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TINÓDI LANTOS SEBESTYÉNRE
emlékeztek
a SÁRVÁRI GIMNÁZIUMBAN

Tinódi-ünnepség a gimnáziumban – Dr. Hajdu Tamás, Némethné Rádl
Krisztina, Dr. Máhr Tivadar és Hevér Mihályné a kép jobb oldalán
Január utolsó napjaiban a Sárváron elhunyt énekes-költőre,
Tinódi Lantos Sebestyénre emlékezett a város, halálának 466.
évfordulója alkalmából. Január 30-án megkoszorúzták feltételezett nyughelyét a sári templomnál. A január 31-i emléknapon
a sárvári gimnáziumban kezdődött az ünnepségsorozat. Az
intézmény a Nádasdy Bandérium rendkívüli, jelmezes történelemórájával és a Tinódi–Szeibert pályázat díjátadójával
emlékezett névadójára.
Tinódi Lantos Sebestyén énekmondó 1556-ban Sárváron bekövetkezett halálának évfordulójáról
emlékeztek meg a Sárvári Tinódi
Gimnáziumban. Az intézmény
dísztermében rendkívüli történelemórán, a Nádasdy Ferenc
Bandérium vitézei mutatták be
a középkori harcok eszközeit,
szokásait. Szibler Gábor, Császnek
Levente és Illés Szilárd élő történelemórát tartott a diákoknak.

Ezután, a gimnázium hagyománya szerint, a kilencedikes
osztályok jelenlétében tartottak
ünnepséget az iskolában lévő
Tinódi-szobornál, amely Németh
Mihály alkotása. Dr. Hajdu Tamás,
az iskola történelem–latin szakos
tanára mondott ünnepi beszédet.
– Kézzel fogható bizonyíték
máig nincs arra, hogy Tinódi
Lantos Sebestyént Sárváron temették el, de Tinódi szavai: „sem

adományért, sem barátságért,
sem félelemért hamisat be nem
írtam, az mi keveset írtam, az igazat írtam” a mostani világunkban
is eligazodást adnak – emelte ki.
Az iskola diákjai Vígh Viktor
tanár úrral együtt helyezték el
az emlékezés koszorúját a Tinódi-szobornál. A koszorúzást követően került sor a Tinódi–Szeibert
pályázat díjkiosztójára. Németh
né Rádl Krisztina igazgatónő
elmondta, hogy a gimnázium
alapításának 70. évfordulója alkalmából a feladat a jubileumi
évhez kapcsolódó tanárportrék
rajzolása volt. Az igazgatónő
kiemelte, hogy az intézményben
fontos a hagyományápolás, az
elődök tisztelete.
Folytatás a 4. oldalon

ÚJABB OLTÁSI
AKCIÓ
Sárváron is sikerrel zárultak az
oltási akció napok, amelyek
februárban is folytatódnak.
Sokan vették fel az első oltást,
és vannak, akik már megkapták
a negyedik vakcinát is. Sárváron
az átoltottság már közel 90%-os.
A koronavírus-járvány ötödik
hulláma ismét sok munkát ad a Sárvári Járási Hivatal szakembereinek.
Meredeken emelkedik a fertőzöttek
száma – számolt be a járványhelyzetről dr. Galántai György, a Sárvári
Járási Hivatal vezetője.
– Mindenkit arra intek, hogy
vigyázzon magára és vegyük
komolyan újra a helyzetet. Javaslom a harmadik emlékeztető
oltás felvételét, ha pedig valaki
még nem tette meg, azoknak az
első oltást is – figyelmeztetett a
hivatalvezető.
Az átoltottság további növelése
és a járvány újabb hullámának
megfékezése érdekében az oltási
akció februárban is folytatódik:
minden csütörtök és péntek délután 14-től 18 óráig, szombaton
10 és 18 óra között lesz oltási akció a sárvári kórház oltópontjain.
Ezúttal is előzetes időpontfoglalás
nélkül és helyszíni regisztrációval
lehet felvenni az oltást.
Február 15-e helyett két oltással
május 1-jéig lesznek érvényesek
az oltási igazolványok, igazodva
az európai uniós országok gyakorlatához.

DÉVÉNYI JÁNOS kiállítása nyílt meg a várban

Várja a leendő elsősöket a KATOLIKUS ISKOLA

Az új évad első tárlata nyílt meg a Galeria Arcisban. Dévényi János
Progresszív geometria című tárlata egyfajta tematikus folytatása
az elmúlt év utolsó kiállításának, amelyen Koppány Attila festőművész Újgeometria című tárlata volt látható. Dévényi János grafikus,
festő 1981-ben végzett az egri tanárképző főiskolán. Mesterei
Blaskó János és Bráda Tibor voltak. 1985-től rendszeres szereplője
az országos kiállítási életnek. Geometrikus szemléletű munkáiban
a formai és színbeli kapcsolatok kompozíciós egységére törekszik.
A kiállítás március 1-ig látható a Galeria Arcisban.

Már fogadja a jelentkezéseket a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola a szeptemberben induló osztályaiba. A szeptemberben induló első osztályok osztályfőnökei Márkus Sándorné
és Sőréné Ódor Anikó lesznek. A jelentkezési lapok átvehetők
az óvodákban vagy letölthetők az iskola honlapjáról. A kitöltött,
aláírt lapok leadhatók személyesen az iskola titkárságán, illetve
visszaküldhetők elektronikus vagy postai úton legkésőbb március 16-ig. A beiskolázással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket
az szlkibeiskolazas@gmail.com e-mail címre várja az intézmény.
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MINIMÁLBÉREMELÉS, JÖVEDELEMADÓMENTESSÉG a 25 év alattiaknak
Magyarország előre megy,
nem hátra! Ezt számos,
február 1-től életbe lépő
intézkedés is bizonyítja
– mondta Ágh Péter országgyűlési képviselő a
Sárváron tartott sajtótájékoztatóján.
– Mi, Sárváron és környékén
pontosan tudjuk, hogyha munka van, minden van. Márki-Zay
Péterrel, a baloldal választott
vezetőjével ellentétben, mi igen
is fontosnak tartjuk, hogy legyen
minimálbér, és ennek szintje a lehető legmagasabb legyen. Ezért is
támogattuk, hogy idén januártól
200 ezer forintra emelkedjen a
minimálbér és 260 ezer forintra
a szakmunkás minimálbér. A

minimálbér így magasabb lesz a
Gyurcsány-féle baloldal által fizetett 2010-es átlagbérnél.
Ráadásul az idén januártól nem
kell jövedelemadót fizetni a 25 év
alattiaknak, ezzel havi több tízezer
forinttal emelkedik a keresetük. Jó,
ha felidézzük, mit üzent a fiataloknak a baloldal vezetője Gyurcsány
Ferenc, amikor kormányon volt.
Szó szerint azt mondta: „El lehet
menni Magyarországról! Itt lehet
bennünket hagyni.” Ennek a baloldalnak a szekerét tolja a helyi
jelöltjük is, aki azért küzd, hogy
újra hatalomra kerüljenek azok,
akik már egyszer tönkretették az
országot! Ne hagyjuk, legyünk ott
minél többen április harmadikán!
– mondta Ágh Péter országgyűlési
képviselő.

