
A Sárvári Koncertfúvószenekart Szélesi Attila nívódíjas karnagy vezényelte a 48. újévi koncerten

Sárvár város fúvószenekarának újévi hangversenyén immár 
48. alkalommal köszönthette együtt a zenekar és a közönség 
az új esztendőt. A hangversenynek második alkalommal adott 
otthont a Sárvár Aréna, ahova a lassan két éve tartó világjár-
vány ellenére mégis sokan eljöttek.

Eddig soha nem látott időszak 
áll a Sárvári Koncertfúvószenekar 
mögött, hiszen az utolsó, 2020. 
évi újévi koncert óta a járványügyi 
szabályok miatt összességében 
közel 10 hónapon át nem volt 
lehetőségük együtt zenélni, pró-
bálni, közönség előtt fellépni. 
Szeptember óta megfeszített 
erővel dolgoztak, és reményked-
tek abban, hogy lehetőségük lesz 
az újévi koncertet megtartani, és 
ismét találkozhatnak a közön-
séggel. 

Az együttest a hangversenyen 
Szélesi Attila nívódíjas karmester, 

a fúvószenekar művészeti veze-
tője dirigálta, a sárvári újévi kon-
certek sorozatában immáron 17. 
alkalommal, amelyen klasszikus 
dallamok és ismert filmzenék is 
felcsendültek.

Az újévi koncert nyújtott al-
kalmat első ízben arra is, hogy 
megemlékezzenek a zenekar 
életét meghatározó két fontos 
dátumról. Az 1910-ben Sárváron 
megalakított és hat évtizeden ke-
resztül működő fúvószenekarnak 
2020-ban volt a 110 éves születés-
napja. 1971-ben Pernecker János 
igazgató szervezte újjá a város 

zenekarát. Ezzel kezdetét vette 
az a máig tartó töretlen fejlődés, 
amely jellemzi városunk fúvósze-
nekarának történetét. 1974-től 
indultak az újévi koncertek, egyre 
magasabb szintű hazai minősíté-
sek, külföldi szereplések. 

2005-ben vette át Szélesi Attila, 
Pernecker János egykori tanít-
ványa a zenekar irányítását, így 
immár Sárvári Koncertfúvósze-
nekar néven fejlődött tovább az 
együttes a világ és hazai szinten 
is elvárt szimfonikus – fúvószene-
kari szólam-összeállítás, valamint 
a minőségi hangzásvilág megte-
remtésében. Mindezen törekvés 
sikereit a zenekar azóta elért hazai 
és nemzetközi versenyeredmé-
nyei is visszaigazolják. 

Következő lapszámunkban rész-
letesen beszámolunk a koncertről.

DECEMBERBEN 
ÜLÉSEZETT
a sárvári testület
Megtartotta idei utolsó ren-
des ülését a sárvári képvise-
lő-testület december 16-án. 
A döntéseik egy része már 
az önkormányzat 2022. évi 
gazdálkodását és a képvise-
lő-testület jövő évi működését 
készítette elő. Elfogadták az 
önkormányzat új környezet-
védelmi tervét és határoztak a 
„Nemezti Ovi-Sport Program-
hoz” való csatlakozásról is.

A sárvári önkormányzat fo-
lyamatos működése érdekében 
elfogadtuk az átmeneti gazdálko-
dásról szóló rendeletet, amelynek 
hatálya 2022. január 1-től a 2022. 
évi költségvetés elfogadásáig tart. 
Ez a rendelet biztosítja a város 
zavartalan működtetését és fej-
lesztését – tájékoztatta lapunkat 
Kondora István polgármester.

Az önkormányzat által alapított 
négy gazdasági társaság felügye-
lőbizottsági tagjait is megválasz-
tották, mivel a megbízatásuk 2021. 
december 31-én lejárt. A 2019-ben  
megválasztott tagok esetében 
csak egy változás történt, az új 
megbízatásuk 2022. január 1-től 
2024. december 31-ig szól.  

Megállapították a képvise-
lő-testület 2022. évi feladat- és 
munkatervét, július és augusztus 
kivételével minden hónapban tart 
rendes ülést a testület.  

Folytatás a 3. oldalon

OLTÁSI AKICÓNAPOK lesznek januárban!
Az átoltottság további növelése és a járvány újabb hullámának 
megfékezése érdekében januárban minden csütörtök és péntek 
délután, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és 
a kijelölt járásközponti szakrendelőkben, emellett a háziorvosok is 
szerveznek oltási akciónapokat. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás 
nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Továbbra 
is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónap-
nál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. 

Bővebb információ a 6. oldalon

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA  
PÁLYÁZHATNAK a sportszervezetek 
Sárvár Város Önkormányzata támogatási pályázatot írt ki azon sár-
vári sportegyesületek, sportszövetségek, sportközösségek részére, 
amelyek tevékenységi területükön számottevő sporteredményt 
tudnak felmutatni. Működési célra nyújtott, önrész biztosításához 
nem kötött, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a sárvári 
sportszervezetek. A megállapított sportcélú támogatás  kizárólag 
2022-ben használható fel, pályázni január 20-ig lehet.

Részletes pályázati kiírás a 2. oldalon
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Vízközmű rekonstrukciós munkálatok 
zajlanak a Bercsényi utcában

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!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

DR. MÁHR TIVADAR
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2022. JANUÁR 19-ÉN (SZERDÁN) 
14–15 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

Vízközmű rekonstrukciós munkálatok zajlanak a Bercsényi 
utcában. A Vasivíz Zrt. tájékoztatása szerint, a sárvári önkor-
mányzat Bercsényi utcában induló útfelújítása előtt elvégzik 
a teljes vízbekötővezeték, a megfúró idomok és tűzcsapok 
cseréjét. 

A munkálatok miatt – várha-
tóan január hónapban – minden 
kedden és csütörtökön számítani 
kell a vízszolgáltatás szünetelteté-
sére. A szolgáltatás helyreállítása 
után a víz elszíneződése várható, 
amely az egészségre ártalmatlan. 
A sárvári önkormányzat a Bercsé-

nyi és Dorottya utcák útburkolatát, 
valamint a Tizenháromváros utca 
egy szakaszát újítja fel 232 millió 
forintos kormányzati támoga-
tásból. Az útfelújítás tavasszal 
kezdődik hideg remix technoló-
giával. A munkálatok idejére kérik 
a lakosság türelmét.

Pályázati felhívás
2022. évi sportcélú alaptámogatás elnyerésére

Sárvár Város Önkormányzata az Önkormányzat 2022. évi sportcélú alap-
támogatási kerete terhére pályázatot hirdet a módosított 40/2001. (XI.22.) 
számú önkormányzati sportrendeletben meghatározott feladatokat ellátó, 
sárvári székhelyű azon városi sportegyesületek, diák- és szabadidősport 
egyesületek, sportszövetségek, sportcélú alapítványok, sportközösségek 
részére, amelyek tevékenységi területükön számottevő sporteredményt 
tudnak felmutatni.

I. A támogatás jellege, formája: működési célra nyújtott, önrész biz-
tosításához nem kötött, vissza nem térítendő támogatás.

II. Rendelkezésre álló forrás: Sárvár Város Önkormányzata költségve-
tésében működési célú végleges pénzeszközátadások körében „Sportcélú 
támogatások” soron elkülönített összeg.

A támogatás mértéke: A sportrendelet alapján a rendelkezésre álló éves 
keretösszeg 80%-a a versenysportban érintett sportszervezetek között, 10-
10% pedig a diáksportban, illetve a szabadidősportban érintett szervezetek 
között osztható fel.

III. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó azonosító adatait, így különösen 
   a) pontos nevét,
   b) székhelyét,
   c) adóazonosító számát,
   d) bírósági bejegyzésének számát,
   e) bankszámlaszámát,
   f ) képviselőjének nevét, elérhetőségét,
   g) kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét (ha eltér a képviselőtől).
2. Az igényelt támogatás összegét.
3. A sportszervezet tárgyévi költségvetésének tervezetét, főbb kiadások 

és bevételek felsorolásával.
4. A támogatásból megvalósítani tervezett célt, tevékenységeket, az 

alábbiak rövid bemutatásával:
  a) Versenyzők, versenyeztetett csapatok száma, több szakosztályt 

működtető egyesület esetén szakosztályonként. Diák- és szabadidősport 
szervezetek esetén a foglalkozásokon résztvevők átlagos száma.

  b) A sportszervezet mely bajnokságokban, versenyeken vesz részt, 
illetve tervezi részvételét, indulását. Saját szervezésű versenyek bemutatása.

5. Tárgyévet megelőző év eredményeinek felsorolását, rövid bemutatását
6. A sportszervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a sportszerve-

zetnek köztartozása nincs, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.

IV. A támogatás elszámolására vonatkozó rendelkezések:
A megállapított sportcélú támogatás kizárólag a tárgyévben – 2022. 

január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban – felmerült mű-
ködési kiadásokra és létesítmény-fenntartási célokra fordítható. 

A pályázó a támogatási összeg felhasználásáról köteles 2023. január 
31-ig írásbeli beszámolót készíteni a Humán Erőforrás Bizottság részére. 
A beszámoló elkészítése, benyújtása a pályázat kiírója által rendszeresített 
formanyomtatványon történik, amelyet a támogató a támogatási szer-
ződés megkötésével egyidejűleg bocsát a támogatott rendelkezésére. A 
beszámolóhoz a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát 
mellékelni kell.

