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Az Eperjes utcában az út, a páros
oldali járda és a kapubejárók is új
aszfaltburkolatot kaptak

OLTÁSRA
BUZDÍTANAK

közismert sárváriak
A koronavírus-járványból
egyedül az oltás jelenti a kivezető utat. Magyarországon
az oltás önkéntes és ingyenes.
A beoltottak száma mára meghaladta a 3 millió 250 ezer főt
hazánkban.

MEGÚJULT AZ EPERJES
utca útburkolata
A kertvárosi utcák lépésről lépésre történő felújítási programjának részeként elkészült az Eperjes utca új útburkolata,
megújult a páros oldali járda és a kapubejárók is. A 88 millió
forintos beruházáshoz a sárvári önkormányzat 40 millió forintot nyert a Belügyminisztérium pályázatán.
Elsőként a páros oldali járda feltörése és újra alapozása, valamint
a kapubejárók szélesítése történt
meg a március végén kezdődött
kivitelezési munkálatok során.
A második ütem a régi útburkolat
felmarásával folytatódott április
6-án. Az Eperjes utcában is, mint
több más kertvárosi utcában, a
terramix technológiát alkalmazták.
A környezettudatos és költséghatékony eljárás során az új aszfaltfelület
aljzatának kialakításakor felhasználásra került a régi burkolat anyaga is.

Az útburkolat, a járda és a hidak
kopórétegének kialakítása alatt
a munkák hétvégére sem álltak
le. Az önkormányzat naponta
egyeztetett a kivitelezővel a
munkálatok állásáról. Ennek eredményeként aszfaltburkolattal lett
ellátva a már korábban elkészült
páratlan oldali betonjárda és a
kapubeállók is, a munkálatok
már be is fejeződtek. – Ez úton
is köszönjük a lakók türelmét,
azt hiszem, hogy a kivitelezők
mindent megtettek annak ér-

dekében, hogy minél rövidebb
ideig akadályozzák az utcában a
közlekedést. A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban várhatók
még munkálatok a következő
hetekben. Az Eperjes utca Ungvár
utca felőli részén rendszeresen
gondot okoznak a nagy esőzések,
erre a problémára is igyekszünk
megoldást találni. Terveink között
szerepel további kertvárosi utcák megújítása is, folyamatosan
keressük a pályázati lehetőségeket – mondta el Szabó Zoltán
alpolgármester.
Április 17-én, sajnos, egy csőtörés miatt fel kellett az egyik
ingatlan előtt vágni az új útburkolat szélét, a hibát rövid idő alatt
elhárították.

A magyar lakosság több mint
33,3%-a már kapott oltást. Eddig
több mint 4 millió 200 ezer fő
regisztrált az oltásra. Most már
bármely regisztráltnál csöröghet
az oltásra hívó telefon.
Sárváron is ütemezetten, jól
halad az oltás már több, mint
4300 sárvárit beoltottak a kórházi
oltópontokon és a hat sárvári
háziorvosi praxisban. Több mint
kétezer sárvári már a második
oltását is megkapta.
Közismert sárváriak, városvezetők, orvosok, az intézményi,
szociális vagy civil szférában tevékenykedők és a térség ország
gyűlési képviselője buzdítanak
az oltakozásra a város közösségi
oldalain.
Április 19-én, hétfőn az óvodák
újranyithattak, az általános iskolák
alsó tagozatai pedig visszatértek a
rendes, tantermi oktatásra. A felső
tagozatok és a középiskolások május 10-től térhetnek vissza az iskolákba. A felnőttképzésben szintén
április 19-től ismét lehetségessé
vált a jelenléti oktatás, valamint a
vizsgák megtartása. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon
történhet meg, amikor a beoltottak
száma eléri a 3,5 milliót.

Májustól igényelhető a TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS

ÉPÜL a futókör a Csónakázó-tónál

A 2021/2022-es tanévre beiratkozott általános iskolás gyermekek
után az idei évben is igényelhető tanévkezdési támogatás az
önkormányzattól. A támogatás iránti kérelmeket az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni a 2021.
május 1-től 2021. július 31-ig terjedő időszakban. A kérelem és a
jövedelemigazolás nyomtatványai e lapszámban megtalálhatóak.
Kérjük, hogy a jövedelemigazoláson a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett jövedelmet tüntessék fel.

Jó ütemben zajlanak a Csónakázó-tónál a fejlesztések. A tó körüli
szabadidőparkban kerékpárút és játszótér készült, futókör épül,
valamint megújult a kézilabdapálya. A fejlesztésekre mintegy
600 millió forintos kormányzati támogatást kapott a sárvári önkormányzat. A Csónakázó-tónál készül a futókör újabb szakasza.
Az 1,2 méter széles műanyagborítású futókör 1022 méter hos�szú lesz, és gyönyörű természeti környezetben futhatnak majd
ennek a sportnak a kedvelői. Az új játszóteret pedig már birtokba is vehették a gyerekek, központi eleme egy világjáró hajó lett.

Tájékoztató, kérelem, jövedelemigazolás 10-13. oldal
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In memoriam van Waarden-Csete Ildikó
Ildikó az utolsó tanévét a korábbi vegyes iskola szétválása után
a Sárvári Turisztikai Technikumban kezdte meg, de szívében örök
tinódis maradt. Még nemsokkal ezelőtt is az járt a fejében, hogy értesítenie kell az idén jubiláló öregdiákokat a találkozó elmaradásáról.
Ezer szállal kötődött a gimnáziumhoz: itt érettségizett, majd a
főiskola elvégzése után némettanárként itt kezdte meg pályafutását.
Édesapja nyugdíjba vonulása után büszkén vitte tovább a Csete
nevet a tantestületben. Természetes volt számára, hogy imádott
leánya, Franciska is a Tinódi falai között kezdi meg középiskolai éveit
és szerez érettségi bizonyítványt.
Édesapja után nemcsak a német nyelv odaadó oktatását vitte
tovább, hanem az admonti testvérkapcsolat ügyét is szívén viselte.
Megszámlálhatatlan alkalommal tolmácsolt a közös rendezvényeken, kivette a részét a találkozók szervezéséből, szoros baráti
kapcsolat fűzte az ottani kollégákhoz.
Mikor eljött az idő, lelkesen vette át az Öreg Diákok Baráti Körének
titkári feladatait is, ami rengeteg munkával, izgalommal járt, de azt
gondolom, hogy a hálás levelek, melyeket egykori tinódisoktól
kapott, kárpótolták a sok fáradságért, aggodalomért.
Lehetetlen felsorolni, mennyit tett Ildikó az iskolában és azon kívül is
(többek között érettségi elnökként) azért, hogy a sárvári Tinódi gimná-