Legyünk ott minél többen április harmadikán! – mondta Ágh Péter
Ágh Péter szólt arról is, hogy
február elsején életbe lépett az
élelmiszerárstop, vagyis a kristálycukor, a búzafinomliszt, a
napraforgó-étolaj, a sertéscomb,
a csirkemell, a csirke far-hát és a
2,8%-os tehéntej árát az október

15-i szintre állították vissza, amely
egyelőre május elsejéig érvényes.
A kormány döntése értelmében
februártól a nagyobb üzletekben
az élelmiszert SZÉP-kártyával is
meg lehet vásárolni.
-fr-

SZOBORRAL tisztelegnek BATTHYÁNY LAJOS emléke előtt
A város önkormányzata döntést hozott a közelmúltban, hogy
méltó köztéri, művészeti alkotással, egy szobor állításával
szeretne tisztelegni Sárvár és kerülete országgyűlési képviselője, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, a
mártírhalált halt gróf Batthyány Lajos emléke előtt. A sárvári
Batthyány-szobor tervezett felavatására március 14-én kerül
sor, a város 1848-as ünnepi megemlékezésén.
A közel kétszeres életnagyságú hosszított mellszobor a
Kossuth tér Szent László-templom melletti területére kerül. A

kőposztamensen álló alkotást
a főtér Batthyány utca felőli
oldalán állítják fel. A szobor
ügyét Prof. Dr. Kásler Miklós, az

Batthyány Lajos miniszterelnök

R. Törley Mária
szobrászművész
és Kondora István polgármester a katolikus
templom melletti téren

emberi erőforrások minisztere is
szívügyének tekinti, a felmerülő
költségekhez támogatást biztosít Sárvár számára.
– Kásler professzorral beszélgettünk több alkalommal a szobor ötletéről, hogy Batthyány
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miniszterelnök megérdemelne Sárváron egy emlékművet.
Az elmúlt év őszén ez fejlődött
addig, hogy a miniszter úr felajánlotta, meg is finanszírozza
az emlékszobrot. Így kérte
fel az alkotás elkészítésére R.
Törley Mária szobrászművészt
– mondta Kondora István polgármester.
Az oszlopon álló, díszmagyarral hosszított szobor már
készül és határoztak pontos
felállítási helyéről is az alkotó
sárvári látogatásakor. Batthyányról a megyében már készült
egész alakos és portrészobor
is. – A jobb kéz nem kardot fog, hanem ökölbe zárva
egy pulpituson nyugszik, jelezve kemény-egyenes jellemét.
Batthyány karddal soha nem
harcolt, hanem joggal, a törvén�nyel és az erkölccsel – mesélt a
szoborról R. Törley Mária.
p-ás
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BESZÁMOLÓKRÓL, PÁLYÁZATOKRÓL döntöttek az ülésen
Megtartotta idei első rendes
ülését a sárvári képviselő-testület január 27-én,
amelyen beszámolókat hallgattak meg, lezárták a településrendezési eszközök
módosításáról szóló eljárást,
ingatlan-értékesítésről döntöttek a képviselők.
2021-ben sem akadályozta a
járvány Sárvár fejlesztését – derült ki a városi főépítész napirendre került beszámolójából.
– 2002 óta, tehát éppen 20 éve
városi főépítész Czigány István,
akinek a tevékenysége átlagon
felüli. Számos esetben konzultáltak, kértek tőle szakvéleményt az
építtetők a magánberuházásokhoz. A főépítész önkormányzati
rendelet-módosításokhoz, szabályozási terv változtatásokhoz
is adott szakvéleményt, a város
nagyobb épületei esetében –
például a hegyközségi ravatalozó,
a Sárvár Aréna – komoly vitát
folytattunk vele. Örülök annak,
hogy mára beépült a köztudatba
a településkép védelmi rendelet,
a szabályozási terv, amelyek jó alapot szolgáltatnak a városi épített
környezet igényes és rugalmas fejlődéséhez – szólt Kondora István
polgármester a döntés kapcsán.
Tárgyalta a képviselő-testület a
Simon–Júdás-napi Országos Kirakodóvásárról készített beszámolót
is. 2021-ben 570 vásáros jött el az
október 30-i vásárra, amelyen 4050 ezer látogató vett részt.
– Nagyon nagy örömömre
szolgál, hogy meg tudtuk rendezni a vásárt, de az is nagyon

Az Újhegy utca felújítására pályázik a képviselő-testület

fontos, hogy utána nem nőtt
meg a koronavírus-fertőzöttek
száma. A Simon–Júdás-napi vásár
hozzátartozik a város karakteréhez éppen úgy, mint a többi
fesztivál, beépült a modernkori
Sárvár életébe is, és életben kell
tartanunk ezt a hagyományt.
A biztonsági, higiéniai és köztisztasági szabályok betartásával
zökkenőmentesen zajlott le a
vásár – értékelt Kondora István.
A TOFI 2005 Kft. már a jövő
évi koncepciót is elkészítette.
Szeretnék a kreativitást kiterjeszteni, hogy minél több, minél
szebb, minél jobb legyen a vásár,
a vásári programok, hogy ezzel is
tovább tudják növelni a kiállítók
és a látogatók létszámát.
A településrendezési eszközök – így a településszerkezeti

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA
SZABÓ ZOLTÁN
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE
2022. FEBRUÁR 16-ÁN (SZERDÁN)
9:30-10:30 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban
telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen
és Messenger-üzenetben!

terv és a helyi építési szabályzat
– újabb módosításával a sárvári
önkormányzat megteremtette
Sárvár fejlődésének további
lehetőségeit. A módosításra
a folyton változó társadalmi
igények és a magasabb szintű építési előírások miatt volt
szükség. Következményeként
fejlődhetnek az idegenforgalmi
és a gazdasági övezetek, új munkahelyek jöhetnek létre, javulhat
az életminőség.
– A döntés olyan nagyívű, a
gazdaság fejlődését szolgáló
beruházásokat tesz lehetővé,
mint a város északi részén az új
iparterület további fejlesztése,
a Sága Foods Zrt. modern üzemének megépítése, Sárvár most
épülő, prémium kategóriás szállodájának megközelítését szolgáló út kivitelezése. De megnyílt
a lehetőség Lánkapusztán egy
naperőműpark létesítésére, a
Dévai Bíró Mátyás utcában pedig
a zöldterületi övezet kialakításával, sikeres pályázat esetén, egy
játszótér kialakítására – mondta
el Dr. Máhr Tivadar alpolgármester a döntés kapcsán.
Az elmúlt években a Kertvárosban, az északi városrészen,
Rábasömjénben is újulhatott