Amennyiben a pénzeszközátvevő sportszervezet az átvett támogatást, 
vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban 
megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez 
valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési 
számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

A bizottság nem támogatja azokat a sportszervezeteket:
a) amelyek tevékenységüket nem Sárvár közigazgatási területén fejtik ki,
b) amelyeknek köztartozása van,
c) amelyek a korábban megítélt sportcélú alaptámogatásról nem számoltak 

el, vagy a támogatást nem rendeltetés szerint használták fel.
V. Pályázatok benyújtása, elbírálása:
A pályázatokat 2022. január 20-án /csütörtök/ 16.00 óráig 1 példány-

ban lehet benyújtani személyesen a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 8-as 
számú irodájában, vagy postára adni a jelzett határidőig a következő címre: 
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda Vargáné Horváth 
Krisztina részére 9600 Sárvár, Várkerület 2.

A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
Egy sportszervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 
Pályázattal kapcsolatos információ: Vargáné Horváth Krisztina 95/523-126.
A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra egy alkalommal van 

lehetőség, 2022. február 5. napjáig.
A pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság 2022. március ülésén dönt, 

döntése ellen jogorvoslatnak (kifogás benyújtásának) nincs helye.
Írásbeli értesítés a pályázati döntésről: 2022. március 31.
VI. Támogatás folyósítása
A bizottság által megállapított támogatás folyósításának feltétele a támoga-

tási szerződés megkötése. A támogatás folyósítása 300.000 Ft-ot meghaladó 
összegű támogatások esetén kettő egyenlő részletben, 2022. március 31. és 
2022. augusztus 31. napjáig, 300.000 Ft-ot meg nem haladó összegű támogatás 
esetén egy összegben 2022. március 31. napjáig.

Sárvár, 2022. január 4. Sárvár Város Önkormányzata
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Decemberben elkezdődött a Sága Foods Zrt. sárvári telephe-
lyén található épületegyüttesek elbontása. A munkálatok az 
ünnepek alatt szüneteltek, a bontás január elején újraindult, 
csak hétköznapokon zajlik 7 órától 17.30-ig, és előreláthatóan 
2022. június 30-ig tart. 

2020. január 13-án került is-
mét magyar tulajdonba a Sága 
Foods, miután a Bárány család 
tulajdonában lévő Master Good 
cégcsoport megvásárolta a sárvári 
élelmiszeripari cég részvényeinek 
száz százalékát.

– Ez a régi, több mint öthek-
táros gyárterület ipari célra nem 
használható. Nemcsak azért, mert 
tele van korszerűtlen, 50-70 éve 
épült torzókkal, hanem mert beé-
kelődött a lakóövezetbe. Ez pedig 
meg is határozta, hogy mire lehet 
használni – számolt be az iparte-

rület bontásáról Bárány László, a 
Master Good tulajdonosa. 

A Sága volt ipari épületeinek 
bontását követően a mintegy 52 
000 m2 területen 4-6 lakásos épü-
letek, úgynevezett kis társasházi 
lakóövezet kerül kialakításra a cég 
beruházásában.

A lakóépületeken túl, a terü-
leten a lakóközösség igényeit 

k iszolgáló wellnessközpont, 
szabadtéri sportpályák megvaló-
sítását is tervezi a Sága. Az ingat-
lanfejlesztés során kiemelt szere-
pet kap a zöld övezet kialakítása 
parkok, sétányok, mesterséges 
vízfelületek létrehozásával.

Tavasszal kezdődik egy mo-
dern üzem építése a Sága új 
telephelyén, Sárvár északi ipar-
területén, a 84-es főút mellett, 
és várhatóan két év alatt egy kor-
szerű, modern gyár épül majd 
fel. Az új telephelyen vágást 
nem igénylő sertés-, marha-, 
baromfikésztermékek gyártása 
zajlik majd. 

A Sága Foods Zrt. kéri a lakos-
ság megértését és szíves türel-
mét az esetlegesen felmerülő 
kellemetlenségek miatt!

Folytatás az 1. oldalról
A sárvári képviselő-testület 2022. 

évi munkaterve szerint a januári 
ülésen beszámoló hangzik el a 
2021. évi Simon–Júdás napi or-
szágos kirakodóvásárról, a városi 
főépítész munkájáról. Napirendre 
kerül az egyes önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok értékesítése 
tárgyában beérkezett pályázatok 
elbírálása is. A tervek szerint a feb-
ruári ülésen fogadják el az önkor-
mányzat 2022. évi költségvetését, 
és több önkormányzati intézmény 
beszámolóját is meghallgathatják.

A sárvári önkormányzat három 
nagyobb fejlesztési projektet is 
megvalósított a Csónakázó-tó 
körül, így új játszótér, sétálóutak, 
futókör készült, megújult a kézi-
labdapálya és a kosárlabdapálya, 
valamint a KRESZ-park is. Az önkor-
mányzat szeretné a csónakázási és 
a vízi szórakozási lehetőségek szín-
vonalát is emelni, ezért szerződést 
köt ezek üzemeltetésére egy helyi 
vállalkozóval. 

– Több megbízási szerződése is 
volt az önkormányzatnak a Csó-
nakázó-tónál lévő szolgáltatások 
üzemeltetésére, így például a 
csónakázásra, korcsolyázásra, hul-
ladékgyűjtésre, amelyek lejártak. A 
tónál megvalósult fejlesztések után 
ezeknek is szeretnénk új lendüle-
tet adni, és a Bárka Gastro Bistro 

tulajdonosa, Szász Árpád meg 
is keresett bennünket egy olyan 
ajánlattal, amely szerint egy 30-50 
millió forintos beruházással vízido-
dzsemeket, elektromos kishajókat, 
vízibicikliket vásárolna a tóra, és új 
stéget is építene. A testület tagjai 
ezt elfogadták, és azt tervezzük, 
hogy a következő 15 évben a 
Csónakázó-tónál lévő egész szol-
gáltatási portfóliót ő fogja üzemel-
tetni. Szász Árpádot jól ismerjük, 
helyi vállalkozó, ő üzemelteti nagy 
sikerrel a városi kisvonatot is, most 
szeretne egy újabb kisvonatot is 
üzembe helyezni a gyerekeknek. 
Nekünk ezekre a fejlesztésekre 
nincs pénzünk, én úgy látom, hogy 
egy magánvállalkozó nagyszerűen 
fogja üzemeltetni ezeket az attrak-
ciókat – mondta el Kondora István 
polgármester.

Közcélú utak és közművek ön-
kormányzati tulajdonba vételéről 
is döntött a testület. – A Krisztina 
Lakóparkban elkészültek a közmű-
vek és az utak, a terület azzal, hogy 
ezeket önkormányzati tulajdonba 
adja teljesen beintegrálódik a város 
életébe – mondta el Szabó Zoltán 
alpolgármester.

Elfogadták az ülésen az új 
környezetvédelmi programot. 
A környezetvédelmi törvény ér-
telmében az önkormányzatok-
nak az illetékességi területükre 

vonatkozóan környezetvédelmi 
programot kell készíteniük. – Az 
ülésen elfogadott dokumentumra 
szükség van az új uniós pályázati 
ciklusban, meghatározza azokat 
az önkormányzati feladatokat, 
amelyeket a környezetvédelem 
érdekében meg kell tennünk, 
illeszkedik a klímastratégiánkhoz 
is.  Ebben a 2021-től 2027-ig szóló 
dokumentumban célként fogal-
maztuk meg a lakosság környezeti 
tudatosságának erősítését tájékoz-
tatással, a város zöld „imázsának” 
népszerűsítésével, az általános 
iskolákban pedig a környezeti ne-
velésre szeretnénk nagy hangsúlyt 
fektetni. De céljaink között szere-
pel közút- és parkolófejlesztés, a 
Sárvárt elkerülő út III. szakaszának 
megépítése, a kerékpárút-hálózat 
további fejlesztése, a talaj és a 
vizek védelme, egy hulladékudvar 
létesítése, az energiagazdálko-
dás hatékonyságának növelése 
a települési klímastratégiai célok 
elérése érdekében, a zöldterületek 
növelése. A dokumentum magas 

színvonala Dr. Kulcsár László kör-
nyezetvédelmi referens munkáját 
dicséri – szólt Szabó Zoltán.

A sárvári önkormányzat részt 
vesz a  „Nemezti Ovi-Sport Prog-
ram” pályázatán. Az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvánnyal együtt-
működve már egy-egy műfüves 
labdarúgópálya megvalósult a 
Sárvári Vármelléki Óvoda székhe-
lyén és a Szent Piroska Katolikus 
Óvoda udvarán. 

– A „Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ram” pályázatának keretében 
lehetőségünk nyílik a Szatmár 
utca óvoda területén egy 7x14 
méteres műfüves pálya létesíté-
sére. Egyetlen feltétele van csak 
a sikeres pályázatnak, hogy az 
óvoda rendelkezzen egy ekkora 
méretű sík területtel az udvarán. 
Sárvár Város Önkormányzata a 
program megvalósításához az 
alapítványon keresztül legfeljebb 
5,2 millió forint önrészt biztosít – 
tudtuk meg az ülés után Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármestertől. 

