokat várjuk:
– tartós élelmiszer (liszt, cukor, olaj, konzerv, kávé, tea… stb.)
– szaloncukor, csokoládé…stb.
– mosószer, öblítő, egyéb tisztítószerek
– új vagy jó minőségű használt játékok, könyvek, írószerek
Adományaikat a Sárvári Tourinform Irodában (Kossuth tér 8.) adhatják le 2021. december 11-ig,
hétfőtől péntekig 8-16 óráig, illetve szombaton 9-12 óráig.
A karácsonyi ajándékokat a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központon keresztül,
a Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete segítségével juttatjuk el a családokhoz és az idősekhez.
Bővebb információ:
www.sarvarvarvaros.hu
https://www.facebook.com/sarvarlenduletben
VÁRJUK ADOMÁNYAIKAT!
VIGYÜNK EGYÜTT ÖRÖMET, „BOLDOGSÁGOS ÜNNEPET”
A SÁRVÁRI OTTHONOKBA!
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IDÉN IS ADVENTI FÉNYEKBE ÖLTÖZIK A VÁROS!
Takács Zoltán Bálint, Dr. Máhr Tivadar, Molnár Andrea és Haller Ferenc

Idén ismét megrendezésre kerül a Sárvári Advent 2021 programsorozat a Posta téren. November 26-a és december 18-a
között várják programok az érdeklődőket. A téren már fel is
állították a város karácsonyfáját.
A nagyszabású rendezvénysorozatot Dr. Máhr Tivadar alpol-

gármester, Takács Zoltán Bálint,
a Nádasdy Kulturális Központ

MÁR ÁLL A VÁROS idei
KARÁCSONYFÁJA!
November 18-án délelőtt
Sárvár idei karácsonyfája is
megérkezett a Posta térre,
amelyet Sinka Béla ajánlott
fel az Uzsoki utcából.
A fát Sinka úr mintegy harminc
éve ültette tucatnyi másik csemetével együtt. Mára ez a példány
maradt hírmondónak. Sinka Béla
azért ajánlotta fel a fenyőt, mert az
jó helyre kerül, és sok embernek
fog örömet okozni.
A közel háromtonnás hatalmas
fenyőt különösen nehéz volt
kiemelni és szállíthatóvá tenni.
Pataki Krisztián városgondnok és
munkatársai profi favágó segítségével vágták ki és állították fel

a fát a Posta téren. Hasonlóan a
korábbi évekhez, idén is a Vörös és
Társa Kft. ajánlotta fel ingyenesen
a daruját. A fa mérete miatt – a
daruzással is foglalkozó – Vörös
és Társa 40 tonnás darujára volt
szükség, hogy a fát biztonságosan
lehessen mozgatni.
A fenyőfára idén is különleges
díszek kerültek, az adventi díszvilágítás elemei pedig ebben az
évben is a sárvári tűzoltók segítségével kerültek a helyükre. November 26-tól az egész város adventi
fényekben ragyog majd, és forralt
bor, valamint forró csokoládé illata
lengi be a Posta teret, elkezdődik
a boldog várakozás ideje.
-fr-

igazgatója, Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója és Molnár
Andrea, a Nádasdy Kulturális
Központ programokért felelős
igazgatóhelyettese ismertette.
– Készülünk az adventi rendezvényre, de természetesen az
aktuális járványügyi szabályokat
betartva. Az emberek már nagyon
várják az adventi találkozásokat,
amelyeket igyekszünk meghitté
tenni, családias rendezvényekkel
várjuk őket a Posta téren – mondta
el Dr. Máhr Tivadar alpolgármester.
– Nagy az érdeklődés az adventi
vásár iránt, a 2019-hez hasonló
létszámban vesznek részt rajta az
árusok, mintegy tizenöten. Idén
november 26-a és december
23-a között várja a látogatókat az

adventi vásár vendéglátósokkal
és helyi termelőkkel – mondta el
Haller Ferenc igazgató.
– A programokra november
26-a és december 18-a között kerül sor, meghittebb, csendesebb,
de tartalmas programokkal készülünk a négy adventi hétvége pénteki és szombati napjaira – szólt
Molnár Andrea programokért
felelős igazgatóhelyettes.
– Örülök, hogy egy év kihagyás
után idén meg tudjuk szervezni a Posta téren az adventet. Az
adventi gyertyagyújtásokra idén
szombatonként kerül sor a Posta
téren, a vasárnapi napokon pedig a
Nádasdy Ferenc Múzeumba várjuk
programokkal és adventi gyertyagyújtással a sárváriakat – mondta
el Takács Zoltán Bálint igazgató.