meg utca a Belügyminisztérium
támogatásának köszönhetően.
Most újabb pályázat benyújtásáról döntött a testület.
– Arra törekszünk, hogy a város
minden része tudjon fejlődni
ennek a pályázati lehetőségnek
köszönhetően. Sikeres pályázat
esetén az idén a Hegyközségben
található Újhegy utca kaphat új
burkolatot. A sárvári önkormányzat 40 millió forintos támogatásra
pályázik, amelyet további 40
millió forintos önrésszel egészít
ki – szólt Dr. Máhr Tivadar.
A sárvári önkormányzat három
ingatlanának értékesítésére írt ki
nyílt pályázatot, amelyek közül
egy pályázat eredményes volt, két
pályázatra – a volt tourinform iroda és egy a Várkerületen lévő lakás
esetében – nem érkezett ajánlat.
– A Vadkert körút mellett található két, egyenként mintegy
8500 négyzetméteres terület
értékesítésére nyílt pályázati eljárást hirdetett az önkormányzat.
Az idegenforgalmi célra hasznosítható területre a határidőig egy
vételi ajánlat érkezett, egy sárvári
vevőtől, mintegy bruttó 152 millió forint értékben – mondta el
Kondora István
-fr-
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TINÓDI PÉLDAKÉP a mai kor emberének is
Január 31-én délután a Várparkban lévő Tinódi-emlékműnél is megemlékeztek
Tinódi Lantos Sebestyén énekes, krónikás halálának 466.
évfordulójáról. Ünnepi beszédet Pethő-Udvardi Andrea
evangélikus lelkész mondott,
majd a résztvevők elhelyezték
az emlékezés koszorúit.
A Nádasdy Ferenc Bandérium
díszelgő tagjainak sorfala mellett, a város vezetőinek, a Sárvári
Tinódi Gimnázium tanárainak és
diákjainak részvételével került sor
a Várparkban a megemlékezésre.
Pethő-Udvardi Andrea ünnepi
beszédében arra kereste a választ,
hogy mit üzen Tinódi korunk
emberének.
– Nagyon fontos az, hogy mit
mutatunk magunkból, de még
fontosabb, hogy mi az a tartalom,
amit meg akarunk osztani. Sosem

Megemlékezők Tinódi Lantos Sebestyén emlékművénél
lehet öncélú ez a megosztás.
Nyilván nem erre törekedett, de
azt hiszem, hogy ebben nagyon
újító volt Tinódi. A cél számára valóban nem az volt, hogy országos
hírnévre tegyen szert, hanem hogy
tudósítson azokról az eseményekről, ami a végvárakban zajlik – fogalmazott az evangélikus lelkész.

TINÓDI LANTOS SEBESTYÉNRE
emlékeztek
a SÁRVÁRI GIMNÁZIUMBAN
Folytatás az 1. oldalról
A Tinódi–Szeibert Pályázat
helyezettjei számára az önkormányzat által felajánlott díjakat
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
adta át a Tinódi-ünnepségen. A
Tinódi–Szeibert Pályázat idei első
helyezettje Szalai Sára 9.B osztályos diák lett tusrajzaival, amelyek

A beszéd után a város nevében
Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
helyezte el az emlékezés koszorúját, majd a Sárvári Tinódi
Gimnázium igazgatója, Németh
né Rádl Krisztina koszorúzott
a diákönkormányzat tagjaival.
A Sárvári Evangélikus Egyház-

község nevében Pethő Attila és
Pethő-Udvardi Andrea lelkészek
helyeztek el koszorút.
Az emlékműnél tisztelgett Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy
Kulturális Központ igazgatója és
Szibler Gábor, a Nádasdy Ferenc
Bandérium kapitánya is. 
sii

Grodvaltné Martos Veronika, Némethné Rádl Krisztina, Szalai Sára,
Nyirádi Virág, Grodvalt Zsuzsanna és Dr. Máhr Tivadar

között szerepelt az iskola nemrég
elhunyt kiváló tanárát, Dr. Szabó
Endrét ábrázoló portré is.
A képzőművészeti pályázaton
megosztott második helyezést
értek el Grodvalt Zsuzsanna 11.B
osztályos és Nyirádi Virág 12.A-s
tanuló. A diákok rajztanára Grodvaltné Martos Veronika.
-fr-

SÁRIBAN is őrzik TINÓDI EMLÉKÉT
Január utolsó vasárnapján emlékeztek meg a sári
templomban tartott istentiszteleten Tinódi Lantos
Sebestyén énekes, krónikás
halálának 466. évfordulójáról és helyeztek el koszorút
emléktáblájánál.
A köz vélekedés szerint az
egykori sári templomot körülvevő régi temetőben vagy a templomtérben temették el Tinódi
Lantos Sebestyént 1556. január
végén, aki az előző év végén
érkezett Nádasdy Tamás udva-

Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester is elhelyezte az emlékezés koszorúját

rába. A sok munkától szervezete
megfáradt, és megbetegedett.

Ásatási bizonyítéka nincs, de a
história és közfelfogás is úgy

tar tja, hogy Tinódi Sáriban
nyugszik.
A Wimmer Roland városi plébános által tartott szentmise után a
templom hátsó falánál elhelyezett emléktáblán koszorút helyezett el a város képviseletében
Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester.
A Sárvári Tinódi Gimnázium és
a Sárvári Turisztikai Technikum
képviseletében Némethné Rádl
Krisztina és Hevér Mihályné igazgatók, a Szent Miklós Plébánia
nevében Nagy Miklós koszorúzta
meg az emléktáblát.
p-ás
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ELKEZDŐDÖTT A CSAPADÉKCSATORNA építése a Fekete-híd utcában
A sárvári önkormányzat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal
konzorciumban nyert 300 millió forintot a belváros csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztésére. Ágh Péter országgyűlési képviselővel, Kondora István polgármesterrel és Dr. Máhr
Tivadar alpolgármesterrel jártunk a kivitelezés helyszínén.
Február elején a belvárosi
csapadékvíz-elvezető rendszer
Fekete-híd utcai nyomvonalának felmarásával kezdődött el
a kivitelezés, majd az új csövek
lehelyezése után a mart aszfalttal
helyre is állították az utat.
– A helyben élők már évtizedek
óta igényelték ennek a projektnek
a megvalósítását. Összefogva
dolgozunk polgármester úrral és
a kormányzattal, hogy a Sárváron
élők ügyeit képviselni tudjuk,
és lépésről lépésre meg tudjuk
oldani. Erre bizonyíték ez a csapadékcsatorna beruházás, amely
megkapta a szükséges támogatást, most pedig már kivitelezés
alatt van. Már korábban is számos
csapadékvizet érintő fejlesztést
tudtunk végrehajtani, és a jövőbeni pályázatokat is kihasználjuk

erre a célra. Még óriási feladatok
állnak előttünk, a célunk az, hogy
összefogva építsük tovább a
várost – mondta el Ágh Péter
országgyűlési képviselő.
A beruházás során a Gyöngyös-patak partján, a Vágóhídi-árokban egy átemelő létesül.
Sor kerül a Fekete-híd utcán az
élelmiszeráruházig haladó, majd
a Deák Ferenc utcát is érintő csapadékcsatorna-hálózat rekonstrukciójára, tisztítóaknák építésére.
– Az északi városrészen már korábban elkezdtük a csapadékcsatorna kiépítését. A Szegedi Kőrös
Gáspár utcától északi irányban – a
Balassi, a Kisfaludy és a Vörösmarty
utcák északi szakaszain –, valamint
később az Uzsoki utcában épülhetett ki részben nyílt, részben
zárt csapadékcsatorna. Ezzel a