-fr-

A testület döntése értelmében 
több szolgáltatás is megújulhat 
a Csónakázó-tónál

JANUÁR ELEJÉN ÚJRAINDULT A SÁGA ÉPÜLETEINEK BONTÁSA!

DECEMBERBEN ÜLÉSEZETT a sárvári testület

Sorra tűnnek el a Sága egykori épületei
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Célba értek a Sárvár Jövőjéért Egyesület karácsonyi jóté-
konysági akciója során összegyűlt adományok. A felhíváshoz 
rengetegen csatlakoztak, 27 tartós élelmiszercsomag, több 
doboznyi játék, könyv, írószer került kiosztásra a rászorulók 
között a jószándékú adakozóknak köszönhetően.

A gondozási központ és a helyi 
karitász képviselői számára az 
adományokat december 13-án 
nyújtották át az egyesület tagjai 
a tourinform irodában, így azok 
már bekerülhettek a karácsonyfa 
alá. A Sárvár Jövőjéért Egyesület 
képviseletében Barbalics Andrea, 
Takács Zoltán Bálint és Haller 

Ferenc adta át az adományokat 
Hámoriné Németh Editnek, a 
gondozási központ vezetőjének 
és Ördög Mónikának, a Sárvári 
Karitász képviselőjének. 

Barbalics Andrea, a Sárvár Jö-
vőjéért Egyesület elnöke megkö-
szönte minden jószándékú sárvári 
adakozó segítségét. 

– Nagyon-nagyon örülök, hogy 
ilyen sokan csatlakoztak a Sárvár 
Jövőjéért Egyesület adomány-
gyűjtési akciójához, amely minden 
várakozásunkat felülmúlta. Külön 
köszönöm azt a 18 darab „óriási” 
ajándékdobozt, amelyet a Sárvári 
Nádasdy Tamás Általános Iskola 
diákönkormányzatának felhívására 
az osztályok tanulói gyűjtöttek 
össze. Nagyon meghatóak voltak 
a rajzokkal, feliratokkal díszített 
dobozok, látszott, hogy szívvel-lé-
lekkel gyűjtötték. Külön köszönöm 
az Elender Sárvár és az Édes Mosoly 
Édességbolt adományait is, de ter-
mészetesen minden jószándékú 
adományozó támogatását, segít-
ségét nagyon köszönjük – mondta 
el Barbalics Andrea. 

A teljesség igénye nélkül: 30 
üveg étolaj, 50 kg liszt, 40 kg 
cukor, 23 csomag kávé, 20 kg 
szaloncukor, 45 doboz tea, 18 
liter mosószer, 10 liter öblítő, 5 
nagydoboz könyv, 3 nagydoboz 
írószer, 4 doboz plüssállat, 12 
nagydoboz játék, több doboznyi 
édesség gyűlt össze.

– 27 tartós élelmiszercsomagot 
állítottunk össze, amelyekbe tisztí-
tószerek és édesség is került, ezek a 
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti 
Központon keresztül jutottak el a 
rászorulókhoz. A Sárvári Karitász 
Csoporton keresztül is tudtunk 
élelmiszert eljuttatni a családok-
nak, de főleg játékokat, könyveket, 
tanszereket, édességcsomagokat 
a rászoruló gyerekeknek. Nagyon 
örülünk, hogy a sárvári polgárőr 
egyesületen keresztül a tragikus 
hirtelenséggel elhunyt oszkói pol-
gárőr egyesületi elnök családját is 
segíthettük, aki négy gyermeket 
hagyott hátra. Nagyon köszönöm 
Hámoriné Németh Edit, Ördög 
Mónika és Nagy Andrea segítségét, 
hiszen ők azok, akik a gondozási 
központon és a karitászon keresztül 
igazán tudják, hogy hol van szük-
ség segítségre – fogalmazott Bar-
balics Andrea elnök, aki hozzátette, 
bízom abban, hogy a jószándékú 
sárvári adakozók segítségével a 
Sárvár Jövőjéért Egyesület sokak 
karácsonyát tette szebbé az ado-
mánygyűjtésével.   sii

Több mint 80 család, sárvári 
és környékbeli rászorulók 
ünnepét is szebbé tette a 
Sárvári Karitász Csoport ka-
rácsonyi adománygyűjtése. 
A szervezetnek két hét alatt 
több mint 100 ezer forintot 
sikerült összegyűjtenie, 
amelyből élelmiszereket, 
tartós fogyasztási cikkeket 
vásárolt.

Karácsony előtt egy héttel meg-
telt adományokkal a Sárvári Kari-
tász Csoport raktára. A szervezet 
adománygyűjtése december 1. és 
12. között zajlott. A csoport tagjai, 
Ördög Mónika, Nagy Andrea, 
Sinka Erzsébet és Volálik Violetta 

december 17-én állították össze a 
csomagokat, így azok minden érin-
tetthez megérkeztek karácsonyra.

– Összesen 110 ezer forintot 
sikerült összegyűjtünk a Szent 
László-templomban, a Szent Mik-
lós-templomban és a Mozaik 
boltban. Ezúton is szeretném 
megköszönni az adományozóknak 
azt, hogy adtak bármi kis összeget 
is, ami nekünk nagyon nagy se-
gítség. A Tourinformban kaptunk 
egy csomagot a Sárvár Jövőjéért 
Egyesülettől, egy hatalmas nagy 
csomagot, nekik is nagy köszöne-
tet kell, hogy mondjak – sorolta a 
kéthetes adománygyűjtés ered-
ményét Nagy Andrea, a Sárvári Ka-
ritász Csoport segítője. Hozzátette, 

hogy további adományokat kaptak 
más névtelen adományozóktól is.

A szorgos, segítő kezek ki-
sebb-nagyobb csomagokat állí-
tottak össze a családok, illetve az 
egyedülálló rászorulók számára. 
Narancs, cukor, olaj, tészta, liszt és 
még beigli is került a csomagokba.

– Az adományokból 82 csoma-
got állítottunk össze. 50 gyerme-
kes családot tudtunk támogatni, 
így több mint 100 gyermeknek 
jutott adomány, továbbá 32 idős 
házaspárhoz vagy egyedülállóhoz 
vittünk karácsonyi csomagot. Örü-

lök, hogy sok sárvári és környékbeli 
rászoruló karácsonyát tehettük 
szebbé – mondta el Nagy Andrea.

A Sárvári Karitász Csoport cso-
magjai karácsonyig több mint 10 
településre jutottak el, az adakozók 
sárvári és környékbeli rászorulók 
ünnepét is megkönnyítették a 
szervezeten keresztül. A Sárvári 
Karitász az ünnepek után sem 
feledkezik el a rászorulókról, így 
továbbra is várják a jószándékú 
adakozók segítségét, hiszen jónak 
lenni, nemcsak karácsonykor jó.

sii

SOK-SOK CSALÁD KARÁCSONYÁT tették szebbé a karitászosok

Volálik Violetta, Nagy Andrea, Sinka Erzsébet és Ördög Mónika, 
a Sárvári Karitász csoport tagjai (Fotó: CSz)

Hámoriné Németh Edit, a gondozási központ vezetője, Takács 
Zoltán Bálint és Haller Ferenc egyesületi tagok, Barbalics Andrea 
elnök és Ördög Mónika, a Sárvári Karitász képviselője (Fotó: MM)

SOK JÓSZÁNDÉKÚ EMBER segített az egyesület felhívására

A járványhelyzetre tekintettel 
a szervezők úgy döntöttek, 

hogy a városi bált 2022. június 11-én tartják 
a Park Inn by Radisson Sárvár Hotelben.

Júniusban lesz a városi bál!
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2021-ben a járványhely-
zet miatt nem szerveztek 
városi szilvesztert, de a 
nagyobb szállodákban és 
a fürdőben sztárvendégek-
kel köszöntötték az új évet.  
A Hild parkban, az ott mű-
ködő, két vendéglátóhely 
szervezett a teraszaikon 
szilveszteri partyt, így a 
jókedv végül nem hiányzott 
az év utolsó éjszakáján sem.

Sárvár nagyszállodáiban szinte 
telt ház volt az év végén, és kü-
lönleges szilveszteri ajánlatokkal 
várták a vendégeiket. A Park Inn by 
Radisson Sárvárban az óévet záró 
gálavacsorát Marvel szuperhősök 
bemutatója, tombolahúzás és a 
sztárvendég, Wolf Kati fellépése 
tette emlékezetessé. A Spirit Hotel 
Thermal Spaban december 30-ra 
is jutott már neves fellépőből, 

ekkor Pápai Joci és zenekara adott 
élő koncertet. Az év utolsó nap-
ján pedig a hotel vendégeinek 
jósoltak kártyából, számokból és 
kövekből is. Az ünnepi vacsora 
után több fellépő mellett élőben 
játszott a Honeybeast zenekar. Az 
Ensana Thermal Sárvárban a tánc 
és tűzijáték, valamint Oszvald Ma-
rika előadásában felcsendülő ope-
rettslágerek tették fergetegessé a 
szilvesztert. A Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdőben medencepartyt 
tartottak nagy sikerrel, amelyen 
fellépett a Princess hegedűtrió és 
Kristály Márton vízgömbművész.