Karácsonyi díszek. Készítsük együtt!
Nádasdy Ferenc Múzeum, 2021. november 28., vasárnap
14:00–17:00
Adventi vasárnap ebéd után kézművesfoglalkozásra várjuk vendégeinket. Festünk, rajzolunk, díszeket tervezünk, közben pedig
karácsonyi történeteket mesélünk. Minden kelléket mi adunk, csak
vendégeinken múlik, ki készíti el a legszebb díszt. A díszteremben
már állni fog a karácsonyfa várva a díszeket. A családi délután
zárásaként természetesen meggyújtjuk adventi koszorúnk első
gyertyáját is. A belépés díjtalan.
* * *

Szabadítsuk ki a manókat!
Múzeumi szabadulóvár
Nádasdy Ferenc Múzeum, 2021. december 5., vasárnap
14:00–17:00

Az impozáns karácsonyfa, igazi
dísze a Posta
térnek
Évekkel ezelőtt a vár manói már megmutatták magukat. Meséltek mindennapi életükről a falak között, bemutatták rokonaikat,
barátaikat. Most egy izgalmas játékra hívnak minket, mely igazi
kaland gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A családi játék során
nemcsak a manókat, szokásaikat, családjukat és barátaikat ismerhetjük meg, hanem a múzeumot is. A végén közösen meggyújtjuk
a múzeum adventi koszorújának második gyertyáját.
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Programok
Múzeumban
Programok a Posta téren és a Nádasdy Ferenc Múzeumban
november
november26.
26.18:00
18:00 Napfény
Napfény Dal
Dal - és Tánccsoport bejcgyertyánosi
bejcgyertyánosi könnyűzenei énekegyüttes
november
november26.
26.19:00
19:00 Varnyú
Varnyú Country
Country adventi műsora
november
november27.
27.17:00
17:00 Gyertyagyújtás
Gyertyagyújtás - a Nádasdy Kulturális
Központ
Központ köszöntője
köszöntője és műsora
november
november27.
27.17:30
17:30 Peltzer
Peltzer Géza
Géza és Korponay Zsófi
adventi
adventi előadása
előadása
november
november27.
27.19:00
19:00 AA Bon
Bon Bon
Bon műsoros estje
november
november28.
28.17:00
17:00 Karácsonyi
Karácsonyi díszek. Készítsük együtt
aa Nádasdy
Nádasdy Ferenc Múzeumban
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
december
december03.
03.18:30
18:30 Hegedűs
Hegedűs Bori
Bori adventi koncertje
december
december03.
03.20:00
20:00 Barbra
Barbra Streisand
Streisand songs with Ester
december
december04.
04.15:00
15:00 Mikulásünnepség
Mikulásünnepség a Posta téren
december
december05.
05.17:00
17:00 Szabadítsuk
Szabadítsuk ki a manókat!
Múzeumi szabadulóvár
szabadulóvár
Múzeumi
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
december10.
10.18:00
18:00 Tárkány
TárkányTrió
Trió népzenei előadása
december
december10.
10.20:00
20:00 Meggie
Meggie és
és zenekara - adventi koncert
december
december11.
11.17:00
17:00 Gyertyagyújtás
Gyertyagyújtás - Sárvár Város Polgárőr
december
Egyesületének köszöntője és műsora
Egyesületének
december11.
11.17:30
17:30 Portéka
Portéka Színpad
Színpad mesejáték
december