Ágh Péter, Kondora István és Dr. Máhr Tivadar
a Gyöngyös-pataknál létesítendő átemelőnél
beruházással pedig megoldódhat
a Gárdonyi utcára zúduló csapadékvíz elvezetése is. Egyrészt új
vezetékeket építünk, másrészt
egy átemelővel a Gyöngyösbe is
bele tud majd folyni a csapadékvíz – tudtuk meg Kondora István
polgármestertől.
A kivitelezési munkálatok idejére forgalomkorlátozásra, félpályás
terelésre kell számítani, valamint
egyes időszakokban az ALDI áru-

ház parkolója is korlátozottan közelíthető meg. A csapadékcsatorna rekonstrukciójának időtartama
alatt több alkalommal, várhatóan
február 21-étől hosszabb időre,
kikapcsolják a Deák Ferenc utca
és a Fekete-híd utca kereszteződésében található lámpás forgalomirányítást is, ezért a kereszteződést
fokozott figyelemmel közelítsék
meg. A kivitelezés befejezése
június 30-ra várható. 
-fr-

FORD RANGER
STORMTRAK

Egyedi felszereltségű,
Limitált szériás modell.

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A kép illusztráció. Részletes tájékoztatásért forduljon értékesítő kollégáinkhoz bizalommal a fenti telefonszámon vagy az info@strauss.hu email címen.
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SZLOVÁK FÜRDŐSZÖVETSÉGI látogatás Sárváron
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester a Nádasdy-várban találkozott a szlovák küldöttséggel

felelő hátteret ad a V4 országok
összefogása. Szlovák részről már
felvették a kapcsolatot a lengyel
és a cseh fürdőszövetséggel
is. – Számos ötletet kaptunk a
pandémia miatt előállt helyzet
kezelésére a szlovák tapasztalatokat megismerve. Ezt a sárvári
és a többi fürdő esetében is hasznosítani tudjuk – fogalmazott a
szakmai egyeztetés után Kántás
Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség
elnöke.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben tett látogatást a Szlovákiai Élményfürdők Szövetségének küldöttsége. A szlovák fürdőszövetség delegációját Kántás Zoltán fürdőigazgató, a Magyar
Fürdőszövetség elnökeként és Balogh Zoltán főtitkár fogadta.
A szlovák csoportot az ottani fürdőszövetség elnöke Somogyi
Gábor, a dunaszerdahelyi termálfürdő igazgatója vezette.
A szlovákiai fürdők jelentős
része a magyar lakta területeken
helyezkedik el, így a delegáció
egyik tagjának sem voltak nyelvi nehézségei. A fürdővezetők
megismerkedtek a Sárvárfürdő
szolgáltatásaival és működésével.

Továbbá téma volt a fürdőszektor
koronavírus-járványból való kilábalásának esélye.
A tárgyaláson szóba került a
szlovák–magyar fürdőszövetségi
kapcsolatok elmélyítésének a
lehetősége is, amelynek meg-

A Szlovákiai Élményfürdők
Szövetségének küldöttségével
találkozott Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is a Nádasdy-várban.
– Az elmúlt két évben a város
külföldi kapcsolatainak ápolására
a koronavírus-járvány miatt nem
volt lehetőség. A mostani szlovák
delegáció látogatása jó alkalom
volt az újrakezdéshez e téren is
– számolt be a megbeszélésről
Dr. Máhr Tivadar.
p-ás

A Sárvárfürdőben Kántás Zoltán igazgató kalauzolta a szlovák fürdőszövetség delegációját

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető
élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
élelmiszeripari
vállalatánál
dolgozni?
A büki Purina® a Nestlé
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állateled-gyártó
központja
Európában.

egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
A megvalósuló
beruházásoknak
folyamatosan bővítjük csapatu
Az alábbi pozíciókra
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√

Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat:
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AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem
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• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott
közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén,

Vonzó
bérenkívüli
kívülijuttatási
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atásicsomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
••Vonzó
béren
••100%-ban
• Vásárlási
kedvezmények
• Ajándék
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••Ingyenes
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buszjáratRábasömjén,
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TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI
(folyamatos műszak,JELENTKEZNI,
8 általános végzettség)

AMIT
KÍNÁLUNK:••Vonzó,
Vonzó,versenyképes
versenyképesjövedelem
jövedelem
AMIT KÍNÁLUNK:

Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

Jákfa,
Kőszeg,
Sárvár,
Nemesládony
irányából
Jákfa,
Kőszeg,
Sárvár,
Celldömölk irányából

••Vásárlási
••Ajándék
termékosztás
JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST
KÉRNI A KÖVETKEZŐ
ELÉRHETŐSÉGEINKEN
LEHETSÉGES:
Vásárlásikedvezmények
kedvezmények
Ajándék
termékosztás
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

program
••;Babacsomag
|•
Mobil:
+36 70/704
5329
+36 70 866 9333 |
•Ajánlási
Ajánlási
program
Babacsomag
A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs
AMIT Hungária
KÍNÁLUNK:
AMIT
AMITKÍNÁLUNK:
versenyképes
KÍNÁLUNK:
jövedelem
Vonzó,
Vonzó,
versenyképes
jövedelem
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Kft.•| Vonzó,
9737-Bük,
Darling u.••1.
| Tel.: versenyképes
06
94 558 800jövedelem
|
+36
70/704
5329
; +36
70 866
9333 |••100%-ban
• Vonzó béren| Mobil:
kívüli juttatási
••Vonzó
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csomag
béren
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kívüli
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kívüli
100%-ban
juttatási
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támogatott
csomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |
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A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!
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kívüli juttatási
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• 100%-ban
Sárvár, Jákfa,
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••Ajándék
Ajándéktermékosztás
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| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 |
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jo
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FOLYTASSUK SÁRVÁR ÉPÍTÉSÉT! Újraindul Ágh Péter a választáson
Folytassuk közösen Sárvár építését! – mondja Ágh Péter,
Sárvár képviselője, aki ismét indul a választáson. Ágh
Péter szerint óriási megtiszteltetés volt eddig is az itt
élőket szolgálni, de még sok feladat van, így folytatni
kell Sárvár építését. A Fidesz Országos Választmánya
döntése megerősítette a helyi csoportok ajánlását, így
a pártszövetség ismét őt indítja a választáson.
– Büszke vagyok arra, hogy Vas
megye északi részét és Sárvárt 8
éve képviselhetem az Országgyűlésben. Hetvenhét település alkotta körzetünkben sok fejlesztés
indulhatott el az itt élők érdekében. Orvosi rendelők, bölcsődék,
óvodák, iskolák, közterületek,
egyházi és önkormányzati közösségi terek születhettek újjá. Közös
célunk Észak-Vas további fejlődése, legyen szó közlekedésről, vagy
az otthont adó településeinkről!
Számos feladat áll még előttünk,
de egyre inkább érezhető, hogy
Sárvár, Kőszeg, Celldömölk, Bük,
Csepreg, Répcelak, Vép városok és
vonzáskörzeteik erősödnek. Ezért
fontos, hogy ne forduljunk vissza
a kudarcokkal teli Gyurcsány-korszakba – szólt Ágh Péter, aki hozzátette, hálás vagyok a partnerségért
mindenkinek.