A Hild parkban, az ott működő, 
két vendéglátóhely szervezett 
a teraszaikon szilveszteri partyt, 
amelyen a Kvarc együttes zenélt. 
A nosztalgiamuzsika és a jó idő so-
kakat a teraszokra csalt, ahol nem 

volt hiány szilveszteri étkekből és 
italokból sem. Éjfélkor meglepe-
téssel készültek a vendéglátóhe-
lyek működtetői, és tűzijátékkal 
búcsúztatták a 2021-es évet. 

A sárvári szilveszter éjszaka 
fényeit Makrai Tamás alkalmazott 
fotográfus egy gyönyörű fotóval 
örökítette meg, amelyre már 
régóta készült. Mintegy 800 fotót 
készített, és végül több mint 40 
kép felhasználásával készült el  

a sárvári tűzijátékokat bemutató 
különleges fotó. 

A Sárvár Rádió FM 96.5 szilvesz-
teri játékkal hangolta a nézőket az 
év utolsó éjszakájára. A fődíj egy 
sült malac volt, amelyet a Platán 
Az Ízes Étterem ajánlott fel. Far-
kas Beni műsorvezető kollégánk 
december 31-én délelőtt Kráner 
Zoltánnal, az étterem tulajdonosá-

val sorsolta ki a fődíjat mindazon 
hallgatók közül, akik egy héten át 
részt vettek a játékban. A nyertes  
Banai Henrietta lett, akinek szívből 
gratulálunk!

A tűzijáték fényeinél mindenki 
megfogalmazhatta újévi kíván-
ságait, de mit is kívánhatnánk 
mást, egészséget, boldogságot 
mindenkinek a 2022-es évre. -fr-

KÜLÖNÖS SZILVESZTERREL búcsúztattuk a 2021-es évet

Bizonytalan, hogy átesett-e a fertőzésen?
Kérje-e az első vagy a harmadik oltást?

Védettségi igazolványt szeretne?
Ellenőriztesse Covid IG G antitestszintjét!

Vérvétel 5 éves kortól gyermekek részére is!
Lelet 4 munkanapon belül.

Érdeklődés, bejelentkezés: a www.corden.hu oldalon,
a sarvar.corden@gmail.com e-mail címen, illetve

10.00-18.00 óra között a 70/243-9348 telefonszámon.

Corden Magán Vérvételi Pont
SÁRVÁRON!

Sárvár, Sylvester J. u. 1.

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!

Vegyeskereskedés – Lottózó
Tinódi u. 34.
Hétfőtől vasárnapig: 7:00–17.00
Szombaton: 7.00–14.00
Vasárnap zárva

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Laktanya u. 2.
Hétfőtől szombatig 6.00–20.00
Vasárnap: 7.00–12.00

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Alkotmány u. 4.

Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

Kráner Zoltán ajánlotta fel a Sárvár Rádió szilveszteri játékának 
fődíját, egy sült malacot, amelyet Banai Henrietta nyert

Makrai Tamás különleges szilveszter éjszakai fotója
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Békés, boldog és sikeres új esztendőt kívánunk!
Mindenki Sárvárért Mozgalom

Szabó Lajos Klimits István Eiveck Péter

Az eddigi oltási akciók sikerére 
és az omikron  vírusvariáns ma-
gyarországi megjelenésére tekin-
tettel januárban több oltási akció 
is lesz a kórházi oltópontokon 
és a járási székhelyek szakrende-
lőiben, amikor ismét előzetes 
időpontfoglalás nélkül és helyszíni 
regisztrációval lehet majd kérni az 
oltást. Emellett az Országos Oltási 
Munkacsoport a háziorvosokat 
is felkérte arra, hogy a rendelési 

időben végzett oltásokon túl, ők 
is  tartsanak kifejezetten oltási 
akciónapokat.

Januárban minden csütörtök 
és péntek délután 14.00-18.00 
óráig, és szombaton 10.00-18.00 
óráig lesz oltási  akció a Sárvári 
Szent László Kórházban is (Rákóczi 
utca 30.).

A háziorvosok által végzett 
pénteki és szombati vakcinálások 
időpontjairól, illetve helyszíneiről 

a háziorvosoknál és a Sárvár 
Lendületben Facebook-oldalon 
tájékozódhatnak.  

Kérik, hogy az oltásra min-
denki vigye magával személy-
azonosító igazolványát, TAJ-kár-
tyáját, második oltás esetén az 
oltási lapját is. Az egészségügyi 
intézményekben védőmaszk 
használata kötelező!

A kórházi és a járási oltóhe-
lyeken Pfizer, Moderna, Janssen 

és Sinopharm, a háziorvosoknál 
Pfizer, Janssen és Sinopharm tí-
pusú vakcinákkal lesz lehetőség 
az oltakozásra.

A várakozási idő csökkenté-
se érdekében – amennyiben 
lehetőségük van – kérik, hogy 
első és harmadik oltás esetén 
vigyék magukkal kitöltve a hoz-
zájáruló nyilatkozatot, amelyet a 
koronavirus.gov.hu weboldalról 
tudnak letölteni. 

TÁJÉKOZTATÓ a januári oltási akciónapokról
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SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98.   
94/506-891, 30/945-2944, www.suzukicastrum.hu

Jelentkezzen tesztvezetésre márkakereskedésünkben!
A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. 
További részletek a suzukicastrum.hu oldalon.

6.090.000 Ft-tól

A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Cso-
port tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat. 
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén

Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!

Miért bennünket válassz?
• saját állományú munkaviszony 

egy stabil, folyamatosan 
fejlődő, magyar, családi 
tulajdonban lévő vállalatnál

• dolgozói vásárlás 
termékeinkből

• 100%-ban térített busz- vagy 
vonatbérlet

• céges buszjáratok: Vasvárról, 
Jánosházáról és Celldömölkről

• Hosszútávú munkalehetőséget 
ajánlunk és teljeskörű 
betanítást biztosítunk.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb feladatkört!

Dinamikusan fejlődő csapatunkba új munkatársakat keresünk teljes körű betanítással az alábbi munkakörökbe:

HŰTŐRAKTÁROS
• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40-kor
• alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromfis rekeszek leszedése,
• baromfi függesztése
• rekeszek tisztára mosása

HŰTŐRAKTÁROS
• elõny targoncás jogosítvány
• hétfõtõl péntekig, többmûszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelõ vagy elektromûszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfõtõl péntekig, állandó délelõttös munkarendben
• munkaidõ kezdete: 5:40
• nyugdíjasok jelentkezését is várjuk rugalmas foglalkoztatásban,
  akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy mûszakos munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Kiemelt fi zetés: minimum bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Feladatok: • tehergépkocsik fogadása, • baromfi s rekeszek leszedése,
 • baromfi  függesztése • rekeszek tisztára mosása
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Szent László

● Január 16-án, vasárnap a Hegyi 
kálvárián is lesz délelőtt 9.30 órakor 
szentmise.

● Január 18-án, kedden Árpád-
házi Szent Margit közbenjárásával 
imádkozunk a szentmiséken Magyar 
Hazánkért. 

● Azok a jegyespárok ,  ak ik 
2022-ben szeretnének házasságot 
kötni, legkésőbb január 15-én 9 
órakor a városi plébánia közösségi 
termében jelentkezzenek jegyes-
oktatásra.

● A 2022. évi egyházközségi 
hozzájárulást a szokásos módon, 
személyesen a Plébánián, vagy 
postai befizetési csekken, illetve 
átutalással lehet befizetni. Az Egyház 
közösségében a közteherviselés 
legyen minden katolikus lelkiisme-
retbeli kötelessége! A hozzájárulás 
összege az évi fizetés vagy nyugdíj 

0,5%-a. Akik tehetik, március 15-ig az 
első negyedévben rendezzék!   

● Vasárnapokon és ünnepnapo-
kon várjuk a Híveket szeretettel a 
szentmisékre! Azokat is szeretettel 
hívjuk, akik eddig nem rendszeresen 
jártak templomba!

Szentmiserend:  Szent Lász-
ló-templomban szombaton 18 óra, 
vasárnap 7, 9 és 11 óra, valamint 
18 óra. Hétköznaponként 8 és 18 
óra. Szent Miklós Sári templomban 
szombaton 17.30 óra, vasárnap 8 és 
10 óra. Hétköznaponként 17.30 óra. 
Rábasömjénben csütörtökönként 17 
óra, és vasárnaponként 11 óra. 

● A Szent László Plébánia hiva-
talos órái: hétfő-kedd-szerda-csü-
törtök-péntek 9 és 12 óra között. 
Délután 16.30 és 17.30 óra között. 

● A Szent Miklós Plébánia hivata-
los órái: hétfő-szerda-csütörtök-pén-
tek 9 és 11 óra között, kedden és 
csütörtökön 16 és 17 óra között.

● Újra elkezdődtek a felnőtt ka-
tekézisek alkalmai. A Sári plébánia 
közösségi termében szerdánként 
az esti szentmise után 18.15 órakor. 
A városban csütörtökönként este 
18.30 órakor a plébánián a közösségi 

teremben. Január 26-án és 27-én 
Kiss István akolitus tart előadást gróf 
Mikes János egykori szombathelyi 
püspök szolgálatáról.