BÚCSÚ a szeretett kollégától
Április 16-án a gimnázium
udvarán álló – Csete Jenő
által készített – kopjafánál
köszönt el Hevér Mihályné, a Sárvári Turisztikai
Technikum igazgatója van
Waarden-Csete Ildikótól.
A temetés szűk családi körben
zajlott, így ez a megemlékezés
adott lehetőséget a tantestületnek
arra, hogy végső búcsút vegyen a
szeretett kollégától. Csete Ildikó emlékét a tanév végétől az új idegen
nyelvi szaktanterem ajtaja mellett
elhelyezett névtábla is segít megőrizni majd, melynek felavatására
a pandémia után kerül sor. Ekkor a
diákok és a szülők közössége is kifejezheti részvétét, elhelyezheti a hála,
a tisztelet, a megbecsülés, a szeretet
virágait az iskola falai között.
Hevér Mihályné igazgató megrendülten búcsúzott: „Sokan kísértük végig aggódva Ildi betegségét,

együtt örültünk, amikor az első csatát megnyerte, és megdöbbentünk,
amikor már érezhető volt, hogy
a végső győzelemre nincs esély.
Szinte az utolsó pillanatig tanított,
jobban érezte magát a diákok között, otthonosan mozgott a digitális
világban. Sárváron mindenki ismerte, szerette, élő kapcsolatot tartott
fenn az egykori tinódisokkal, tanítványokkal, szülőkkel. Születésnapokon, névnapokon ő volt az első,
aki valamilyen formában személyre
szólóan köszöntötte az ünnepeltet.
Amikor március utolsó napjaiban
elmaradtak a kedves üzenetek, már
tudtuk, hogy nagy a baj.
Felértékelődött az utolsó közös
fényképünk, az okostelefon megőrizte, így újra olvashatók az életről,
a halálról, a családról, Franciska
sikereiről szóló üzenetek, mélyen
visszhangzanak az utolsó telefonbeszélgetés során elhangzott
súlyos mondatok, melyekre vála-
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zium neve szűkebb és tágabb környezetünkben
is jól csengjen. Biztos vagyok abban is, hogy nincs
olyan diákja vagy kollégája, aki ne őrizne valami
szépet, melengetőt a szívében vele kapcsolatban.
Érzékeny személyisége alkalmassá tette arra,
hogy meghallgassa az embereket, odafigyeljen
és önzetlenül segítsen, ahol csak tud.
A gimnáziumban végzett munkáját Sárvár város is méltányolta:
2010-ben ’Gárdonyi Géza Érdemérem’ kitüntetésben részesült
több évtizedes kiemelkedő oktató-nevelő munkájának, példaértékű osztályfőnöki, illetve eredményes osztályközösség-szervező
tevékenységének, valamint az admonti testvériskolával való kapcsolattartásának elismeréseképpen. 2017-ben a nevelőtestület
titkos szavazása alapján a Barabás Emlékalapítvány ’Barabás György
Emlékplakettet’ adományozott munkája elismeréseként.
Szívünkben megőrizzük emlékét, kedves mosolyát és szeretetre
méltó egyéniségét.
A tinódisok nagy családjának nevében:
Némethné Rádl Krisztina
igazgató

Fehér rózsákkal emlékezett a tantestület szeretett kollégájukra, van Waarden-Csete Ildikóra

szolva nehéz volt biztató szavakat
megfogalmazni.
A pedagóguspálya kiteljesedett,
a sikeres életmű elkészült, az eredmény egyértelmű, de igazságtalan,
hogy hiányzik az utolsó harmad, a
nyugdíjas évek békéje a családban,
az unokák között, a megérdemelt
pihenés járt volna Ildinek is.
A szülő halála nehéz mérföldkő
mindenki életében, a gyermek
halála elképzelhetetlen tragédia,

fájdalom, a régi munkatárs, a családi barát halála olyan űrt hagy maga
után, amellyel most szembesülünk,
nehezen feldolgozható.
Szomorúan leng a fekete zászló
a gimnázium homlokzatán, ég
a mécses a mosolygós fénykép
mellett az iskola folyosóján, égnek
a mécsesek az Öregdiákok Padjánál,
valaki mindig tesz friss virágokat a
vázákba. Emlékezünk.
-fr-

HÍDFELÚJÍTÁS miatt útlezárás!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint, a Sótony és
Ikervár közötti 8441-es számú közúton lévő Herpenyő - ártéri híd
és Kisherpenyő – patak híd felújítási munkálatai miatt 2021. április
12. és 2021. június 6. közötti időszakban teljes szélességű útlezárást
vezetett be az érintett útszakaszon. A két hidak alapozási, javítási
munkálatait végzik.
A két település, Sótony és Ikervár, ezen időszakban csak Sárvár
felől megközelíthető, amelyet a Magyar Közút Útügyi Mérnöksége
sárga táblákkal jelez.
A kivitelezés idejére kérik a közlekedők türelmét!
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KÖZÖSEN DOLGOZNAK a város tisztaságáért a környezetvédőkkel
Az év elején Sárváron bevezetett új hulladékszállítási rend
nagy visszhangot váltott ki a lakosság körében. Az önkormányzat folyamatosan tárgyal a hulladékszállítást végző cég,
az STKH Sopron Kft. vezetőivel, gyűjti a lakossági észrevételeket és egyeztet a tapasztalatokról a helyi környezetvédőkkel,
így több – a lakosság érdekeit szolgáló – változtatást is sikerült
már bevezetni.
Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
a városházán fogadta Bokorné
Csonka Juditot, a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnökét. A megbeszélésük
egyik témájaként az év elején bevezetett új sárvári hulladékszállítási rend tapasztalatait összegezték,
majd az önkormányzat és a civil
szervezet közötti együttműködésről is egyeztettek.
Sikerült az önkormányzat anyagi hozzájárulásával már duplájára
növelni a zöld hulladék elszállítási
alkalmakat Sárváron, és új üveg
gyűjtőket is kihelyeztek a város
öt pontján. A részletekről Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester adott
tájékoztatást.
– A hulladékgazdálkodás rendszere egy országos rendszert jelent,
ennek része a sárvári hulladékszállítási rend is. Az év elején bevezetett
változtatások nagy visszhangot
váltottak ki a lakosság körében, de
bízom abban, hogy az elmúlt hó-

kapacitást illetően elegendőek
a zsákok. Már tervezzük a házi
sütőolaj begyűjtését is, a jogi folyamatok a következő hetekben
zárulnak. Néhány hónap előkészítő
munka után új üveggyűjtő konténereket sikerült a város öt pontján
elhelyeznünk, mivel megszűnt az

Kondora István polgármester,
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
és Bokorné Csonka Judit elnök a
városházi megbeszélésen
napokban – tárgyalásaink eredményeképpen – sikerült a rendszert
konszolidálnunk. A zöld hulladék
eredeti 10 szállítási alkalmából
20 alkalom lett az önkormányzat
anyagi hozzájárulásával. Remélem, hogy ez minden sárvárinak
megnyugtató. A szelektív gyűjtés
esetében megmaradtak a gyűjtőedények, és ezek mellett kiegészítésként kell a zsákos módszert
alkalmazni. Úgy látom, hogy a