– Óriási megtiszteltetés
volt eddig is alázattal szolgálni az itt élőket. Közös
célunk volt az elmúlt években, hogy az ország egyik
legszebb vidékét, ÉszakVas megyét fejlesszük.
Sok eredményt sikerült
elérnünk, de még számos feladat
áll előttünk. Megköszönve a pártszövetség jelölését újra a polgárok
bizalmát kérem, hogy tovább
dolgozhassak ezért a csodálatos
térségért. Észak-Vas falvainak és
városainak lakói számíthatnak
rám. Folytassuk közösen a térség
és a választókerület székhelyének,
Sárvárnak az építését! – mondta
az országgyűlési képviselő.
Kondora István polgármester
a jelölés kapcsán elmondta: Ágh
Péter kipróbált szövetségese Sárvárnak, aki tettekkel bizonyította,

Magyarországnak – és benne Sárvárnak – előre
kell mennie, nem hátra! – mondja Ágh Péter
hogy a város számíthat rá. Ezt bizonyítja a képviselő lobbimunkájának
számos eredménye, legyen szó
fejlesztésekről, vagy épp a működéshez szükséges támogatásokról.
Abban, hogy Sárvár a fejlődés útján
tudott haladni óriási szerepe van
Ágh Péternek. Még sok feladat áll
városunk előtt, amiben számítunk
rá. – Április 3-án erősítsük meg a
város építésének szövetségét és
olyan képviselőt válasszunk, aki
már bizonyította elkötelezettségét
és tettrekészségét Sárvár iránt –
húzta alá Kondora István.

A kampány során, a jelöltséghez szükséges ajánlások leadása
után tovább folytatják a támogatói aláírások gyűjtését. – Mindenkire szükségünk van az ország
fejlődő jövője érdekében. Ne engedjük, hogy visszatérjenek azok,
akik egyszer már tönkretették az
országot! Április 3-án, a választáson ott kell lennünk mindannyiunknak, hogy Magyarország – és
benne Sárvár – előre mehessen,
ne hátra! – zárta sajtótájékoztatóját Ágh Péter. 

-fr-

ÁGH PÉTER a legaktívabb vasi képviselő
Még szűk két hónap van hátra a 2018
áprilisa óta tartó választási ciklusból, és
az egyik megyei hírportál számba vette,
hogy a Vas megyei országgyűlési képviselők hányszor szólaltak fel a ciklusban a
parlamentben, illetve hány önálló képviselői indítványt tettek.
„A négy vasi képviselő közül Ágh Péter
szólalt fel a legtöbbször a 2018-as választások óta a parlamentben, összesen 67-szer.

Ő néhányszor a választókerületéről beszélt,
ezek többnyire valamilyen megemlékezések
voltak, de többször beszélt a Magyar Falu
Programról is.
Felszólalásainak listájából úgy tűnik, ő
az egyik azon képviselők közül, akik saját
kormányukat interpellálják. A legtöbbször a
migrációról, az illegális bevándorlás veszélyeiről kérdezte a kormányt. A kormánypárti interpellációk egyébként megszokott eszközök
arra, hogy a parlamentben minél többször

elhangozzanak azok a témák, amelyekre a
kormánypárt a kommunikációját építi.
Ágh Péter 39 önálló képviselői indítványt
nyújtott be a ciklusban. Ezek között is megjelenik többször a migráció és Soros György, de
az indítványok jó része a választókerületéről
(Vas 2-es körzet) szólt. Például a kőszegi, a
sárvári, a celldömölki vasútállomásról, a celldömölki szülészet jövőjéről, a Jánosháza
és Celldömölk, a Szombathely és Kőszeg
közötti utakról.” – írja a nyugat.hu.

Sárvárra is postázzák a választási értesítőket
Az április 3-án, vasárnap sorra kerülő országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy időben zajló országos népszavazáson 11 629 sárvári polgár szavazhat. Elkezdték kézbesíteni
Sárváron is az erről szóló értesítőt.
A Vas megyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerület központja Sárvár, amelyhez
77 település tartozik. A városban
is megkezdődtek a választásokkal kapcsolatos előkészületek.

Sárváron 18 szavazókör működik, új szavazókörök kerültek
kialakításra a Sárvár Arénában.
Ide kerültek a Bocskai utcai
szavazókörök, oda pedig a volt
kenyérgyári körzetek kerültek,

mivel az épületben megszűnt a
szavazóhelyiségek kialakításának
a lehetősége.
A választási értesítők nyomtatása a január 26-ai névjegyzéki
állapotnak megfelelően történt,
az értesítők kiküldésével országosan a Magyar Postát bízták
meg. Hazánkban összesen 7,8
millió választópolgárnak legkésőbb február 11-éig postázzák az

értesítőt a lakcímükre arról, hogy
szerepelnek a névjegyzékben. Ha
valaki ezt nem kapja meg, akkor
Sárváron a közös önkormányzati
hivatal jegyzőjénél, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti,
aki ekkor új értesítőt állít ki.
A választásokkal kapcsolatos
információk a www.sarvarvaros.
hu oldal Választás 2022 menüpontja alatt találhatóak.
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent Miklós
Plébánia
● Február 11-én, pénteken a
Lourdesi jelenés ünnepe és a betegek világnapja lesz. A szentmiséken
imádkozunk a betegekért, orvosokért és ápolókért.
● Szombatonként 9 órakor folytatódik a 2022. évben házasságra
készülő fiatalok jegyes kurzusa a
városi plébánián.
● Február 20-án, vasárnap a
Hegyi kálvária kápolnában is lesz
szentmise 9.30 órakor.
● Február 18-án, pénteken a
17.30 órás szentmisén +Jambrich
Ignác plébános Úrért halálának 21.
évfordulóján lesz szentmise a Sári
templomban.
● A Szent László Plébánián még
erre az esztendőre lehet szentmiséket előjegyeztetni. Ne feledkezzünk
meg élő és meghalt szeretteinkért
szentmisét mondatni. Legyen ez
lelkiismeretbeli kötelességünk.
● Tisztelettel kérjük a jó Híveket,
hogy ebben az esztendőben is, akik

SÁRVÁRI HÍRLAP
tehetik az egyházközségi hozzájárulást az első negyedévben március
15-ig rendezzék. „Mindenki úgy
adjon, ahogyan előre eldöntötte
a szívében, ne kedvetlenül vagy
kényszerűségből, mert a jókedvű
adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy
minden kegyelmét kiárassza rátok,
hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek,
és bőségben éljetek minden jó
cselekedetre.” 2Kor 9,7-8.
● A sárváriak szerető figyelmébe
ajánljuk a plébániák honlapjait:
www.ladislas.hu és www.sarvarsari.
hu
● A Mária Rádió értéket közvetítő
műsorait az FM.95.2 frekvencián
hallgathatják.
● Tavaly Magyarországon a
nyilatkozattevő adózók kétharmad
része katolikusnak vallotta magát
a NAV felé. Kérjük az adóbevallást
készítő híveinket, hogy az idén is
tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi
kiadásokat támogatják. A 2x1%-ról
rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent
László Katolikus Általános Iskola
Alapítványa: 18885785–1–18.