Napfonat női
női kamaraegyüttes
kamaraegyüttes
december 11. 18:30 Napfonat
előadása
adventi előadása
Barna adventi
adventi szólókoncertje
szólókoncertje
december 11. 20:00 Pély Barna
Mézeskalács házikó
házikó készítés
készítés
december 12. 17:00 Mézeskalács
Nádasdy Ferenc
Ferenc Múzeumban.
Múzeumban.
a Nádasdy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kanona Band
Band adventi
adventikoncertje
koncertje
december 17. 18:00 A Kanona
Hangácsi Márton
Márton könnyűzenei
könnyűzeneielőadása
előadása
december 17. 19:00 Hangácsi
Gyertyagyújtás -- Regös
RegösNépzenei
Népzenei
december 18. 17:00 Gyertyagyújtás
Együttes köszöntője
köszöntőjeésésműsora
műsora
Együttes
Betlehemes játék
játék -december 18. 17:30 Betlehemes
pásztorjáték azazApolló
ApollóSzínházzal
Színházzal
népi pásztorjáték
Singers acapella
acapellakoncert
koncert
december 18. 18:30 Hortus MM Singers
Horányi Juli
Juli ésés Oláh
Oláh Dezső
Dezső
december 18. 19:30 Horányi
koncertje
adventi koncertje
december 19. 17:00 Sas Dániel
Dániel ünnepi
ünnepi zogoraversenye
zogoraversenye
a Nádasdy
Nádasdy Ferenc
Ferenc Múzeumban
Múzeumban
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
A programokra a belépés díjtalan.
díjtalan. AA szervezők
szervezők aa műsorváltoztatás
műsorváltoztatásjogát
jogátfenntartják.
fenntartják.
A színpadi programok hivatalos
hivatalos szervezője
szervezője aa Nádasdy
NádasdyKulturális
KulturálisKözpont.
Központ.
Az adventi vásár szervezője: Sárvári
SárváriTourist
Tourist &&TDM
TDM Nonprofit
NonprofitKft.
Kft.Médiatámogató:
Médiatámogató:
Sárvári Média Nonprofit Kft. Főtámogató:
Főtámogató: Sárvár
SárvárVáros
VárosÖnkormányzata.
Önkormányzata.
A programok alatt videó- és képfelvételek
képfelvételek készülnek,
készülnek,melyeket
melyekethíradásokhoz,
híradásokhoz,illetve
illetve
promócióhoz felhasználhatnák.
felhasználhatnák.

Áldott, meghitt karácsonyi ünnepeket!
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Újabb sárvári MAZSORETT SIKER

A Sárvári Mazsorett Együttes Kristály-Csillag Csopor tja november első
hétvégéjén szép sikerrel
szerepelt az V. Törökbálinti
Országos Mazsorett Fesztiválon, a Munkácsy Mihály
Művelődési Központban.

A jegyek elővételben vagy a helyszínen kaphatók 1000 Ft áron a Sárvár Aréna
pénztárában, a mozi nyitvatartási idejében. Online jegyértékesítés: jegymester.hu.
A rendezvényre a hatályos járványügyi szabályok szerint lehetséges a belépés!

A szigorú járványügyi szabályok
megtartása mellett színvonalas, jó
hangulatú rendezvényen a lányok
show és pom-pon kategóriában
mutatták be tudásukat.
Showban kiemelt arany, pompon kategóriában arany oklevelet,
Erdélyi Lili a felnőtt korcsoportban
Tamburmajor Díjat nyert. Beteg-

ség miatt eggyel kevesebben is
szépen teljesített a csoport.
A két országos fesztivált követően teljes gőzzel készül valamennyi
csoport az évzáró, XXVI. Mazsorett
Gálára. A program keretén belül
a Felnőtt Csoport kérte a minősítését a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetségtől, amelyen
a Kanona Band működik közre.
Kedvenc idézetünkkel, szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt 2021. december 4- én
17 órára a Sárvár Arénába.
„Ha táncunkat nézed, szívünk
szavait hallod.”
Csikós Györgyné
művészeti vezető