üveghulladék házhoz menő zsákos
gyűjtése. Sárváron 86 tonna üveg
gyűlt össze az elmúlt években,
remélem, hogy a sárváriak eléggé
környezettudatosak, és továbbra is
gyűjtik majd az üvegeket – mondta el az alpolgármester.
Az öt új üveggyűjtő pontot
a Spar mellett, a Nagyvárad és
az Erdély utcák sarkán, a Sárvár
Aréna piaci területén helyezték
el, továbbá az Attila és a Madách

utcák kereszteződésében, valamint Rábasömjénben, a Szent
Márk téren kapott helyet egyegy üveggyűjtő konténer. Tiszta
italos üveget – például boros-, sörös-, befőttesüveget, ásványvizes
üvegpalackokat – lehet ezekben
a konténerekben elhelyezni. Az
üveghulladékot a régi szelektív
szigetekre is ki lehet vinni.
Az ingatlantulajdonosok az építési-bontási hulladékot havonta
egy alkalommal – hónap utolsó
péntekén 10 órától 15 óráig –
Sárváron, a Kemény István utca 1.
szám alatt, az önkormányzat által
megbízott vállalkozó által üzemeltetett telephelyre szállíthatják, és ott
díjmentesen elhelyezhetik évente
1 m3/háztartás/év mennyiségben.
A lomtalanításnak, az elektronikai hulladék és az autógumik
begyűjtésének a feltételeit is
megteremti az önkormányzat,
hamarosan tájékoztatják ezzel
kapcsolatban a lakosságot.
– Az önkormányzat a helyi környezetvédőkkel együtt szervezte
meg a város tavaszi nagytakarítását, közös faültetést is tervezünk a
Csónakázó-tónál, és számos közös
tervük van, amely a zöld város
gondolatát erősíti – szólt Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester.
-fr-

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE épül a Hegyközség!
3-4 hónap alatt befejeződnek. A
kivitelezést a Szabadics Építőipari
Zrt. végzi, a beruházás költsége
63 millió forint. A kivitelezés időtartama alatt az esetleges kényel-

metlenségek miatt a lakók szíves
türelmét, megértését kéri a sárvári önkormányzat és a kivitelező.
A közműfejlesztés a lakók érdekében épül!

Az
munkájára igényes, tapasztalattal rendelkező
A hegyközségi városrész lakott területeinek lépésről lépésre
megvalósuló szennyvízcsatornázási programja folytatódik, és
idén tavasszal sor kerül az Almáskerti utca szennyvízelvezető
hálózatának kiépítésére.
Az Almáskerti utca teljes, 548
folyóméter hosszában gravitációs
szennyvíz gerincvezetéket fektetnek le, melyhez 11 darab beton
tisztítóaknát és 46 darab lakossági

bekötővezetéket építenek ki. A
kivitelezés – a lakókkal történő
egyeztetéssel – április 12-én elindult. A beruházási munkálatok
– időjárástól függően – várhatóan

SZOBAASSZONYOKAT

keres, teljes munkaidős foglalkoztatásban, azonnali
belépéssel.
A jelentkezéseket a hk@onyxsarvar.hu e-mail
címre várjuk, fényképes önéletrajzzal vagy
pár soros bemutatkozó e-maillel.
Bővebb információ: +36 20 514 3470
(hétfőtől péntek 8:00-16:00)
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TÖBB MINT 600 MILLIÁRDOS támogatás jut a kistelepüléseknek
A Magyar Falu Program négy új pályázatát Csényében hirdette ki Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért
felelős kormánybiztos. Az eseményen hét új falugondnoki
járművet is átadtak Ágh Péter Észak-Vas megye országgyűlési
képviselőjével a környező települések polgármestereinek és
falugondnokainak. Falugondnoki buszt kapott Peresznye,
Perenye, Vát, Csénye, Sajtoskál, Bő és Kemenesmihályfa önkormányzata, amelyeket a Magyar Falu Programban nyertek
a vasi kistelepülések.
Ágh Péter országgyűlési képviselő elmondta, hogy Sárvár és
a többi város mellett a kisebb
települések fejlesztése is zajlik.
Észak-Vas megyében 218 nyertes pályázat volt a Magyar Falu
Programban, összesen több mint
két és fél milliárd forint értékben.
A Csényében bejelentett önkormányzati járdaépítésre-felújításra, orvosi eszközbeszerzésre
és többek közt kommunális
eszközökre vonatkozó új pályázatok kapcsán Gyopáros Alpár
hangsúlyozta, hogy a Magyar
Falu Program célja a vidéki életminőség javítása, és ezzel az
elvándorlás megakadályozása. A

kormánybiztos elmondta: számításuk szerint a négy pályázatnak
összesen ezer nyertes pályázója
lehet.
– Önkormányzati járdaépítésre
és felújításra 1 milliárd forintos
keret áll rendelkezésre, az ötezer
fő alatti települések pályázhatnak, egy pályázó 5 millió forintos
támogatást igényelhet. Orvosi
eszközbeszerzésre 500 millió
forint áll rendelkezésre, működő
rendelők esetében pályázhatnak,
egy pályázatra összesen 2 millió
forint támogatás igényelhető –
közölte Gyopáros Alpár.
Kommunális eszközökre, például közterületek karbantartására

Ágh Péter országgyűlési képviselő és Gyopáros Alpár kormánybiztos hét új falugondnoki járművet is átadott Csényében

használt eszközök vásárlására,
munkagépek beszerzésére 3 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, az igényelhető támogatás
felső határa 15 millió forint – fűzte
hozzá. – Tanya- és falugondnoki
buszok beszerzésére szintén 3
milliárd forint áll rendelkezésre
összesen, az igényelt támogatás
felső határa 15 millió forint –
mondta a kormánybiztos.
A Magyar Falu Program három
év alatt több mint 600 milliárd fo-

rinttal támogatja a kistelepülések
életét szinte minden területen.
A hétszáz lakosú Csényébe a
Magyar Falu Program keretében
eddig 49 millió forint pályázati
támogatás érkezett, amit egyebek között falugondnoki busz
beszerzésére, az óvodaudvar
rendbetételére, közterületi karbantartást segítő eszközökre
fordítottak – tudtuk meg Králl
Csaba polgármestertől.
p-ás
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ÚJ KÜLSŐT KAP a Gárdonyi iskola
Megkezdődött a Gárdonyi Géza Általános Iskola külső homlokzatának felújítása. A mintegy 6 millió forintos felújítás
eredményeképpen esztétikusabb környezetben várják a diákokat. A munkálatok várhatóan 2021. május 30-ig tartanak.
Már dolgoznak a szakemberek
az állványokon, zajlik a Gárdonyi
iskola épületének külső színezése és javítása. Németh Ernő
igazgató elmondta, a belső
homlokzat még 2019-ben, az
épület energetikai korszerűsítésekor újult meg, most – az önkormányzat által finanszírozott,
mintegy 6 millió forintos felújításnak köszönhetően – felfrissül
a külső homlokzat is.
– 2019-ben Sárvár Város Önkormányzata TOP-os pályázatból, illetve önrészből elkészítette az energetikai felújítást.
Megvalósult az intézmény belső homlokzatának felújítása, a
radiátoroknak a cseréje, az új
tornateremnek hőszivattyúval
való ellátása, a padlásszigetelés,
a nyílászárók cseréje. Amikor
befejeződött a felújítás, Kondora