● Január 16-án, vasárnap a 9.30-
kor kezdődő sárvári istentiszte-
letünkön énekkarunk szolgálatát 
hallgathatjuk meg.

● Január 18-án, kedden 18 órakor 
Házaspáros Körünk januári alkalmára 
kerül sor.

● Az Ökumenikus Imahét javasolt 
időpontja országosan a 2022. január 
16-át követő hét. Az imahét anyagát és 
istentiszteleti rendjét idén a Közel-Ke-
leti Egyházak Tanácsa állította össze, 
amelynek a központi igéje így hangzik: 
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és 
eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) Az 
országos ünnepi nyitó istentisztelet a 
Deák téri evangélikus templomban 
lesz január 16-án, vasárnap 18 órától. 
A sárvári ökumenikus alkalmakra a kö-
vetkező időpontokban és helyszínekre 
várjuk a testvéreket: január 19-én, szer-
dán 17 órakor az evangélikus temp-
lomban, január 20-án, csütörtökön 
17 órakor a református templomban, 
valamint január 21-én, pénteken 17 
órakor a római katolikus templomban 
tartunk ökumenikus istentiszteletet.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

● Vasárnaponként 10 órától is-
tentiszteletet és – ezzel egy időben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk. 

● Csütörtökönként 18 órától 
Bibliaórát tartunk.

● Az ökumenikus imahét sárvári 
alkalmai: Január 19-én, szerdán az 
evangélikus templomban, január 
20-án, csütörtökön a református 
templomban, január 21-én, pénte-
ken a római katolikus templomban 
találkozunk. Mindhárom alkalom 17 
órakor kezdődik.

● A 2022. évi református bál a 
megszokottól eltérő időpontban 
2022. április 23-án, szombaton kerül 
megrendezésre

● Személyi jövedelemadónk 
1%-át a Sárvári Református Gyüleke-
zetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, 
melynek adószáma: 18890552-1-18. 
A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 0066. 

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

FŐBB FELADATOK:
• A fröccsöntő gépek megfelelő, biztonságos üzemeltetése
• Szerszámcserék szakszerű végrehajtása
• Meghibásodások regisztrálása
• Termelés optimalizálása
• A termék minőségének folyamatos fi gyelése, hiba okok kivizsgálása, kiküszöbölése
• Váratlan hibák javítása

AMIT KÉRÜNK:
• Minimum 2-3 év releváns munkatapasztalat
• 3 műszakos munkarend vállalása

ELŐNY:
• Daru-és targoncakezelő jogosítvány
• Műanyagipari technológiák alapos ismerete

• CNC esztergályos/marós/programozó végzettség
• Minimum 1–3 éves tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása
• Gyors, pontos, önálló munkavégzés
• Német nyelvismeret (előny)
• Műszaki végzettség

• A munkafolyamatra vonatkozó
technológiák ismerete

• Munkakörben szerzett tapasztalat
• Forgácsolási ismeretek
• Műszaki rajzolvasási készség
• Megbízhatóság, önállóság, kreativitás

A M I T  K ÉR Ü N K :

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és vevőspecifikus termékek 
fejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos önéletrajzát az alábbi címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509

GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKAKÖRBE
A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet
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fejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos önéletrajzát az alábbi címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509

GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKAKÖRBE
A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet

Fröccsöntő gépbeállítói munkakörbe
AMIT KÍNÁLUNK:
• Felelősségteljes és változatos tevékenység egy erősen fejlődő nemzetközi vállalatnál
• Magas fokú szakmai fejlődési lehetőség egy sikerközpontú, dinamikus csapatban
• Hosszú távú biztos munkalehetőség
• Tiszta, rendezett környezet
• Cafetéria jellegű pénzösszeg juttatás: évi bruttó 144.372 Ft/év
• Munkábajárás költségtérítése:   
   – bérlettérítés 100%
   – saját gépkocsi használat a törvényileg maximált mértékben       
• Egyéb prémium és bónuszlehetőségek
• Hétfőtől péntekig 3 műszakos munkarend – szabad hétvégék.
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GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKAKÖRBE
A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet
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BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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Advent harmadik vasárnapján, az örvendezés 
ünnepének délelőtti nagymiséjén szentelte 
áldozópappá Dr. Székely János, a Szombat-
helyi Egyházmegye püspöke Majlát Tihamér 
Sárváron szolgálatot teljesítő diakónust a 
Szent László-templomban. Több mint fél 
évszázada nem került sor hasonló katolikus 
eseményre a településen.

Az ünnepre feldíszített és zsúfo-
lásig telt templomban ott voltak 
Majlát Tihamér családja és barátai 
Erdélyből. Az egyházmegye pap-
jai, papnövendékek, annunciáta 
és domonkos nővérek, Kondora 
István polgármester és Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester is. 

– Ma történelmet írunk, hisz 
legutóbb Sárváron a nagytemp-
lomban 65 éve szenteltek utol-
jára két sárvári fiatalt pappá. Az 
egyházmegyében Sárvárról van 
a legtöbb működő pap, ez egy 
jó paptermő vidék – köszöntötte 
a megyéspüspököt Wimmer Ro-
land városi plébános a szentmise 
kezdetén.

A papszentelés a püspök irá-
nyításával, a jelenlévő papság 
együttműködésével megvalósuló 
különleges szertartás az egyház 

liturgiája szerint. – A pap Krisztus-
tól lángra lobbantott ember. Az 
útkészítő, a másokat is a tűzhöz 
elvezető út készítője – szólt Dr. 
Székely János a szentelés előtt álló 
diakónushoz.

Majlát Tihamér 1992-ben Kéz-
divásárhelyen született, középis-
kolai tanulmányait a Református 
Kollégium Teológiai Líceumban 
kezdte el, majd érettségi után a 
Babes-Bolyai Tudományegyetem 
pasztorális teológia szakán foly-
tatta teológiai kutatásait, jelenleg 
a Kánonjogi Posztgraduális Intézet 
doktori képzésének hallgatója. 

A szentelen-
dő pap az oltár 
elé helyezett 
püspöki szék-
nél arcra bo-
rulva és térdel-
ve vesz részt a 
szertartáson. A 
liturgia fontos 
eleme a kézrá-
tétel és felszentelő ima. A püspök 
után a jelenlévő papok is a jelölt 
fejére teszik a kezüket. Ezután a 
felszentelt papot két előre kivá-
lasztott társa, Orbán István ka-
nonok és Wimmer Roland városi 
plébános, öltöztette be.

– Egy olyan világban élünk, 
ahol sokan azt gondolják, hogy a 
papi hivatás felesleges. Ellenben a 
valóság az, hogy az ember az Isten 
teremtménye, és minden életnek 

értelme van. A pap pedig az em-
berség őre ebben a múló világban 
– hangsúlyozta a megyéspüspök 
a szertartáson.

Tihamér atya választott papi 
jelmondata Loyolai Szent Ig-
náctól való: „Megtalálni Istent 
mindenben”. – Azt hiszem, ez 
most igen aktuális velem kapcso-
latban, hisz az életemben most 
ezek történnek. Ez azt sugallja 
nekem, hogy mindenben felfe-
dezzem az ő jelenlétét. Isten szól 
egyszerre a jelenben, a jövőben 
és a múltban is – fogalmazott 
pappá szentelése után.

„A Sárváron megélt tapasztala-
tok és lehetőségek sorozatai ih-
lették meg bennem tudományos 
munkám elmélyülését, hiszen az 
ott eltöltött idő alatt olyan szol-
gálattevő embereket, papokat 
láttam, akik keresztény példájuk-
kal, kiváló karizmáikkal gazdagítják 
a nagy Egyház helyi közösségeit. 

Olyan kiváltságos helyen lehet-
tem, melyben megtapasztalhat-
tam a közösség erejét a plébánián 
keresztül” – írta Majlát Tihamér 
diakónusi bemutatkozásában.

Az áldozópap újmiséjére de-
cember 19-én, advent negyedik 
vasárnapján került sor a Szent 
László-templomban. p-ás

PAPSZENTELÉST TARTOTTAK a Szent László-templomban

 

 
Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új 

munkatársakat keresünk 

BETANÍTOTT MUNKÁS 
pozícióba 

 
Amit kínálunk 
 Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények 
 Alapbéren felüli juttatások: 

 40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h) 
 Béren kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás, 

Negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)   
 Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás  

 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)  
 Ingyenes céges buszjárat biztosítása  
 Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű szerződéssel 
 Kiváló csapat, családias, támogató légkör 

 
 
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség 

 

9545 Jánosháza, Jókai u. 4. 
T    +36 95 450 794 
M  +36 20 355 0250 
 
hrjanoshaza@pangeamade.com 
www.pangeamade.com 
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 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)  
 Ingyenes céges buszjárat biztosítása  
 Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű szerződéssel 
 Kiváló csapat, családias, támogató légkör 

 
 
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség 
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pozícióba 

 
Amit kínálunk 
 Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények 
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 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)  
 Ingyenes céges buszjárat biztosítása  
 Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű szerződéssel 
 Kiváló csapat, családias, támogató légkör 
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A szentelendő pap az oltár 
elé helyezett püspöki szék-
nél arcra borulva és térdelve 
vesz részt a szertartáson

Majlát Tihamér felszentelt papot két előre kiválasztott társa, Orbán 
István kanonok és Wimmer Roland városi plébános, öltöztette be

92022. január 14.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Közlekedésrendészeti 
szak területen dolgozó 
rendőröket díjazott a 
Magyar Autóklub Nyu-
gat-dunántúli Regio-
nális Szervezete Vas 
megyében.