SÁRVÁRI HÍRLAP

GIMISEK TÁRLATA a Nádasdy-várban
Negyedik alkalommal tárja
a nagyközönség elé alkotásait a Sárvári Tinódi
Gimnázium diáksága a
Nádasdy-vár Folyosógalériáján. A kiállítás december
5-éig tekinthető meg a vár
nyitvatartási idejében.
Mára hagyománnyá vált, hogy
a Tinódi Gimnázium diákjai a tanév végén bemutatják alkotásaikat
a Nádasdy-vár Folyosógaléria
kiállítótermében. Az idei évben a
járványhelyzet miatt novemberre
tevődött át a kiállítás megnyitása.
A megnyitón a gimnázium énekkarát követően, Kondor János
köszöntötte a szép számban
megjelent diákokat. Örömének
adott hangot, hogy ismét sár-

vári diákok alkotásai
mutatkoznak be a vár
kiállítóterében.
A Tovább! címet viselő kiállítást a kiállító
diákok felkészítő tanára, Grodvaltné Martos
Veronika nyitotta meg.
A tanárnő a kiállított
anyagokat két gondolati szál köré vonta: az
egyik az őrzés, a másik
pedig a továbblépés.
Fontosnak tartja, hogy
a diákokkal megismertesse a városuk és az emberiség
történetét, és hogy ráébressze
őket a hagyományok őrzésére, és
továbbvitelére. A továbblépéssel
pedig a pandémia idejéből történő kilábalást tekinti céljának.

2021. november 26.

9

Kondor János és Grodvaltné Martos
Veronika a megnyitón (Fotó: TRG)

A diákokkal és a kiállítás szemlélőivel is újra fel kell venni és meg
kell újítani a kapcsolatokat.
A gimnázium diákjainak munkáit sokszínűség jellemzi, nem
csak színeiket tekintve, de tech-

nikai megoldásaikat nézve is.
A gimnázium diáksága sok szeretettel vár minden érdeklődőt
kiállításuk megtekintésére a
Nádasdy-várban.
(gabika)

RENESZÁNSZ ÉLETÉRZÉS várta a látogatókat a várban
Nádasdy-vár dísztermébe. Segítségükkel körutazást tehettünk a
reneszánsz dallamok szárnyán

A vár aulájában játszóház várta a gyermekeket (Fotó: TRG)

Nyugat-Európában és a Magyar
Királyság területén.
(akibag)

15 ÉVES A SÁRVÁRI MIKULÁS!
Kedves gyerekek!
Idén is ellátogat hozzátok a SÁRVÁRI MIKULÁS!

December 4-én, szombaton 15 órától várunk
benneteket a Posta téren!
Harmadik alkalommal szervezte meg a Nádasdy Kulturális
Központ hagyományőrző és reneszánsz napját. A minden
korosztály számára programot biztosító rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
A Nádasdy Kulturális Központ
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
a városhoz szorosan kötődő
rendezvényeket bonyolítson
le. November első vasárnapján
harmadik alkalommal szervezték meg a Reneszánsz napot a
Nádasdy-várban. A nap során
törekedtek arra, hogy minden
korosztály megtalálja a magának
tetsző kikapcsolódási lehetőséget. Molnár Andrea, a Nádasdy
Kulturális Központ programokért felelős igazgatóhelyettese
elmondta, hogy a napot szokás
szerint a gyermekekkel nyitották, akik birtokukba vették a vár

aulájában a játszóházat, majd
bábszínházba invitálták a kicsiket, ahol életnagyságú bábokkal
mesélték el Mátyás király bolondjainak történeteit. Az egyes
bástyában a Nádasdy Bandérium
fogadta táborával a betérőket. A
délután folyamán Takács Zoltán
Bálint, intézményvezető, történész-muzeológus mutatta be az
érdeklődőknek, milyen is volt az
élet 500 évvel ezelőtt, 1521-ben,
nemcsak a Magyar Királyságban,
hanem a világban.
Az estét és a reneszánsz életérzést Kónya István, Bognár Szilvi és
Szokolay Dongó Balázs hozta el a

Találkozhattok a nagyszakállúval, akit,
természetesen, elkísérnek a rosszcsont manócskái,
Rudolf és Kópé krampusz!
Móka, kacagás, tánc, ének, cukor, csoki!
Minden, ami a puttonyába belefér!
Meglepetésünk is lesz!