István polgármester úr megígérte, hogy az utcafrontot is meg
fogja csinálni az önkormányzat
saját költségvetéséből. Most
elérkezett az idő, a Gyöngyös
utcai és a Deák Ferenc utcai
homlokzat meg fog újulni, teljesen új külsőt kap az iskola,
összhangba kerül a 2005-ben
átadott új tornacsarnok-, illetve
tanteremrésszel – fogalmazott
Németh Ernő.
A kivitelezést Varga Szabolcs
egyéni vállalkozó végzi, a munkálatok legfeljebb két hónapot
vesznek igénybe. Németh Ernő
a környéken lakók és közlekedők
türelmét kérte, egyes napokon
áramszünet lesz, valamint a
gyalogosforgalom részleges
korlátozása várható.
– Egyeztetni kellett az E.ONnal, bizonyos ideig nem lesz
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Németh Ernő igazgató köszöni az önkormányzat és a szülők támogatását (Fotó: CSZ)

áram, erre fel is hívták a lakók
figyelmét. A Deák Ferenc utcán
csak a járdát fogjuk lezárni, a másik oldalon még van lehetőség a
gyalogosoknak az átkelésre. Az
ALDI felőli részen a járdát is meg
fogja újíttatni az önkormányzat,
egy kicsit el volt már használódva a burkolat – tette hozzá.
Nem csak az utcafronton zajlanak munkálatok, az intézmény
udvarában a játszóeszközök és a
padok újulnak meg a diákönkormányzat és a szülők jóvoltából.

– Csúszdát vásároltunk a diák
önkormányzat támogatásával,
megújul a libikóka, a mászóka,
Varga Jenő szülő elkészítette a
hintát, és az udvari ülőpadokat is
megújítottuk, kicseréltük, illetve
lefestettük – sorolta az igazgató.
Az iskolapadba visszatérő gyerekeket már egy megújult játszótér várja. A homlokzatfelújítás
azonban május végéig tart, ezért
a szülőktől és a gyerekektől odafigyelést, körültekintést kér az iskola
az épület megközelítésekor. sii

Amit kínálunk:

Saját állományú munka
visz
magyar tulajdonú csa ony
vállalkozásban. Dolgo ládi
zói vásárlás
termékeinkből. 100%-b
an térí
Volán busz vagy vonatb tett
érlet.
Céges buszjáratok: Vas
várról,
Jánosházáról és Celldö
mölkről.

A Gallus-csoporthoz tartozó
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.-ben
mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatunk.
Baromfifeldolgozó üzemünkben zsugortasakos, védőgázas,
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyártunk. Dinamikusan fejlődő
csapatunkba új munkatársakat keresünk teljeskörű betanítással az alábbi munkakörökbe:

HŰTŐRAKTÁROS
– targonca jogosítvánnyal
Hűtőraktáros
hétfőtől péntekig
többműszakos
munkarendben
Targoncás
jogosítvánnyal,
kiemelt
bérezéssel!
(hétfőtől péntekig többműszakos munkarend)

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ

élőállat függesztő munkakör, kiemelt
bérezéssel!
– kiemelt
bérezéssel!
(hétfőtől
péntekig
egy
munkarend,
munkakezdés:
hétfőtől
péntekig
egyműszakos
műszakos munkarend,
munkakezdés:
3:403:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
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hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től

és egyszerűsített,
alkalmi foglalkoztatásban
is!
kézialkalmazottként
csomagoló
és termelési
munkatárs

(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től)
alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásba is várjuk
hétfőtől péntekig délutános
vagy éjszakás munkarendben
jelentkezését.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.
Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén
Tel.: 06 70/933-7925

E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Web: gallus.hu/karrier/

g!

nálatba vételi

a hasz
A tervezéstől

FAVORIT
Top Kft.

Hegyfalu, Vasút u. 6.
20/9390-351 • 30/6500-130

tetoaru.hu
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Várják az ÚJRANYITOTT ÜZLETEK a vásárlókat
Sárváron a kényszerszünet utáni első napon, április 7-én az
üzletek többsége már ki is nyitott, mások az előkészületek
utáni naptól fogadják a vásárlókat. A kisebb boltok bejáratánál jelezték, hogy hány személy tartózkodhat a boltban.
Az egy hónapja zárva tartó üzletek újranyitása után csupán
néhány ajtó előtt várakozott – a védőtávolságot betartva –
egy-egy ember.
Mivel a koronavírus
ellen beoltottak száma
elérte a 2,5 milliót, így
kinyithattak az üzletek, és
újraindulhattak a szolgáltatások. A kijárási tilalom
az este 10 óra és reggel
5 óra közötti időszakra
módosult. Az üzletek
reggel 5 óra és 21.30
között lehetnek nyitva.
Az üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok
mentén lehetnek nyitva.
Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló
lehet az üzletben az új
szabályozás szerint.
A főutcai Figaro Fodrászat tulajdonosa, Ger-

gitsné Váradi Klaudia elmondta,
hogy nagyon sokan érdeklődtek
a zárva tartás ideje alatt is. Az

négyzetméter alapú vásárlófogadásra. Sárváron ez az intézkedés
sem okozott tumultust az üzleTimárné Nagy Csilla, a
Kolibri Cipőbolt vezetője

A főutcai Figaro
Fodrászat tulajdonosa, Gergitsné
Váradi Klaudia

sárvárfürdő

újranyitáskor a korábban már
alkalmazott időpontfoglalás alapján fogadja ismét hajvágásra
ügyfeleit.
A Zoé Ékszerüzlet is most nyithatott ki közel egy hónap után.
A zárva tartás alatt webáruházukon keresztül tartották vásárlóikkal
a kapcsolatot. Tóth-Fejes Hajnalka
tulajdonos beszámolt róla, hogy
a fertőzésveszély csökkentése
érdekében az ismételt nyitás után
ózongenerátorral is fertőtlenítik az
üzlethelyiséget.