Evangélikus
Egyházközség
● Február 11-én, pénteken 18
órakor Teológiai Műhely nevű csoportunkba várjuk az érdeklődőket.
● Február 13-án, vasárnap 10 órakor
templomunkban közös evangélikus-református istentiszteleten emlékezünk meg gályarabságot szenvedett,
hitvalló elődeinkről. Ezt követően a város vezetőivel együtt koszorúzzuk meg
a vár udvarán található emléktáblát.
● Február 13-án, vasárnap 15 órakor
családi istentiszteletet tartunk. Az alkalom után farsangi kézműves foglalkozásra hívjuk a gyerekeket, családokat.
● Február 15-én, kedden 18 órakor
Házaspáros Körünk tagjait várjuk a
Házasság Hete programjához kapcsolódó gyülekezeti alkalmunkra.
● Február 20-án, vasárnap a 9.30kor kezdődő istentiszteletünkön a
Kortárs Keresztény Kórus szolgál énekléssel.
● Február 22-én, kedden 17 órakor
Férfikörünk tartja havi találkozóját.
● Február 25-én, pénteken 15 és
18 óra között kerül sor a 30. Országos Evangélikus Hittanverseny helyi
fordulójára a gyülekezeti teremben.

Ebből a fordulóból korcsoportonként
4 fős csapatok jutnak tovább a megyei
versenyre.
● 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.
● Csütörtökönként 18 órától Bibliaórát tartunk.
● Február 13-án, vasárnap 10
órakor a gályarabságot szenvedett
protestáns prédikátorokra emlékezve tartunk ünnepi istentiszteletet
az evangélikus testvérekkel közösen,
melynek ez alkalommal az evangélikus templom lesz a helyszíne.
● Személyi jövedelemadónk 1%-át
a Sárvári Református Gyülekezetért
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.

SÁRVÁRI HÍRLAP
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT A SÁRVÁRI TEMPLOMOKBAN
– Ez nem csupán
a mi kezdeményezésünk. Nem is arra
gondolok most,
hogy országos, illetve nemzetközi
kezdeményezés, hanem egészen Krisztus főpapi imádságáig nyúlik vissza.
Ő volt az, aki azért
imádkozott, hogy a
követői mindnyájan egyek legyenek.
Ennek próbálunk
megfelelni – hangsúlyozta Szentgyörgyi László.
Az imahét anyagát és istentiszteleti
rendjét 2022-ben a Közel-Keleti
Egyházak Tanácsa állította ös�sze, központi igéje egy Máté
evangéliumból vett idézet volt:
„Láttuk az ő csillagát napkeleten,
és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt
2,2) Arról, hogy milyen üzenetet
hordoz magában a napkeleti
bölcsek látogatása, Pethő Attila
beszélt igehirdetésében.

Böjte Balázs káplán, Pethő Attila evangélikus lelkész és Szentgyörgyi László református lelkész az ökumenikus istentiszteleten (Fotó: CSz)

Sárvár is csatlakozott az Ökumenikus Imahéthez. Január
19-én az evangélikus templomban, január 20-án a református
templomban, január 21-én a római katolikus templomban
imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért. Az ökumenikus imahét anyagát idén a napkeleti bölcsek látogatása adta.
A református templom volt az
egyik helyszíne az ökumenikus
imahét keretében tartott sárvári
istentiszteleteknek. Böjti Balázs

káplán, Pethő Attila evangélikus
lelkész és Szentgyörgyi László
református lelkész közösen tartott
istentiszteletet.

– Egy idegenből érkező, magát ki nem ismerő ember, mégis
kiismeri magát, mégis tudja,
merre menjen, tudja, hogy mit
hozzon, kit és mit keressen. Ez
egy fantasztikus dolog. Ugyanezt szeretnénk mi is ennek az
imahétnek a lelki ajándékaként
megélni. Azt a különleges élményt, hogy az ember nem érzi
magát idegennek, tudja, hogy
Krisztus világossága valóban
vezeti őt a mindennapok során
– fejtette ki a lelkész.
Böjti Balázs arról szólt, hogy
az ökumenikus alkalmak a hétköznapjainkra is hatást gyakorolhatnak.
– Ilyenkor rácsodálkozunk egy
kicsit mindannyian arra, hogy
valóban többen vagyunk, mint
a saját templomi közösségünk.
Ezek az imahetek erősítenek
bennünket abban, hogy mindannyian Krisztushoz tartozunk,
és bízom benne, hogy ez, a
hétköznapok szintjén is, a társas
kapcsolatokat tovább tudja erősíteni – fogalmazott a káplán.
sii

RENDBEN LEZAJLOTT a felvételi
A Sárvári Tinódi Gimnáziumba
89 általános iskolás jelentkezett a központi írásbeli felvételi vizsgára, és 80 fő jelent
meg január 22-én. A magyar
és a matematika felvételi is
minden gond nélkül lezajlott.

A többiek jelezték, hogy karantén vagy betegség miatt nem
tudnak részt venni a vizsgán, így
ők a pótnapon tudták teljesíteni
a felvételit. Az iskola által kiértékelt dolgozatokat január 28-án
tekinthették meg a felvételizők.

A Sárvári Tinódi Gimnáziumban
az emelt szintű matematika és
az emelt szintű nyelvi képzésre
jelentkezőknek kellett felvételizniük.
A középiskolai jelentkezéseket
az általános iskolák február 18-ig

továbbítják a nyolcadikosok által
választott intézménybe. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március
16-ig hozzák nyilvánosságra, a
hivatalos végeredményt április
29-ig küldik meg a jelentkezőknek, illetve az általános iskoláknak.

ALAPÍTVÁNY a turisztikai technikum támogatásáért
Megtartotta alakuló ülését a Sárvári Turisztikai
Technikumért Alapítvány,
amelyet másfél évvel az
iskola létrejötte után alapítottak meg. Az alapítvány
a Sárvári Turisztikai Technikumban zajló munkát
hivatott támogatni.
A kuratórium tagja lett Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester, Haller
Ferenc, a Sárvár TDM vezetője,
Róka Zsolt, Süle Miklós és Vargáné
Horváth Judit oktatók. Az elnöki
posztot az iskola igazgatója, Hevér
Mihályné tölti be, aki az ülésen

kiemelte, az iskolának van létjogosultsága Sárváron és a térségben,
az intézményben zajló munka
támogatására pedig célszerű volt
egy alapítványt létrehozni.
Az alapítvány céljai közt szerepel, hogy a tanulók részére
biztosítsa az oktatási, nevelési,
művelődési feladatok ellátásához
szükséges korszerű feltételeket,
támogatást nyújtson a tehetséges
és rászoruló tanulóknak, a sportban kiváló eredményeket elért
tanulóknak, továbbá támogassa
a tanulmányutak, a szakmai kirándulások és a belső diákpályázatok
megszervezését.