GYERTEK VÁRUNK BENNETEKET!
A Sárvári Mikulás és kísérői, segédei
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SÁRVÁRI AUTOGRAMGYŰJTŐ TÁRLATA A KÖNYVTÁRBAN
Molnár Domonkos, sárvári autogramgyűjtő több
mint félezer ismert, híres
személy aláírását-fotóját
tartalmazó kollekciójából
közel száz darabot állított
ki a Nádasdy Kulturális
Központ könyvtárában.
A kézjegy-gyűjteményben híres
színészek, sportolók, zenészek
és írók is szerepelnek. Az autogram-tárlatot Gyarmati István
nyugalmazott evangélikus lelkész
ajánlotta a közönség figyelmébe.

Molnár Domonkos, sárvári autogramgyűjtő lassan egy évtizede vadássza a híres emberek
kézjegyeit és kincseiből közel
száz autogramot állított ki. Az
aláírás-tárlókban megtalálható két
sárvári, Kabos László és Hegedüs
Csaba autogramja is.
Gyarmati István nyugalmazott
evangélikus lelkész megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a hírnév
ismertté teszi az emberek neveit,
azonban mindig tekintsünk arra is,
hogy mit ér az ember neve. Sokan
személyes dedikációt és emlék-

Molnár Domonkos a sportolók dedikációit tartalmazó vitrin előtt

tárgyakat is adtak Domonkosnak
ajándékba, ők jó lelkű emberek –
fogalmazott. A gyűjtemény első
darabjai egy színházi élményhez
kötődnek.
A gyűjtemény születéséről Molnár Domonkos elmondta, hogy
2014-ben a Madách Színházban
egy Mary Poppins-előadással
kezdődött minden: olyan nagy
hatással volt rá Polyák Lilla, Dunai
Tamás, Lőte Attila és Csonka And-

rás játéka, hogy elhatározta, megvárja és megszólítja a művészeket,
aláíratja velük a műsorfüzetet.
A számos, ismert híresség kézjegye mellett szerepel már Gorbacsov, volt szovjet elnök könyvdedikációja is, ám Molnár Domonkos
a gyűjtemény bővítését tervezi,
hisz a kézjegyek beszerzési módjainak alapos ismerője. Az autogramok a Nádasdy-várban, a könyvtár
folyosóján láthatóak. 
p-ás

MARTOS LEVENTE BALÁZS SÁRVÁRON!
Ferenc pápa Budapesten magyar tolmácsa szemszögéből
címmel tart előadást Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora december 2-án, csütörtök 17 órakor a
Nádasdy Ferenc Múzeumban.
Az ország Ferenc pápa látogatásakor ismerte meg a pápa tolmácsaként és kísérőjeként Martos Levente Balázst. Sárváron azonban
jól ismerik mosolyáról és segítő szavairól, hiszen itt töltötte gyermekkorát, és sokszor visszatér ma is a szentmisékre. Szolgálatát
Szombathelyen kezdte káplánként, ugyanakkor a legkisebbeket és
a fiatal felnőtteket is bevezette a hit világába hitoktatóként, illetve
teológiai tanárként. Munkájának értékét jelzi, hogy 2014-től a Pápai
Biblikus Bizottság tagja. A belépés díjtalan.

A PALAZZO OUTLET SÁRVÁR ELSŐ ADVENTI AKCIÓJA!

MINDEN ORSAY TERMÉKRE
-30% KEDVEZMÉNY!
Akció időtartama:

2021 november 26. (péntek), 27. (szombat), 28. (vasárnap)
9600 Sárvár, Hunyadi utca 1.
H.-P.: 9.00-17.00
Szo.: 9.00-12.00
Pápai és sárvári üzleteink után,
Keszthelyen is megnyitja
kapuit a Palazzo Outlet.