tek előtt. A város bevásárlóközpontjainak bejáratainál egy-egy
biztonsági őr teljesít szolgálatot.
A szupermarketek bevásárlókocsijai mellett plakát jelzi, hogy egyszerre hány személy tartózkodhat
bent. Az őrök jelenléte mindaddig
jelképes, amíg egy-egy napszak
forgalma, néha számolás nélkül
is észlelhetően, nem sűrűsödik fel.
A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő
védelmi intézkedéseket, tehát
Tóth – Fejes Hajnalka, a Zoë
Ékszerüzlet tulajdonosa

SÁRVÁRI GYÓGY- ÉS WELLNESSFÜRDŐ

Kollégákat keresünk

MEDENCEŐR
munkakörbe!
(12 órás nappali munkarend, folyamatos munkavégzés)

Csatlakozzon a Sárvárfürdő csapatához!
Jelentkezését az allas@sarvarfurdo.hu
e-mail címre várjuk!
Timárné Nagy Csilla, a Kolibri
Cipőbolt vezetője volt az, aki a
tavalyi pandémia idején megszervezte a főutcai vásárt az elmaradt
Simon–Júdás-vásár hangulatának
életben tartására. Ezúttal is úgy
nyilatkozott, hogy a boltos kollégái nevében köszöni a vásárlók
türelmét és ragaszkodását a sárvári üzletekhez.
A kisebb boltok mellett a bevásárlóközpontok is áttértek a

április 19-e után is kötelező lesz
a közterületeken a maszkviselés,
a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor
életbe lépő esti kijárási tilalom is.
A vendéglátóhelyek teraszainak,
kerthelyiségeinek nyitása az azt
követő napon történhet meg,
amikor a beoltottak száma eléri a
3,5 milliót, ez várhatóan a héten
bekövetkezik.
p-ás
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Egy családregény vége: Nádasdy Ferenc
350 évvel ezelőtt, 1671.
április 30-án a bécsi Városházán lefejezték gróf Nádasdy Ferenc országbírót.
A kivégzés véget vetett a
család másfél évszázados
fénykorának, melynek során a családtagok, férjek
és feleségek meghatározó
szerepet vittek az ország
sorsának alakításában.
1671-ben nemcsak Nádasdy
grófra sújtott le a pallos. Zrínyi
Péter, a költő és politikus Miklós
testvére, a horvát bán életének
szintén a hóhér bárdja vetett véget Bécsújhelyen. Egy másik főúr,
Frangepán Ferenc hasonló sorsra
jutott. Rákóczi Ferenc csak komoly
pártfogók közbenjárásának és
jelentős váltságdíj megfizetésének
köszönhetően menekült meg a kivégzéstől. A sors nagy csavarjaként
is értelmezhetjük, hogy 1676-ban
megszületett fia, szintén Ferenc,
aki 1703-ban megindította a róla
elnevezett szabadságharcot.
Az 1671-ben történt kivégzések
hátterében a Magyar Királyság
meghatározó fűurainak szervezkedése állt, melyet Wesselényi
Ferenc személye fogott össze. A
részvevő urak egymással nem
feltétlenül álltak jó viszonyban,
például a nádor és az országbíró.
Másfél évtizeddel korábban, Pálffy
Pál halála után 1655-ben új nádort
választottak az országgyűlésen.
Nádasdy Ferenc élete során végig
vágyott a király után következő
tisztség megszerzésében, de célját
nem érte el. Helyette Wesselényit
választotta meg a gyűlés. Neki be
kellett érni az országbírói címmel,
ami természetesen szintén komoly
megbízatás volt.
A gróf ekkor harmincharmadik
életévében járt, 1623. január 14-én
született a felvidéki Csejtén. Édesapja gróf Nádasdy Pál, édesanyja
Révay Judit örült második fiúgyer
meküknek. Boldog család képe
kezd kibontakozni előttünk, de tragédiák sora végül elhessegeti ezt a
képet. Ferenc alig tízéves, amikorra
elveszítette két fiútestvérét és
édesapját. A hatalmas vagyon, várak és uradalmak, pozsonyi és bécsi
házak kezelése, fenntartása komoly
feladatot jelentett az ifjú grófnak.

Jól látszik azonban, hogy Ferenc
megbirkózott a feladattal, folyamatosan gyarapította vagyonát.
A sárvári, majd a Bécshez közel
vásárolt pottendorfi várat európai
színvonalon építtette át. Sárváron
egyedüliként a Magyar Királyság
területén különálló tárházat, kincsestárat hozott létre, a vár mai
hátulsó bejáratánál ma is meglévő
épületben. A palotaépületben
pedig a dísztermet, melynek men�nyezeti freskóival a török elleni
küzdelemre szólította fel kortársait.
Könyvtára, egyedülálló gyűjteményei mutatják tájékozottságát és
érdeklődését, mecénási tevékenysége pedig komoly politikai üzenetet közvetített. Egyetértett azzal az
elképzeléssel, miszerint az Oszmán
Birodalom ellen csak nemzetközi összefogással lehet sikeresen
fellépni. A Habsburg kormányzat
azonban nem így gondolta, képviselői a béke fenntartását óhajtották
a hatalmas déli állammal. Így a
győztes szentgotthárdi csata (1664)
után alig tíz nappal békét kötött
Bécs és Konstantinápoly. A sikeres
összecsapás ellenére a hódoltság
területe még növekedett is.
Az addig egymással nem mindig
kijövő főurak kétségbeesésükben
szervezkedni kezdtek. Kalandos,
talán nem túlzunk, amikor azt
mondjuk utópikus terveket szőttek. Még azt az elgondolást sem
vetették el, hogy az uralkodót,
I. Lipótot fogságba ejtik és Magyarország függetlenségét török
támogatással valósítják meg. Kétségbeesett elképzelések voltak
ezek, de ne felejtsük, generációk
óta idegen földön döntöttek az ország sorsáról és a Habsburg udvar
egyre kevésbé vette figyelembe a
magyar érdekeket.
Wesselényi Ferenc halála (1667)
után a szervezkedés elveszítette
központi figuráját. Az udvar pedig
lassan tudomást szerzett a főurak
és támogatóik minden lépéséről,
sőt maga befolyásolta az eseményeket. 1670 tavaszán fegyveres
felkelés tört ki a déli országrészen,
melyet a császári erők könnyedén
levertek. A felső-magyarországi
részeken is harcok törtek ki, de
Bécsnek ezek sem okoztak gondot.
Nyáron megindultak a kihallgatások, melyeket letartóztatások

követtek. Nádasdy Ferencet 1670
szeptemberében fogták el. Kihallgatások sora következett, mialatt
még a pápa követei is próbáltak a
főurak életéért közbenjárni. 1671.
április 25-én azonban megszülettek az ítéletek, a hónap utolsó napján pedig végrehajtották azokat.
1664-ben Európa a Magyar
Királyságra figyelt, 1671-ben már
elfeledkezett róla. Nemcsak a
főurakról, a többszáz nemesről,
akinek a birtokát elkobozták, ha-

nem az országról is. A vágyott
függetlenségre még évszázadokat
kellett várni, elérése pedig hatalmas véráldozattal járt.
A Nádasdy család szintén megfizette az árat. Nemcsak a családfőt
veszítették el, hanem a vagyont és
az ezzel járó lehetőséget a hazáért
történő cselekvésre. A következő
századokban azonban újra lábra
álltak és többször példát mutattak.
Ez azonban már egy másik történet.
Takács Zoltán Bálint