A vasi  szervezet – az el-
múlt évekhez hasonlóan 
– 2021-ben is megköszönte 
a Vas Megyei Rendőr-főkapi-
tányság érintett állományá-
nak a közlekedés biztonsága 
érdekében kifejtett tevé-
kenységét. 

A tárgyjutalmat az idei 
évben a Sárvári Rendőrka-
pitányság két munkatársa, 
Czöndör Csaba címzetes 
rendőr főtörzszászlós, a 
K ö z l e k e d é s r e n d é s z e t i 
Alosztály vizsgálója, vala-
mint Pethő Bence címze-
tes rendőr törzsőrmester, 
a Közlekedésrendészeti 
Alosztály járőre vette át 
december 31-én, Sárváron.  
A  tárgyjuta lmat  k ivá ló 
mun kájukért kapták a sár-
vári rendőrök.

Forrás és fotó: police.hu

SÁRVÁRI RENDŐRÖK MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL! 

A rendőrök jutalmazására a Kossuth téren került sor

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti 
Központ munkatársai ezúton mondanak 
köszönetet a támogatóknak: Lami – Véd 
Kft., Mezort Zrt., Sárvár – Ház Kft., Flex Sárvár, 
Velanira Apartman, Sárvár és Vidéke ÁFÉSZ 
Kft., Édes Mosoly Édességbolt – Delicates, 
Németh Ferenc vállalkozó, Strof - Fer Vasudvar 
Kft., Sarbo Cipőipari és Kereskedelmi Kft., Park 
Inn Hotel, Spirit Hotel Kft., Savanyú Víz-Gáz-Fű-

téstechnikai Szaküzlet, SweetMix Kft., Pa-
pirusz Írószer- és Nyomtatványbolt, Proverta 
Electronic Components Zrt., Szent Miklós 
és Szent László Plébánia, Luca Kézműves 
Kreatív Bolt, Viola Illatszerbolt, Onyx Garden, 
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, Tar Csavar 
– Csapágy Kft., Makrai Attila méhész, Bene-
dikti Árpád méhész, Horváth Attila méhész,  
Szigeti Viktor méhész, Dr. Palotainé Rozmán 

Csilla méhész, Dolgos Anikó méhész, Horváth 
Antal méhész, Nagy Gábor méhész, Nagy 
László méhész, Ínyenc Húsbolt és Delikát, 
Platán Az Ízes Étterem, Sárvári Nagycsaládo-
sok Egyesülete, Sárvári Karitász és köszönet 
azoknak, akik név nélkül segítették az ado-
mányosztást. 

A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK!
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Torjay Valter festőművész 
nagyapjáról, a Sárváron 
alkotó Németh Józsefről 
írt könyvét mutatta be a 
Nádasdy-vár Galeria Arcis 
kiállítótermében. 

A Rába-part impresszionistája 
címmel, a Szülőföld Kiadó gon-
dozásában megjelent monográfia 
premierjén a megjelenteket Kon-

dor János galériavezető azzal 
köszöntötte, hogy mindig öröm 
egy helyi művész történetét még 
jobban megismerni.

– Jelentős részben a nagy-
apámnak volt köszönhető, hogy 
a művészpályát választottam 
– fogalmazott Torjay Valter mű-
vészettörténész. Hozzátéve, hogy 
Németh Józsefnek olyan szűkös 
lehetőségek jutottak a művészet 

iránti érdeklődésének a kiteljesíté-
sére, ami után az eredmény szinte 
páratlannak nevezhető a hazai 
autodidakták sorában. Számos 
kvalitásos alkotás maradt fenn 
Németh József hagyatékában. 
Azonban a feltételezések szerint 
még sok munkája lappang máig 
ismeretlen helyen.

A monográfiában említésre 
került Németh József államo-
sításig működő építési cége is, 

mivel eddig ez sem került az 
utókor általi feldolgozásra. Pedig 
ezzel is jelentős hatást gyakorolt 
Sárvár és a környező települések 
városképére. – Mind művészeti, 
mind építőipari tevékenységének 
alaposabb tisztázása alighanem 
évtizedes munkát követel, nem 
beszélve a korai sportéletben és 
a közösségben játszott szerepéről 
– szólt Torjay Valter.

p-ás

KÖNYV KÉSZÜLT A „RÁBA-PART IMPRESSZIONISTÁJÁRÓL”

Torjay Valter és Kondor János 
a könyvbemutatón

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val
értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val
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Az elmúlt év végén a Sárvár Arénában rendezték meg a Joó 
András Labdarúgó Emléktornát a 2021 tavaszán, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt egykori labdarúgó, edző tiszteletére.

A „Dugó” becenévre hallgató 
kiváló játékos a Sárvári Kinizsiben 
nevelkedett, játszott a Pintér 
Attila-féle NB II-es Sárvár FC-ben, 
valamint Bükön, majd Ausztriában 
több együttesben is. Aktív lab-
darúgó pályafutása befejezését 

követően a Sárvár FC-ben, illetve 
a Foci FC-ben utánpótlás, illetve a 
Rum megyei első osztályú csapa-
tánál felnőtt edző volt. Május 3-án 
44. születésnapján érte a halál.

 Az emléktornán hat csapat 
vett részt, melyekben zömében 

Joó András egykori játékostársai 
szerepeltek. Előbb két, hármas 
csoportban körmérkőzéseket 
játszottak, majd következtek a 
helyosztók. 

Csoportmeccsek:
A. Dugó barátai–Casino Dom: 

2–5
Casino Dom–Sárvári Kinizsi 

93/94 1–1
Dugó Barátai–Sárvári Kinizsi 0–0

B. Sárvár FC 98/99–Dugó Ba-
rátai II. 0–0

Bük 97/98–Dugó II. 3–1
Sárvár FC–Bük 0–1
Helyosztók: 5. és 6.: Dugó 

I.–Dugó II. 2–2, hetesekkel 3–3, 
hetes rúgás 5–2  

3. és 4.: Sárvári Kinizsi–Sárvár 
FC: 1–1, hetesekkel 4–5

Döntő: Casino–Bük: 1–1, hete-
sekkel 4–3

A hatodik helyen végül a  „Dugó 
barátai II.”, az ötödiken a „Dugó 

barátai I.”, a negyediken pedig a 
„Sárvári Kinizsi 93/94” végzett. A 
képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára a  „Sárvár FC 98/99” állhatott 
fel, míg a döntőt nagy küzdelem-
ben, 1–1-es döntetlent követően, 
hétméteresekkel a „Casino Dom 
öregfiúk” nyerte a „Bük 97/98”-cal 
szemben. A Casino Dom kerete: 
Táncsics András, Horváth Róbert, 
Fazekas Balázs, Lengyel Miklós, 
Németh Zoltán, Farkas Gábor, 
Józsi Zoltán, Németh Szabolcs, 
Sípos Norbert, Németh Balázs. 
Edző: Horváth Levente, szakmai 
stáb: Németh Richárd, Jakab Csa-
ba, Somfalvi Csaba, Pálmay Tamás.

 A torna kettős célt szolgált: 
egyrészt szórakoztató mérkőzé-
seket láthatott a szépszámú pub-
likum, másrészt pedig segítette a 
Joó Andrásra, a fiatalon elhunyt,  
kiváló, mindenki által szeretett 
sportemberre való emlékezést.

-CSL-

Tizenegy, ősszel lejátszott mérkőzéséből ötöt megnyert, 
kétszer döntetlent játszott, míg négy alkalommal veresé-
get szenvedett az NB II-es bajnokságban a Sárvárfürdő 
Kinizsi női kézilabdacsapata. Így, 12 megszerzett pont-
jával, az ötödik helyen telel a nagyon sűrű mezőnyben, 
a Pupp Adél edző által irányított gárda.

– Az már az őszi szezon kezdete 
előtt látható volt, hogy a 12 fős 
mezőnyben lesz 5-6, közel azonos 
erősségűnek mondható csapat, 
és abban bíztunk, hogy mi is 
közöttük leszünk. Azt is sejtettük, 
hogy ezeknek a gárdáknak a pár-
harcában a pillanatnyi forma fog 
dönteni, illetve az, hogy az NB I-es 
csapatok utánpótlásgárdái eseté-
ben – Audi ETO U22, SZKKA U22, 
Mosonmagyaróvár U22 – éppen 
kik játszanak aznap az NB II-ben 
az első csapat játékosai közül. 
A nyári felkészülésünk a tervek 
szerint alakult, a sorsolásunk 
azonban ezúttal nem bizonyult 
túl szerencsésnek. Az őszi szezon 
teljesítményét, utólag három 
szakaszra lehet bontani: nem 
kezdtük jól a bajnokságot, hiszen 
a nyitó fordulóban, idegenben 
vereséget szenvedtünk az őszt 
végül pontveszteség nélkül záró 
Veszprémtől. Majd csak döntet-

lent értünk el hazai pályán 
a Nemesvámos ellen. Ezt 
követte egy jónak mond-
ható, négymérkőzéses 
veretlenségi sorozat, há-
rom győzelemmel és egy 
döntetlennel. A bajnokság 
második felében azonban 
nagyon hektikus teljesít-
ményt nyújtottunk: képesek vol-
tunk bravúros győzelmet aratni 
Bükön, ugyanakkor a tabellán 
addig mögöttünk álló csapatok 
ellen – SZESE, Mosonmagyaró-
vár, Ajka –, amikor a papírforma 
a mi győzelmünket ígérte, fájó 
vereségeket szenvedtünk. Ezeken 
a mérkőzéseken sajnos a kritikus 
helyzetekből nem tudtunk pozití-
van kijönni – mondta el szakmai 
értékelésében Pupp Adél edző.