SÁRVÁRI HÍRLAP
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Sárvár gyógyhely besorolású tóparti
zöldövezetében, új építésű lakások 39-től,
83 m2-ig, 2022 őszi átadással eladók!!
Válasszon kedvére a kertkapcsolatos
földszinti, vagy az erkélyes emeleti,
tetőtéri otthonok közül!
A lakások nevesített parkolóhellyel
rendelkeznek.

A részletekért hívja
a 06/30/320-41-28-as telefonszámot.
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ZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.
Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: ZÁRVA
www.zoldfasarvar.hu

pincészet

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

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

929 Ft+ü/db 619 Ft/liter

772 Ft/liter

193 Ft/db
386 Ft/liter

12 db-tól
579 Ft+ü/db

8 db-tól

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

8 db-tól
959 Ft+ü/db 639 Ft/liter

Captain
Morgan
Spiced Gold 1l
6490 Ft/db
6490 Ft/liter

Szentkirályi
Emese
1,5l PET.
75 Ft/db
50 Ft/liter

Bock Cab.
Sauvignon
száraz
0,75l
2890 Ft/db
3853 Ft/liter

+ 2 pohár
AJÁNDÉK
5250 Ft/db

7500 Ft/liter
Baileys 0,7l

6 db-tól:
245 Ft/db

163 Ft/liter

Pepsi 2,25l-es
termékek
(pepsi,
mirinda, 7up)
315 Ft/db
140 Ft/liter

5090 Ft/db

7271 Ft/liter
Hell energy
cofee dobozos
0,25l (slim, latte,
capuccino)
179 Ft/db 716 Ft/liter

24 db-tól
169 Ft/db 679 Ft/liter

Rauch Ice
Tea 1,5l PET.
(citrom,
barack)
259 Ft/db
173 Ft/liter

Coca, Fanta,
Sprite
1,75l
310 Ft/db
177 Ft/liter
Jagermeister
0,7l

6 db-tól
2790 Ft/db

3720 Ft/liter

12 db-tól
930 Ft+ü/db 1240 Ft/liter

12 db-tól
549 Ft+ü/db 732 Ft/liter

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

Konrad Zlata
Koruna 0,5l
dobozos
5,2% 12°

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

Rozé bubis édes
0,75l
569 Ft+ü/db 759 Ft/liter

12 db-tól
579 Ft+ü/db 772 Ft/liter

969

borai:

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

24 db-tól
114 Ft/db 345 Ft/liter

December 19-én aranyvasárnap is nyitva tartunk!
További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik
az állandóan frissülő www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon.
Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár.

8 db-tól
299 Ft/db

132 Ft/liter

Sio
gyümölcslevek
1l (őszi,
alma stb.)
299 Ft/db
299 Ft/liter

12 db-tól
289 Ft/db

289 Ft/liter

Érvényes: 2021.december 5.

Varga
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FELAVATTÁK a város új tekepályáját az arénában
Folytatás az 1. oldalról
Az új tekecsarnok megfelel
minden követelménynek, adottságai messze meghaladják az NB
I-es minősítést. A Sárvári Kinizsi
SE tekecsapatnak ez lesz a hazai
pályája, a fennmaradó időben
pedig amatőr sportolók is igénybe
vehetik a korszerű pályákat. – A
Sárvár Aréna elkészültét az ötlettől a megvalósulásig sok izgalom
övezte, míg végül a mostani
tekepálya-átadóval teljessé vált
Sárvár új többfunkciós intézménye – nyilatkozta az átadón Kondora István polgármester. A Sárvár
Aréna elkészülte után a település
vezetése tovább folytatja a környező terület sport- és rekreációs
övezetté fejlesztését. Jelenleg az

A Sárvári Kinizsi SE NB I-es tekecsapata: (álló sor) Farkas Imre, Szijj
László, Csiszár Balázs, Csirkovits Lajos, (elöl) Balázs Ádám, Gombos
Balázs, Németh Attila, Bejczi Tamás, Banai Bence
odatervezett sportpályák megközelítése érdekében már épül az
odavezető feltáró út.
A sárvári tekések nevében Farkas Imre, a Sárvári Kinizsi SE te-