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

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent
Miklós
Szent László
és
Plébánia
● Április 23-án, pénteken 17 órakor a Sári templomhoz tartozó bérmálkozó és elsőáldozó gyermekek
szüleinek lesz rövid megbeszélés a
Sári templomban.
● Április 25-én, húsvét 4. vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások
világnapja. Imádkozunk új papi és
szerzetesi hivatásokért, valamint a
szolgálatot teljesítő lelkipásztorokért, hogy a Jó Pásztor lelkületével
óvják és vezessék Isten zarándok
népét.
● Április 25-én, vasárnap a Szent
László-templomban 18.30 órakor
a litánián, a Sári templomban 10
órakor a plébániai nagymisén búzaszentelést tartunk, és imádkozunk
alkalmas időjárásért és bőséges
termésért.
● Április 25-én, vasárnap a rábasömjéni Szent Márk-templom
búcsúját ünnepeljük a 11 órakor
kezdődő szentmisén.
● Május 1-től, szombattól mindennap Loretói litániát imádko-

SÁRVÁRI HÍRLAP
zunk a Boldogasszony tiszteletére.
A Szent László-templomban 18.30
órakor, a Sári templomban 18 órakor. Májusi vasárnapokon 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál
is énekeljük a szép májusi litániákat.
Az ének szavával buzdítjuk a Híveket
a rendszeres részvételre. „Máriát
dicsérni hívek jöjjetek!”
● Április utolsó hetétől megkezdődnek az elsőáldozási és bérmálási felkészítések. Az időpontokat
a Szülőkkel időben tudatni fogjuk.
A pontos részvétel feltétele a szentségek felvételének.
● Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádást
tartunk a nagytemplomban. Várjuk
a lélekben megpihenni vágyókat.
● Hétköznapi szentmisékre várunk újabb híveket. Nagy szükség
lenne áldozatból fakadó rendszeres
imáikra. A Szent László-templomban 8 órakor és 19 órakor, a Sári
templomban 18.30 órakor vannak
hétköznap szentmisék. Gyónási
alkalom minden hétköznapi és
vasárnapi szentmise alatt van.
● Megköszönjük azoknak a
családoknak a bizalmát, akik a katolikus iskolába íratták első osztályba
a gyermekeiket. Szeptemberben
kettő 1. osztály indul iskolánkban.

A Szent László-templomban
még van lehetőség erre az évre
szentmise szándékot íratni a plébániahivatalban. Legyen gondunk meghalt hozzátartozóinkra.
Szentmisét élőkért és bármilyen
jó szándékra kéréssel és hálából is
lehet íratni.
● Május 9-én, húsvét 6. vasárnapján ünneplik elsőáldozásukat a
katolikus iskolába járó 3. osztályosok
a Szent László-templomban a 9 órás
diákmisén. Imádkozzunk értük, és
családjaikért.

Evangélikus
Egyházközség
● Az aktuális járványügyi intézkedések betartása mellett április
25-től, a szokott időpontban 9.30tól újra tartunk nyilvános istentiszteleteket sárvári templomunkban.
Az istentisztelettel párhuzamos
gyerekfoglalkozásokra május 9-től
várjuk hittanosainkat.
● Hétközi és csoportos alkalmaink a következő hetekben továbbra
is szünetelnek. Ezek újraindítása a
csoportok vezetőivel és tagjaival
egyeztetve fokozatosan történik
majd.

● Május 6-án, csütörtökön tartja
a Vasi Evangélikus Egyházmegye
a munkaév utolsó lelkészgyűlését
online formában.
Személyi jövedelemadójuk 1%ával a Magyarországi Evangélikus
Egyház javára a 0035-ös technikai
számon rendelkezhetnek. Kérjük,
hogy a másik felajánlható 1%-kal
támogassák egyházközségünk
Luther-rózsa Alapítványát, melynek
adószáma: 18890246-1-18.
● Egyházközségünk főbb híreiről
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Személyi jövedelemadónk
1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk
fel, melynek adószáma: 188905521-18. A Magyarországi Református
Egyház technikai száma: 0066.
● Lelkészi Hivatal elérhetősége:
95/830-067. Egyházközségünk a
Sárvári Református Egyházközség
Facebook-oldalon is elérhető.

SÁRVÁRI HÍRLAP
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Újra ablakot nyitott a könyvtár
A járványügyi korlátozások
feloldása után a városi
könyvtár ismét várja régi-új olvasóit két napon,
szerdán délelőtt és csütörtök délután. Az olvasótermek ugyan továbbra
is zárva tartanak, de a Nádasdy-vár udvaráról egy
ablakon keresztül újra kölcsönözhetők és visszahozhatók a könyvtári könyvek.
Az eltelt egy évet tekintve a
könyvtár mintegy hét hónapon
át zárva tartott. A koronavírus
járvány lassítása miatt elrendelt
intézkedések között szerepelt a
kulturális intézmények látogatók
ellőtti zárása. A könyvtár munkatársai azonban a háttérben
folytatják munkájukat, többek
közt új könyveket szereznek
be, sőt a házikölcsönzést is újra
indították.
Most pedig ha a könyvtárat
nem is, de egy ablakát meghatározott napokon, szerdán

10 órától 13 óráig, csütörtökön
14 és 17 óra között újra megnyitják. A jelzett időpontokban lehetőséget biztosítanak
a kikölcsönzött könyvek, CD-k,
DVD-k visszahozatalára, illetve
újak kölcsönzésére. A könyvtár
honlapjáról (http://www.sarvari-konyvtar.hu) elérhető katalógusban kereshetnek a könyvek
között. Igényeiket pedig hétfőn
és kedden 10 órától délig adhatják le a könyvtár telefonszámát
(95/320-122) tárcsázva.
Azoknak sem kell aggódni, akik
úgy döntenek, hogy most még
nem hozzák vissza könyveiket,
ugyanis a könyvtár folyamatosan
meghosszabbítja a kölcsönzések
határidejét. A munkatársak mégis
szeretnék, ha minél több olvasó
élne a lehetőséggel, és elolvasás
után visszahoznák a könyvtári
dokumentumokat. Mások is kézbe vehetnek így egy jó könyvet,
hogy olvasással vészeljék át a
nehéz heteket.
TRG