Vargáné Horváth Judit, Süle Miklós, Dr. Máhr Tivadar, Róka Zsolt,
Haller Ferenc és Hevér Mihályné az alakuló ülésen (Fotó: CSz)

Azok, akik az alapítvány céljaival
egyetértenek, és szeretnék támogatni az iskolát, rövidesen megte-

hetik a személyi jövedelemadó 1
százalékának felajánlásával.
sii

10

SÁRVÁRI HÍRLAP

2022. február 11.

Ismeretterjesztő előadás a KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL
Sárvár város klímastratégiájának fontos részét képezi a szemléletformáló foglalkozások, előadások szervezése. Ennek szellemében január 27-én ismeretterjesztő előadásokat tartottak
a sárvári gimnazisták számára a Nádasdy-várban.
A diákok at Tak ács
Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ
intézményvezetője, Dr.
Kulcsár László, az önkormányzati hivatal pályázati és környezetvédelmi
referense, Dr. Hegedűs
Judit szakértő és Vígh
Viktor, a Sárvári Tinódi
Gimnázium tanára köszöntötte. A gyerekeknek
négy témában tartottak
előadást.
Dr. Kulcsár László az
eseményen emlékeztetett, hogy Sárvár Város
Önkormányzata még
2020-ban, egy európai
uniós program keretében készítette el klí-

A klímaváltozással, Sárvár klímastratégiájával kapcsolatban hallgathattak előadásokat az érdeklődők a Nádasdy-várban (Fotó: CSz)

mastratégiáját mintegy 18 millió
forintból.
– A pályázat nemcsak a stratégiaalkotást tartalmazta, hanem fölvállalta az önkormányzat,
hogy ezt a szemléletmódot, ezt
a tevékenységet népszerűsíti is
a lakosság körében. Már korábbi
rendezvényeken is tapasztalhatták – akár a környezetvédelmi napon vagy a város napján –, hogy
ezek a kérdések szóba kerültek.

A mai napon pedig egy másik
szegmens, egy ismeretterjesztő
előadás-sorozat megtartására
került sor – fogalmazott.
A diákok elsőként a város klímastratégiájával ismerkedhettek
meg, majd az ivóvíz kérdéséről,
a folyóvíz – elsősorban a Rába
– szabályozásáról, végül a klímaváltozás és a természetes növénytakaró közötti összefüggésekről
hallhattak előadást.
sii

Természet(l)esen Sárváron
Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 267 59 27

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház alatt)

Barkácsoljunk együtt! – MADÁRVÉDELMI ESZKÖZÖK
Folytatjuk a Sárvári Kör
nyezetvédő és Természetbarát Egyesület
Természet(l)esen című ismeretterjesztő sorozatát.

február 17-én és 24-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Ha az állatok (rovarok, madarak, emlősök) jól érzik magukat a
házunk körül, akkor az számunkra is élhető és fenntartható. A
legnagyobb változatosságot a
ház körül a madarak alkotják.
Így kézenfekvő a madárvédelmi
eszközök bemutatása, amelyek
segítségével még több életteret
nyújtunk a madaraknak. Alapvetően négy madárvédelmi
eszközt különböztetünk meg,
melyek együttes alkalmazásánál házunk táját otthonosabbá
tehetjük nemcsak a madarak,
hanem saját magunk számára
is. Legfontosabb madárvédelmi
eszközeink: madáretető, mesterséges odú, madáritató és
porfürdő. Bátran barkácsoljunk
madáretetőt vagy madárodút! Etetőnél az önadagolós
etetőket részesítsük előnybe,
így biztosítható a leghatékonyabban a rendszeres eleségutánpótlás. Odú barkácsolásánál „B” típusú odúval kezdjünk
(berepülőnyílás mérete 32-34
mm átmérőjű), amely a leg

gyakoribb kisméretű énekesmadarainknak megfelel.
Gyermekeinkkel, unokáinkkal
érdemes ilyen jellegű programot is beiktatni, így játékosan
megtaníthatjuk nekik a környezetbarát szemléletet és a
természetközelség szeretetét.
Aki a barkácsoláshoz szeretne
tippeket kapni, bővebben olvashat egyesületünk honlapján a
www.zoldsarvar.hu oldalon és a
Facebookunkon. A Természet(l)
esen rovatunkban legközelebb
a gyógyító növényeinkről olvashatnak az érdeklődők.
Czibók Tamás, gazdasági
agrármérnök
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VÁLTOZATOS ÉVET zártak a Nádasdy-vár intézményei
A 2021-es év változatos volt a Nádasdy Kulturális
Központ intézményei számára. A járványhelyzet
miatt május elsején nyílhatott meg a Nádasdy-vár
három intézményének kapuja. A nehéz nyitást
követően júniustól egyre nagyobb számban adódott lehetőség a szabadidő kulturált eltöltésére.
Az elmúlt esztendő eseményeit, programjait Takács Zoltán
Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ vezetője értékelte. Az igazgató elmondta, hogy a kihívások
mellett sikerek is jellemezték a
2021-es esztendőt. A covid-járvány miatt bizonytalan volt,
hogy mikortól léphetnek be újra
a vár programjaira a vendégek.
A Nádasdy-vár fenntartásához és
az ott dolgozók munkabérének
finanszírozásához elengedhetetlen, hogy az intézmény rendelkezzen bevételekkel.
A bevételek nagy részét az
önkormányzati és az állami támogatás mellett az intézmény
munkatársainak pályázati aktivitása adta. A pályázatok támogatták
a kulturális intézményrendszer

műk ödését, az
infrastrukturális
beruházásokat és
Takács Zoltán Bálint Hámori Sándor tavasszal nyíló néprajzi kiállítását rendezi (Fotó: TRG)
a programokat is.
A pályázatok nem
csak a programok lebonyolítását év tervezése, a járványhelyzet és
A Nádasdy Ferenc Múzeum esesegítették, de eszközbeszerzést is a lakossági igények figyelembevé- tében a tavalyi évre tervezett kiállílehetővé tettek, a nagyterem fel- tele mellett szervezzük a rendez- tások 2022-ben nyílnak. Az elmúlt
újítását, hangtechnikai bővítését, vényeinket az idei esztendőben év pályázati tevékenységének
valamint a múzeum raktárának – mondta Takács Zoltán Bálint. köszönhetően a bajor kiállításba
műtárgybarát tárolóeszközökkel A vár nagy programjai március új, műtárgybarát és dekoratív vitrivaló felszerelését. A nyitást kö- 15-étől kezdődnek. Fogadóképe- nek kerültek beszerzésre. A tavasz
vetően, júniustól egyre nagyobb sek az idei évben is a fesztiválokra, folyamán Hámori Sándor néprajzi
számban látogatták a vár intézmé- így megrendezésre kerül például a kiállítása nyitja meg kapuit, majd
nyeit. A múzeumban a 2021-es év mazsorett fesztivál, a sörfesztivál, a bajor királyi család történetét
végére 27 ezren váltottak belépő- valamint a motoros találkozó. bemutató tárlattal várja a Nádasdy
jegyet, amely kevéssel marad el A Nádasdy Kulturális Központ Ferenc Múzeum vendégeit.
a 2019-es covidot megelőző év hagyományos, kisebb volumenű
Takács Zoltán Bálint reményét
látogatószámától.
programjai is ugyanolyan nagy fejezte ki, hogy 2022-ben változa– A Nádasdy-vár intézményei hangsúlyt kapnak, mint a folklór- tosság, sokszínűség jellemzi majd
számára is elkezdődött a 2022-es napok, illetve a városfesztivál.
a vár programjait. 
(gabika)