– A szakosztály vezetése elő-
zetesen az első öt hely valame-
lyikének megszerzését tűzte ki 
elérendő célként, ám a játékos-

keretünk erejét látva, ebben nem 
titkoltan, a dobogós hely elérése is 
reális elvárásként szerepelt. Sokáig 
közel is álltunk ehhez, ám az év 
vége nem a reményeink szerint 
alakult. Azt látni kell, hogy több 
csapat kerete menet közben is 
erősödött, minőségi játékosok 
érkeztek, illetve ez már nem az 
évekkel ezelőtti NB II-es szint, 
mert ma már a legtöbb csapat 
mögött komoly anyagi és szakmai 
háttér áll, itt minden győzelemért 
meg kell küzdeni. Ennek ellenére 
nem adtuk fel a céljainkat és egy 
komoly, héthetesre tervezett 

felkészülés után, eredményes 
tavasz reményében vágunk neki 
az évnek – fogalmazta meg a 
szakosztályvezetés állásfoglalását 
Csonka László szakosztályvezető 
az év végi záróbanketten. 

 Egyben megköszönte a támo-
gatók, szponzorok, TAO felajánlók 
– kiemelten az önkormányzat, 
illetve a Sárvárfürdő – segítségét, 
hiszen nekik köszönhetően a 
szakosztály a felnőtt csapat mel-
lett hét korosztályban, közel száz 
utánpótláskorú kézilabdás leány 
felkészülését és versenyeztetését 
tudja biztosítani.  -Senior-

FELEMÁS ŐSZT ZÁRT a sárvári NB II-es női kézilabdacsapat
A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapata eredményes 
tavasz reményében vág neki az évnek

Labdarúgó emléktornát rendeztek JOÓ ANDRÁS EMLÉKÉRE
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Futóverseny a zöldebb 
jövőért címmel szervezett 
a „Fut a Sárvár, Gurul a 
Sárvár” futóközösség és 
a Sárvári Tinódi Gimnázi-
um Diáksport Egyesülete 
december 30-án este ver-
senyt. 

Győrtől Sopronig, Szombat-
helytől a környező falvakig érkez-
tek résztvevők, közel 100-an, akik 
a Sárvár Aréna elől rajtoltak el. 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
köszöntötte a futókat, aki min-
denkinek egészségben, futásban, 
sportban gazdag újesztendőt 
kívánt. 

5 km-es közösségi futáson és 
10 km-es futóversenyen lehetett 
indulni. A résztvevők a kijelölt 
városi futópályán futottak, amely-
nek része volt a Csónakázó-tónál 
2021-ben elkészült futókör is. A 
futókat a verseny alatt végig lelke-
sen biztatta Haraszti Zsolt főszer-
vező. – Futóversenyünk a sárvári 

önkormányzat egy pályázati tá-
mogatása révén valósulhatott 
meg, így „Futóverseny a zöldebb 
jövőért” néven szervezhettük 
meg, és mi is kifejezhettük, hogy 
fontos számunkra a fenntartható 
fejlődés, a természet, a környezet 
védelme, hogy minél több zöld 
felület legyen, minél természe-
tesebb környezetben futhassunk 
– mondta el Haraszti Zsolt.

A futóverseny 61 éven felüli höl-
gyek kategóriáját Jákli Magdolna 
nyerte, a férfiaknál pedig László 
Zoltán lett az első helyezett, He-
gedüs György a második. 

A 41-60 éves kategóriát a höl-
gyeknél Kálovics Anikó magyar 
atléta, szombathelyi olimpikon 
nyerte meg, a második Farkas 
Adrienn, a harmadik Krajczer Tí-
mea lett. A férfiaknál a 41-60 éves 
kategória győztese Tar Ferenc lett, 
a második helyen Marton László, a 
harmadikon Rosta Csaba végzett.

A futóverseny 20-40 éves női 
kategóriáját Tőzsér Kovács Niko-

letta nyerte meg, a második he-
lyezett Ható Andrea, a harmadik 
Fliegler Anett lett. A férfiaknál a 
20-40 éves kategória első helye-
zettje Nagy Szilárd, a második 
Tóth Dávid, a harmadik Bedi László 
Márk lett. 

A 19 éven aluli női kategóriában 
Nagy Kata végzett az első helyen, 
a második helyen Mészáros Vero-
nika, a harmadikon Molnár Lilien. 

Az előszilveszteri futóversenyen 
a 19 éven aluli férfiak kategóriájá-
ban Nagy Gellért győzött, a má-
sodik Molnár Levente, a harmadik 
Tóth Szilárd lett. 

A „Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár” 
futóközösség 2022-ben is várja 
futóversenyeire a résztvevőket. 
Mindenkit futásra, sportolásra 
biztatnak, hiszen soha nem késő 
elkezdeni!  -fr-

A Sárvár FC megyei első osztályban szereplő, Haraszti Zsolt 
edző által irányított csapata ősszel lejátszott 15 mérkőzéséből 
tízet megnyert, 3 alkalommal játszott döntetlent, míg kétszer 
vesztesként hagyta el a pályát. Harminchárom megszerzett 
pontjával így a rendkívül szoros élbolyban a harmadik helyen 
áll a harminckét pontos Király SE és a harminchárom pontos 
Celldömölk mögött. 

– A csapat összteljesítményét 
jónak értékelem, hiszen a szezon 
során kimondottan látványos 
mérkőzéseket is játszottunk, ame-
lyeken mind a hozzáállással, mind 
a mutatott játékkal elégedett 
lehettem. Próbáltunk „játszó csa-

pat” lenni, azaz labdabirtoklásra 
építeni a játékunkat, ami általában 
működött is. Legtöbbször persze 
az ellenfél nagyon mélyen véde-
kező hadrendje is rákényszerített 
bennünket erre. Próbáltunk gyors 
passzos játékkal fölényt kialakítani, 

vagy bátor egyéni teljesítmé-
nyekkel feltörni a betömörülő 
ellenfelet. A nagyobb problémát 
inkább abban látom, hogy nem 
volt elég kiegyensúlyozott a telje-
sítményünk. Azon csapatok ellen, 
amelyek az élmezőnyhöz tartoz-
nak minden mérkőzést győztesen 
vívtunk meg, egyedüli kivétel a 
Király SE volt, akivel döntetlent 
játszottunk. A bajnokság sereg-
hajtói ellen viszont olyan mérkő-
zéseken, ahol nekünk állt a zászló, 
fontos pontokat hullattunk el.  
A jövőben azon kell dolgoznunk, 
hogy az úgynevezett „papírfor-
ma” meccseket is tudjuk hozni! 
Úgy gondolom, hogy a dobogós 
helyezéssel a vezetőség is elége-
dett, hiszen szoros az élmezőny, 
az első négy helyen telelő csapat 
három ponton belül van. Ami azt 
jelenti, hogy ez a bajnokság még 
nincs lefutva, közülük bárki – így 
mi is – felkerülhet a dobogóra, 
akár annak legmagasabb fokára 
is – értékelte az őszi teljesítményt 
Haraszti Zsolt.

Haraszti Zsolt edző a téli fel-
készülés programjáról is szólt.  

– Január 17-én kezdjük meg a 
hathetesre tervezett felkészülést, 
amelyben heti 4-5 edzés vagy 
edzőmérkőzés szerepel. A felké-
szülési mérkőzéseken a szom-
szédos megyék NB III-as, vagy a 
megyei bajnokság élmezőnyébe 
tartozó csapataival játszunk majd 
– szólt Haraszti Zsolt.

 A szurkolókat a holtidényben 
leginkább foglalkoztató kérdés, 
hogy várható-e változás a ke-
retben? Az edző erre válaszolva 
elmondta, hogy a téli időszakban 
nem könnyű a változtatás, mert 
az amatőr labdarúgásban év 
közben csak akkor lehet igazolni, 
ha az ellenfél csapata lemond va-
lakiről. Így nagy változások nem 
várhatóak, néhány játékossal 
ugyan tárgyalnak, de konkré-
tumokról egyelőre nem tudtak 
beszámolni. A cél pedig tavaszra 
is a minél több győzelem, és a 
minél előkelőbb helyezés, sze-
retnének végig harcban állni a 
tavasszal a dobogós helyezésért, 
azon belül akár a legfényesebb 
éremért is!