Májustól igényelhető
a tanévkezdési támogatás
A 2021/2022-es tanévre beiratkozott általános iskolás gyermekek után az idei évben is igényelhető tanévkezdési támogatás
az Önkormányzattól. A támogatás iránti kérelmeket az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni a
2021. május 1-től 2021. július 31-ig terjedő időszakban.
A kérelem és a jövedelemigazolás nyomtatványai e lapszámban
megtalálhatóak. Kérjük, hogy a jövedelemigazoláson a kérelem
benyújtását megelőző hónapban megszerzett jövedelmet
tüntessék fel.
A tanévkezdési támogatásra való jogosultság jövedelmi
feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó nettó jövedelem
ne haladja meg
– a 94.050 Ft-ot (család esetében),
– a 112.860 Ft-ot (amennyiben a gyermeket gondozó családban nyugdíjas, vagy rokkantsági, továbbá rehabilitációs ellátásban
részesülő házaspár él),
– a 135.432 Ft-ot (gyermekét egyedül nevelő szülő, törvényes
képviselő esetén).
Kérjük a szülőket, hogy a kérelem kitöltését érintő esetleges kérdéseikkel szíveskedjenek az alábbi telefonszámokon felvenni a kapcsolatot az ügyintézőkkel.
Elérhetőségeink: 95/523-106, 95/523-130, 95/523-157
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-21:30
Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.

ÜZLETEK

Hétfő–szombat: 6:00-20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító.
Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém
megye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 400
alkalmazottal.

Sárvár, Tinódi u. 32.

Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új munkatársakat
keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁS

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

Soproni sör 0,5 l .........................234 Ft/db
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................190 Ft/db
Heineken sör 0,5 l .......................309 Ft/db
Steffl sör 0,5 l .............................229 Ft/db
Miller sör 0,33 l ......................... 295 Ft/db
Cannabis energiaital 0,33 l ........ 890 Ft/db
Royal sör 0,5 l ........................... 165 Ft/db
Nber Energiaital 0,25 l ............... 270 Ft/db
Tutti juice 0,25 l ......................... 195 Ft/db
Monster energiaital 0,5 l ............ 350 Ft/db

pozícióba

468 Ft/l
380 Ft/l
618 Ft/l
458 Ft/l
885 Ft/l
2670 Ft/l
330 Ft/l
1080 Ft/l
780 Ft/l
700 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!

Amit kínálunk
•

Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények

•

Alapbéren felüli juttatások
o 40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h)
o Béren kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás,
negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)
o Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás

•

2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)

•

Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén
kifizetésre kerülnek

•

Ingyenes céges buszjárat Celldömölk, Ajka, Sümeg, Körmend,
Sárvár irányából és vonzáskörzetükből

•

Saját

állományban

való

alkalmazás,

szerződéssel
Jelentkezés munkaidőben
(08:00 - 16:00 h)
a megadott telefonszámokon,
vagy az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Cím:
Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Seton Hungary Kft.
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
+36 95 450 794
+36 95 551 900
+36 20 355 0250
hrjanoshaza@setonautoleather.com

•

Kiváló csapat, családias, támogató légkör

Feltételek
•

min. általános iskolai végzettség

határozatlan

idejű

SÁRVÁRI HÍRLAP
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Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2., levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78.,

telefonszámok: (06 95)523-106, 523-130, 523-157

✃

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez
B e n y ú j t h a t ó a tárgyév május 1-je és július 31-e között

1. SZEMÉLYI ADATOK
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
neve:

születési neve:
születési helye,
ideje:

anyja neve:

TAJ:
állampolgársága:

Jelölje X jellel, ahol életvitelszerűen él!

□ belföldi lakóhelye:
□ belföldi
tartózkodási helye:
□ levelezési címe:

1.2. Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek adatai

(egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermekek)/településszintű lakóhellyel
rendelkező kérelmező esetén a vele életvitelszerűen együtt élő családtagjai)

Rokonsági fok

sorszám

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

a kérelmező házastársa/élettársa

18 évesnél fiatalabb gyermek(ek)

20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermek(ek)
23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermek(ek)
25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek(ek)*

* Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez
az állapota a 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. JÖVEDELMI ADATOK
2.1. A kérelmező és az 1.2. pontban feltüntetett személyek jövedelme

- havi rendszeres jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme
- nem havi rendszerességgel járó és vállalkozásból származó megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja) egyhavi átlaga
Amennyiben nem volt jövedelme, a megfelelő rovatban ezt a tényt 0 Ft feltüntetésével, vagy kihúzással jelölje!

✃

A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal által
folyósított támogatás
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

A kérelmező és az 1.2. táblázat sorszámai szerinti személy havi jövedelme (forint)

1.1.
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Tanévkezdéshez kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re tekintettel a rendkívüli települési támogatás megállapítását.
� Kérem szíveskedjenek a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást a 3.2. pontban megjelölt oktatási intézménytől beszerezni.

✃

3.1. Kérelem

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK
ÉS NYILATKOZATOK

3.2. Általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy folytató általános iskolai jogviszonyban álló gyermekek
neve vagy sorszáma az 1.2. táblázatban

általános iskola megnevezése, címe:

a tárgyévben kezdődő
évfolyam száma:

3.3. Rendelkezés a támogatás folyósításáról

A tanévkezdéshez megállapított rendkívüli települési támogatást
� az 1.1. pontban feltüntetett lakóhelyre / � tartózkodási helyre / � levelezési címre postai kifizetéssel
� a _______________________________________________________________________________fizetési számlaszámra átutalással
kérem folyósítani a támogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 5 napon belül.

4. EGYÉB NYILATKOZATOK
4.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt
jövedelmi adatok valódiságát, továbbá köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az
eljáró hatóságnak.
4.2. Kérelmező: Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek
életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek.
4.3. Alulírottak nyilatkozunk, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4. Alulírottak nyilatkozunk, hogy a kérelemben feltüntetett jövedelmen kívül más rendszeres jövedelemmel vagy a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap alatt nem rendszeres vagy vállalkozásból származó jövedelemmel nem rendelkeztem.
4.5. � Alulírott kérelmező nyilatkozom továbbá, hogy a kérelemre indult eljárásban hozott, a kérelemnek teljes mértékben helyt adó
határozat elleni fellebbezési jogomról lemondok.
4.6. � Alulírottak nyilatkozunk, hogy a www.sarvarvaros.hu weboldalon, a https://sarvarvaros.hu/dokumentumok/trtt01_gdpr_v4220.pdf link alatt közzétett, adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásban foglaltakat megismertük és tudomásul vettük.
____________________, _______. _____________________________