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

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

keszakosztály-vezetője köszönte
meg az új pályát, jó eredményeket
ígérve. – A sárvári NB I-es tekecsapat számára az új pálya egy
régi álom beteljesülése volt. Ez a
pályaavató nemcsak a versenyzők, hanem a város tekesportja
számára is jelentős – számolt be
Farkas Imre. Megjegyezte, hogy
az országban most elég kevés
pálya van, amely ezekkel a technikai feltételekkel rendelkezik.
Az edzéseredmények nagyon

jó teljesítményeket mutatnak.
Néhány hónap eltelik, míg a
játékosok belakják, megszokják a
pályát. Ha nem is szó szerint, de
képletesen a hazai csapat felé lejt
majd a tekepálya – mondta el a
tekeszakosztály-vezetője.
Az avatóbeszédek után a pályát
a város vezetői is kipróbálták,
majd a próbagurítások után sor
került az első bajnoki tekemérkőzésre. A pályán a Sárvári Kinizsi
SE tekecsapata első hazai NB I-es
meccsén, a 7. fordulóban 5–3-ra
győzte le a Herend Városi Teke
Klub együttesét.
Az NB I-es tekebajnokság nyugati csoportjának 9. fordulójában,
a Sárvár Aréna tekecsarnokában
rendezett mérkőzésen a Sárvári
Kinizsi SE csapata végig izgalmas
mérkőzésen 5-3-as vereséget
szenvedett a Nagykanizsa együttesétől. – Nagyon készültünk a
hazai mérkőzésre, de több játékos
is önmagához képest gyenge
teljesítményt nyújtott – értékelte
a találkozót Farkas Imre.  p-ás

Minden ami autó!

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

december 2-án és 9-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Minőségi autószerelés Sárváron!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
A higiéniai szabályok betartására figyelünk!
Nálunk az ügyfél az első!
» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 16.500

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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HELYI SPORTHÍREK
A Sárvár FC a Vas megyei
I. osztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában
idegenben 3–2-re kikapott
a Szentgotthárd VSE csapatától.
A hazai csapat szerezte meg
folyamatosan a vezetést, és a
Sárvár a végén már nem tudott
egyenlíteni. A 15. fordulóban,
hazai pályán a Körmendi Football
Club együttesét fogadta a Sárvár.
Gólnélküli első félidő után, a
második félidő 70. percében Illés
Bence lőtte a sárváriak győztes
gólját. így a végeredmény Sárvár
FC– Tapolca 1:0.
– Néha ez a sok munkával
járó, 1:0-s győzelem, lelkileg értékesebb, mint egy nagyarányú.
Rengeteg hibát vétettünk, és
nagyon kellett küzdenünk. A jövőben jobban kell koncentrálnunk
a lövőhelyzetekre, pontatlanok
voltak a beadásaink, lesz mit javítanunk. Hiányérzetem van a bajnokság végén, nagyon bánt, hogy
két kiesés ellen küzdő csapat, a
Szentgotthárd és a Kőszeg vett el
tőlünk hat pontot, hiszen egészen
másképp állna a tabella. A jövőben jobban fel kell pörögnünk az
ilyen mérkőzésekre is – mondta el
Haraszti Zsolt, a Sárvár FC edzője.
A sárvári csapat jelenleg a tabella
3. helyén áll.
Az NB II-es női kézilabda-bajnokság nyugati
csoportjában a Sárvárfürdő Kinizsi SE idegenben
25–28-ra legyőzte a Büki
TK együttesét.
– A fegyelmezett és lelkes játékunk eredményre vezetett, több
szempontból is fontos győzelmet
arattunk – mondta a találkozóról
Pupp Adél vezetőedző.
November 21-én a Sárvárfürdő
Kinizsi a RKC Tapolca együttesét fogadta a Sárvár Arénában.
A félidőről a csapatok 15:16-os
tapolcai vezetéssel vonultak le.
A végeredmény azonban sárvári
sikert hozott, 27:26 arányban a
Sárvárfürdő Kinizsi legyőzte a
Tapolcát.
– Könnyebb meccsre számítottunk, ez volt a hiba, hiányzott