CSL

A Sárvár FC csapata tavasszal a legfényesebb 
éremért is szeretne végig harcban állni

A futóverseny 20-40 éves kategóriájának 
női és férfi helyezettjei (Fotó: MM)

FUTÁSSAL FEJEZTÉK BE AZ ÉVET a sárvári és környékbeli futók

A szoros élbolyban HARMADIK HELYEN TELEL a Sárvár FC
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Január végén folytatódnak 
az NB I-es tekebajnokság 
nyugati csoportjának a 
küzdelmei a Sárvári Kinizsi 
SE csapata számára. Az 
együttes pótolta a beteg-
ségek miatt elhalasztásra 
került Köfém SC elleni ta-
lálkozót.

Az utolsó fordulóban a Sárvári 
Kinizsi SE csapata a Sárvár Aréna 
tekecsarnokában a Soproni Sör-
gurítók SE ellen lépett pályára, 
és 2–6-ra vereséget szenvedett. 
A félidőnél, a jelenleg a tabella 
végén álló NB I-es tekecsapat 
számára, jó előbbre jutási esélyt 
jelenthet majd, hogy a folytatás-

ban több mérkőzést játszhat majd 
hazai pályán. 

– Január első hetében már 
megkezdtük a felkészülést, hisz 
hat hazai bajnoki mérkőzésünk lesz 
egymás után. Reményeink szerint 
ezek ötven százalékát megnyerjük, 
ezzel utolérjük magunkat a bajnoki 
tabellán is – mondta el Farkas Imre 
játékos-edző. Hozzátéve, hogy a 
jelenleg elfoglalt helyezésük nem 
a játéktudásukat, hanem a nehéz 
felkészülési körülményeket tükrözi. 
A május végén záruló bajnokság-
ban a biztos bennmaradás a cél, de 
a középmezőny sem elérhetetlen 
a tabellán.

A bajnokság szünetében került 
sor Bátonyterenyén a 2021. évi 

Országos Senior Igazolt Férfi 
Egyéni Bajnokságra, ahol a Sárvári 
Kinizsi SE két játékosa is indult. 
Szijj László 538 fa összteljesít-

ménnyel a 11. helyen végzett, 
Baranyai Ernő pedig 480 fával a 
28. lett. 

 p-ás

A FELJUTÁSÉRT JÁTSZANAK az NB III-as sárvári tekések

A BIZTOS BENNMARADÁS az NB I-es tekések célja

A Fülöp Borozó és Zöldfa Italker Teke Sport Egyesület csapata 
első helyen jutott tovább az NB III-as Nyugati Tekebajnokság 
északi csoportjából a január végén kezdődő bajnoki rájátszás-
ba. Az alapszakasz után az NB III-as nyugati bajnokság északi 
és déli csoportjainak a legjobbjai küzdenek majd.

Az utolsó bajnoki mérkőzésén 
a Fülöp Teke a Postakocsi Lu-
kácsháza együttese ellen hazai 
pályán 6–2-re nyert. A tekecsapat 
a halasztott Uraiújfalu és Rum 
elleni találkozókat a szünetben 
pótolta. Nem sikerült a győzelem, 
de e mérkőzések eredményétől 
függetlenül a sárvári tekések első 
helyen jutottak tovább a bajnok-
ság rájátszásos szakaszába. Fülöp 
Tamás csapatvezető elmondta, 
hogy értékes pontokat visznek a 
rájátszásba, az összes déli csoport-
ból érkező ellenfelükkel szemben 
pedig hazai pályán esélyesek.

Az újoncként az NB III-as baj-
nokságot legutóbb megnyerő 
Fülöp Borozó és Zöldfa Italker 
TSE a szabályváltozások miatt 
nem indult az eggyel magasabb 

osztályban, de idén is minden 
esély megvan még erre. – A 
tervek megvannak, de minden 
mérkőzésre külön készülni kell. A 
legutóbbi Lukácsháza elleni mér-
kőzést megelőzően a csapat fel-
készülését a pandémia és sérülés 
is nehezítette – mondta el Fülöp 
Tamás. Hozzátéve, hogy erősebb 
tavasz elé néz a csapat, de a közös 
akarat a bajnokság megnyerése.

Az utánpótlás kinevelésének 
érdekében a város iskoláiból érkező 
osztályoknak rendkívüli testneve-
lésórákat is tartanak a csapat pá-
lyáján. A tekések köszönik az egész 
éves szurkolást, hisz a hazai teke-
mérkőzéseik nemcsak a helyszínen 
nézhetőek, közösségi oldalukon 
élő közvetítéseiket is több mint 
félezren kísérik figyelemmel. p-ás

A Sárvári Kinizsi SE tekecsapata: Farkas Imre, Szijj László, 
Csiszár Balázs, Csirkovits Lajos, (elöl) Balázs Ádám, Gombos 
Balázs, Németh Attila, Bejczi Tamás, Banai Bence

A Fülöp Borozó és Zöldfa Italker tekecsapata: Vass László, 
Dugovics Titusz, Németh András, Szemes Zoltán, Fülöp Tamás

2021 decemberében négy bajnoki mér-
kőzést játszott le az NB II-ben szereplő 
Sárvári Futsal. Utolsó hazai mérkőzésükön 
fölényes győzelmet arattak a Kisép Futsal 
Szigetszentmiklós ellen.

December 13-án játszotta a 2021-es eszten-
dő utolsó hazai mérkőzését a Sárvári Futsal. 
A Férfi Futsal NB II nyugati csoportjának 13. 
fordulójában a Szigetszentmiklóst fogadta  
a csapat a Sárvár Arénában.

Az első félidőben a szezon talán legjobb hely-
zetkihasználását mutatták be a fiúk, szebbnél 

szebb gólokat szerezve, 5–1-es vezetéssel vo-
nultak szünetre. A második félidőben a vendé-
gek próbáltak felzárkózni, de a győzelmet már 
nem lehetett elvenni a Sárvártól. A csapatnak 
egy sok gólos, nézőcsalogató meccsen 7–4-re 
sikerült nyernie a Szigetszentmiklós ellen.

A hazai mérkőzés mellett további három 
bajnoki találkozót játszott le a Sárvári Futsal 
decemberben, valamennyit idegenben.  
A győzelmek azonban rendre elmaradtak.

December 3-án a közvetlen rivális REAC ellen 
3–2-es vereséget szenvedett, december 10-én 
az ELTE csapatával 3–3-as döntetlent játszott  

a Sárvár. December 20-án, a 2021-es év utolsó 
mérkőzéséről pont nélkül tértek haza a fiúk,  
a Dunaújváros 4–1-re győzött.

A 22 fordulós bajnokságból 13 mérkőzést 
játszott le eddig a Sárvár, és a tabella 6. helyén 
áll. Egy mérkőzésük betegség miatt azonban 
elmaradt. A csapat évzáró értékelésében 
kiemelte, amennyiben a Magyar Futsal Aka-
démia ellen sikerül győzni, a negyedik helyen 
is állhatnak majd.

A bajnokság január 17-én hazai pályán 
folytatódik, a fiúk elsőként az ELTE csapatát 
fogadják.  sii

JANUÁR KÖZEPÉN FOLYTATJÁK a sárvári futsalosok
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SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

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

» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

Minőségi autószerelés, a higiéniai 
szabályok szigorú betartása!

NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
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Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk 10% 

kedvezmény    

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

Sárvár, Batthyány u. 34/3. 
(volt Borudvar)

Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655

Szívhez szóló
ezüstékszer 

kollekciók
szerelmes 

vallomással!

Mindkét üzletünkben szeretettel várunk!

Valentin-napon 
mondd el 

ékszerrel, hogy 
mennyire szereted!

Sárvár, Hunyadi u. 23.
https://platan-etterem.metro.rest/

https://www.facebook.com/platansarvar 
Tel.: 95/312-280

PLATÁN, SEMMI FLANC, 
CSAK AZ ÍZ... 2022-BEN IS!!

ITT AZ ÚJ ÉV, DE A PLATÁN 
A RÉGI MARAD!

2022-ben is megígérjük, 
hogy nem változunk! 

Ugyanolyan kedvességgel, szeretettel,
változatlan minőséggel, 
utánozhatatlan stílussal,

gyors kiszolgálással, 
laktató házias finomságokkal

várunk minden kedves vendégünket!

Aki meg még nem vendégünk, 
azt meg azért várjuk!

Az államilagtámogatott lakásfelújításiprogrambansegítünk Önnek,tervezéstől a kivitelezésig!

ÉPÜLETKLÍMA SZERELÉS 

FORGALMAZÁS • JAVÍTÁS • TISZTÍTÁS

HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS • ÓZONGENERÁTOR 

ÉPÜLETFAL-FÖDÉM (TÉGLA VAGY BETON) 

FURAT KÉSZÍTÉS (52-152MM ÁTMÉRŐIG)

A klímával télen is spórolhat!
A klímával télen is spórolhat!
A klímával télen is spórolhat!
A klímával télen is spórolhat!

Tudta, hogy a klimaberendezéssel 

a fűtés 1kW villamos energiából akár 

4-5 kW fűtési energia nyerhető szemben a 

villamos vagy gázos fűtéssel ahol 1 kW-ból 

megközelítőleg 1kW lesz csak?

...HIVJON ÉS ÖN IS MEGÉRTI, 
EZ HOGY LEHETSÈGES...

Hívjon bizalommal!
+3630 474 3068 +3620 488 3645

facebook: klimaszerelessarvaron

16 2022. január 14. SÁRVÁRI    HÍRLAP