________________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

________________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

_____________________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

_____________________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

________________________________
a kérelmező aláírása
_______________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

_______________________________

a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

✃

ÖSSZESEN:

 fennáll, kezdete: ____________________
nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

 fennáll, kezdete: ____________________

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

Kelt: ___________________________

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

 nem

egyéb letiltást vonnak:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

 nem

egyéb letiltást vonnak:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

ÖSSZESEN:

Nettó érték (forint)

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

egyéb:

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Jogcím

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

Erzsébet utalvány

egyéb:

munkaviszony

Erzsébet utalvány

költségtérítés (kivéve a munkáltatótól a
munkába járás esetén kapott
költségtérítést)

egyéb:

munkaviszony

költségtérítés (kivéve a munkáltatótól a
munkába járás esetén kapott
költségtérítést)

közfoglalkoztatási bér

egyéb:

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér

munkabér

egyéb:

munkaviszony

Jövedelemtípus

Jövedelemtípus

munkabér

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)
Nettó érték (forint)

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

Jogcím

2021 . _____________ hónapban
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

✃

2021. _____________ hónapban

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)

✃

SÁRVÁRI HÍRLAP
2021. április 23.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. április 23. és május 8. között

A NÁDASDY HÍD LEHET AZ ÉV HÍDJA!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Április 24., május 1. és 8. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Április 23. (péntek) 19.00: Séta a Sárvári Arborétumban
Április 30. (péntek) 19.00: Forgószínpad/ színházi magazin
Május 7. (péntek) 19.00: A Szomszéd Vár/ turisztikai magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

ELMARADHAT a sérült, törött kukák ürítése
A sérült vagy házilag javított – sokszor ürítésre alkalmatlan – hulladékgyűjtő edények általános problémát jelentenek szolgáltatási
területünkön. A sérült, törött kukák ürítése ezért elmaradhat – írta
közleményben az STKH Sopron Kft. Kiemelték: A kettétört fedők,
a leszakadt peremek, a lyukak a kuka oldalán lehetetlenné vagy
balesetveszélyessé tehetik az edények ürítését. A helytelenül javított, vasalt vagy megolvadt kukák, a kuka gépjárműhöz illeszkedő
pontjainak sérülése, a hiányzó fedél vagy a kukatest olyan sérülése,
amelyen át kiszóródik a hulladék, lehetetlenné tehetik az edények
ürítését. A közlemény hangsúlyozza: hogy a lehető legkevesebb
ürítés maradjon el, célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot a kukára
ragasztott matricán is jelzett e-mail címen vagy telefonszámon a
közszolgáltató területileg illetékes ügyfélszolgálati Irodájával a kuka
javítása vagy új edény beszerzése érdekében. További részletes
információk a közszolgáltató honlapján olvashatók a témában.

A Hidászokért Egyesület
és a Közlekedéstudományi
Egyesület idén is keresi az
Év Hídját. Ebben az évben
tíz ívhídra lehet szavazni,
köztük a Sárvár melletti
Nádasdy hídra.
Az impozáns műtárgy 2004
óta a 84-es számú főút Sárvárt
elkerülő szakaszát vezeti át a Rába
folyó felett. Szerkezete befogott
acélívekre függesztett, pályalemezes, merevítőtartós gerendahíd. A

híd folyómeder melletti támaszai
ferde, bonyolult geometriájú
vasbeton keretszerkezetek, különlegességük miatt öntömörödő
betonból készültek. A hídon két
darab, művészi értékű, öntöttvas
országcímer van a kereszttartókon
elhelyezve. Az igényes tervezői
munka szép példája ez a különleges megjelenés. A három nyílású
híd hossza 129 m.
A sárvári hídra szavazni május
11-ig a http://akozlekedesikulturanapja.hu weboldalon lehet.

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

SÁRVÁRI HÍRLAP

SPORTHÍREK
A Vas megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 26. fordulójában, hazai pályán 3–0-ra győzte
le a Sárvár FC a Rum csapatát.
A biztos győzelemhez Nagy Dániel egy és Csákváry Zsolt két találattal járult hozzá. A Sárvár április
18-án Szarvaskendre látogatott,
ahol 0–0-s döntetlent ért el.
A Sárvár FC magabiztosan vezeti
a bajnokságot, a második helyre
feljött a szombathelyi Király SE.
* * *
Április 10-én a Bábolna SE ellen nem sikerült az újabb bravúr
a Sárvári Kinizsi Kék Golyó Tekecsapatának. 5–3-as vereséget
szenvedett el a sárvári csapat.
Az NBI-es bajnokság nyugati
csoportjában április 17-én a
Soproni Sörgurítók SE otthonába
utaztak a sárváriak, ahol 6–2-es
vereséget szenvedtek el. De továbbra is a tabella első felében
tanyázik a Sárvári Kinizsi.
* * *
Kijött a hullámvölgyből a
Sárvárfürdő Kinizsi női kézilab-

dacsapata. Magabiztos győzelmet ért el április 10-én a
KK Ajka csapata ellen a Sárvár
Arénában zárt kapuk mögött.
A mérkőzés elején a vendégek,
kihasználva a Sárvár hibáit, lépéselőnybe kerültek, így a 12.
percben egy góllal vezettek. Ezt
követően azonban a Sárvárfürdő
Kinizsi nagyobb sebességfokozatra kapcsolt, és egyenlített,
majd a vezetést is átvette a
Sárvár Arénában. Az első játékrész végjátékában pedig egy
6–0-ás szériával gyakorlatilag el
is döntötte a mérkőzést. A második félidő 6. percében Barcza
Rebekát harmadik kétperces
büntetését követően végleg
kiállították, ám ezúttal ez sem
zavarta meg a csapatot, így
végül magabiztosan győzött
az NBII-es bajnokság április 10-i
fordulójában. A végeredmény:
Sár vár fürdő Kinizsi–KK Ajk a
31–21. Április 24-én a Celldömölk otthonába látogatnak a
sárvári kézilabdázók.

2021. április 23.
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Nyelvvizsgára
van szükséged?
Megoldás:
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• Nyelv vizsg

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553
www.piros-pont.hu

Minden ami autó!

A ZÖLDFA ITALKERESKEDÉS
Sárváron
2 fő ÁRUKISZÁLLÍTÓ
munkakörbe
C kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező SOFŐRT,
valamint 2 fő
TERÜLETI KÉPVISELŐ
munkatársat keres.
Jelentkezni
az info@csehsormester.hu
e-mail címen
vagy a +36-30/937-6124-es
telefonszámon lehet.

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
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!*

Ne koptassa a télit!
Nyári gumi 12.500
akció

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
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LAKÁSOK
ELADÓK!
MEGKEZDTÜK
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK
(44-70 m2-ig)

ÉRTÉKESÍTÉSÉT!

+36 30 3204 128 • www.krisztinalakopark.hu