az a jó kezdés, amit a korábbi
idegenbeli mérkőzéseken meg
tudtunk csinálni. Rengeteg volt
az egyéni hiba, kulcshelyzetekben labdákat adtunk el, a lányoknak „egy nagy súlyt helyezett a
nyakukba” a hazai pálya. Sérülések, betegségek nehezítették
a felkészülést, de egyéni képességekben jobbak vagyunk az
ellenfeleinknél. A következő két
mérkőzésünket meg kell nyerni,
hogy az álmunk, a dobogós
hely valóra váljon – mondta el
Csonka László, a Sárvári Kinizsi SE
kézilabda-szakosztályvezetője.
Kézilabdázóink jelenleg a tabella
4. helyén állnak.
Egy hét alatt két mérkőzést
játszott le a Sárvári Futsal.
November 15-én a Pécs elleni bajnokin kikapott, két
nap múlva a Magyar Kupa
első fordulójában viszont
nagy csatában nyert, és
továbbjutott a csapat.
2–1-es vereséget szenvedett
a Sárvári Futsal a Pécs ellen idegenben a Férfi Futsal NB II nyugati
csoportjának 9. fordulójában.
A sárvári gárda nagy elánnal
kezdte a mérkőzést, de az ellenfél
kapusa hibátlan védéseket mutatott be, így az első félidőben
nem született gól. A Sárvár a 24.
percben Nagy Martin találatával
szerezte meg a vezetést.
– Röviddel ezután elképesztő helyzeteink maradtak ki, és
ahogy lenni szokott a futballban,
ezek megbosszulták magukat.
A baranyai játékosok egyetlen
percig sem adták fel, két kontra
után átvették a vezetést, és ezzel
otthon tartották a három pontot
– fogalmazott közösségi oldalán
a csapat.
A hétfői mérkőzés után nem
sokat pihenhettek a fiúk, szerdán
már Tökölön, a Szigetszentmiklós
vendégeként kellett bizonyítaniuk a szakosztály történetének
első kupamérkőzésén. A végeredmény: Kisép Futsal Szigetszentmiklós–Sárvári Futsal 6–8.
A Sárvár győzelmével továbbjutott a Magyar Kupa második
fordulójába.
fr-sii

15

di u. 9/a
rvár, Hunya
 9600 Sá or)  20/477-4500
zlets
ome.hu
(Kisipari ü
info@lakih

u
.h
e
 lakihom omestudio
kih
 / @la

OT TH

S
Á
T
Í
J
Ú
O N FE L

 műanyag és fa nyílászárók
forgalmazása, beépítése
 árnyékolástechnika
 bútorasztalos-munkák
 épületasztalos-munkák
 gipszkartonozás
FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.

ÜZLETEK

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

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!
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Karácsonyi akciók

Aranyozd be velünk az ünnepeket!

KNEK!
túrós

Ö
Újdonságunk ÖN
nutellás
csokises
meggy
A Szancho Pizza

bemutatja:

Palacsbinatna
bundsáodóval!

Arany és ezüst ékszerek.

Karikagyűrűk, eljegyzési gyűrűk,
igazgyöngy ékszerek, órák.

vanília

Keresd
a kínálatunkban
Ki ne hagyd!

Ajándék díszcsomagolás
20.000 Ft felett AjÁNDÉKot adunk!

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

www.ekszerszalon.com

•

ZOÉ Ékszer

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

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

Rendelés:
hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig
vasárnap: 15:00-től 22:00-ig
INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ SÁRVÁRON BELÜL!
Tel.: 06 95 32 38 32 • +36 30 8 876 876
Web: szanchopizza.hu • Facebook: szanchopizza

STANDARD
AJÁNLATUNK

20.000Ft

KOMPLETT SZEMÜVEGRE
Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse
látásvizsgálat • szemüvegtok
mikroszálas törlőkendő
Részletek az üzletben!

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