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

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

HŰTŐRAKTÁROS

elõny targoncás
jogosítvány
• targoncás
jogosítvánnyal
• hétfőtől
többműszakos
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
többmûszakos
munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ,
KARBANTARTÓ GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelő
elektroműszerész
végzettséggel
villanyszerelõvagy
vagy
elektromûszerész
végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
MUNKATÁRS
• hétfőtől
állandó
délelőttös
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
állandó
délelõttös
munkarendben
• munkaidő
5:40-kor
munkaidõkezdete
kezdete:
5:40
• alkalmazottként
és egyszerűsített,
alkalmi
foglalkoztatásban
is
nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk
rugalmas
foglalkoztatásban,

akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
•
• tehergépkocsik
egy mûszakos fogadása,
munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
•
baromfisfirekeszek
leszedése,bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Kiemelt
zetés: minimum
•
baromfi függesztése
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromﬁs rekeszek leszedése,
• rekeszek tisztára
mosása
• baromﬁ
függesztése
• rekeszek tisztára mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

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!

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711
-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
70/933-7925-ös
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SÁRVÁR KÖZBIZTONSÁGÁÉRT dolgoznak
Sár vár Város Polgárőr
Egyesületének legfőbb
célja a helyi közrend és
közbiztonság fenntartása
a rendőrséggel közösen.
A település polgárőrei
részt vettek az elmúlt év
során az önkormányzat
által felállított Városőrség
járőrszolgálatában is.
– Tavaly 1755 óra szolgálatot
teljesítettek a polgárőreink, ami
még mindig nem éri el a pandémia előtt ellátott szolgálati órák
számát. Emellett 2021-ben több
mint húsz rendezvényt is biztosítottunk Sárváron – számolt be
munkájukról a városi polgárőrség vezetője, Varga Miklós.
A polgárőrök két éve elkezdték a város fiataljai között az

utánpótlás nevelését is. A toborzás során a középiskolás
diákok körében szer veznek
közösségi szolgálatot. Ennek
eredményeként a fürdővárosnak
jelenleg tizenöt ifjú polgárőre
van. – Számukra alapvetően
azt tanítjuk meg, hogy melyek
az alapvető feladataink és mit
teszünk hozzá ahhoz, hogy egy
kicsivel biztonságosabb legyen
a településünk – mondta el a
sárvári polgárőrelnök.
A legtöbb támogatás a polgárőrséghez Sárvár önkormányzatától érkezik, a megyei szövetség
is segíti a munkájukat és több
vállalkozás is felajánlásokkal
élt a közelmúltban. – Tavaly
félmillió forint értékű felajánlás
érkezett így hozzánk. Kaptunk
a járőrszolgálat ellátását segítő

Va rg a M i k l ó s
elnök ifjú polgárőrökkel a
Csónakázó-tónál

felszereléseket és bővíteni tudtuk a ruházati ellátottságunkat
új kabátokkal. Köszönjük mindenkinek a segítő hozzáállását,
akik az elmúlt esztendőben is
támogatták a városi polgárőrséget – emelte ki Varga Miklós.

A Sárvári Polgárőrség idén is
jelen lesz a város rendezvényein,
tovább szeretnék emelni a szolgálati órák számát és folytatja a
csapat fiatalítását, így várják soraikba a város közbiztonságáért
tenni akarókat.
p-ás

FOKOZOTTAN FIGYELJÜNK egymásra télen
Túl sok munkát nem adott
ez alkalommal a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség hivatásos tűzoltóinak a karácsony és a
szilveszter. Az eseménytelen időszak is jelzi, hogy
a sárváriak felkészültek és
ügyelnek a tűzbiztonságra
a téli fűtési szezonban is,
számolt be Kovács Levente
kirendeltségvezető.
Sárváron évek óta folyamatosan csökken a tűzesetek száma.
A kedvező statisztika vonatkozik
a kültéri és a beltéri, ingatlano-

A katasztrófavédelem szakmai
felvilágosító, megelőzést segítő
munkája mellett a pozitív változás
a lakosság felelősségteljes hozzáállásának is köszönhető.
A téli időjárásból lassan kikopik
a nagy havazás. A közlekedőknek
azonban még fel kell készülni,
hogy az úton elakadhatnak, és
amíg a kimenekítés megtörténik,
az addigi autóban tartózkodást is
előre tervezni kell.
– A téli időszakban fokozott
figyelemmel kell lennünk egymás
iránt is. Sokan élnek idősek, mozgásukban korlátozottak egyedül.
Előfordul, hogy a tűzoltóknak kell

akár egy halálesetet is meg lehet
akadályozni ezzel – emlékeztetett

egy sárvári januári estre Kovács
Levente.
p-ás

Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új
Szabászati feladatok
ellátására, kétkeresünk
műszakos munkarendbe új
munkatársakat
Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új
munkatársakat keresünk
munkatársakat keresünk

BETANÍTOTT MUNKÁS
BETANÍTOTT
MUNKÁS
pozícióba
BETANÍTOTT
MUNKÁS

pozícióba
pozícióba
Amit kínálunk

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

Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények

40%-os
délutános
műszakpótlék (18-22 h)
Tiszta,
rendezett,
modern
munkakörülmények
Alapbéren
felüli juttatások:
 felüli
Béren
kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás,
Alapbéren
juttatások:

40%-os
délutános műszakpótlék (18-22 h)
Negyedéves
Jelenléti
és éves Karácsonyi
bónusz)

40%-oskívüli
délutános
műszakpótlék

Béren
juttatások
(havi SZÉP(18-22
kártyah)
Vendéglátás,

Sikereskívüli
munkatárs
ajánlás
esetén
extra juttatás

Béren
juttatások
SZÉP
kártya
Vendéglátás,
Negyedéves
Jelenléti
és(havi
éves
Karácsonyi
bónusz)

2 műszakos munkarend
(de.
06-14és
h,éves
illetve
du. 14-22bónusz)
h)
Negyedéves
Jelenléti
Karácsonyi

Sikeres munkatárs
ajánlás
esetén
extra juttatás

Ingyenes
buszjárat
biztosítása
 céges
Sikeres
munkatárs
ajánlás
esetén
juttatás

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

Saját
állományban
való alkalmazás,
idejű h)
szerződéssel

2 műszakos
munkarend
06-14 h,határozatlan
illetve du. 14-22

Ingyenes
céges
buszjárat(de.
biztosítása

Kiváló
csapat,
családias,
támogató
légkör

Ingyenes
céges buszjárat
biztosításahatározatlan idejű szerződéssel

Saját
állományban
való alkalmazás,

Saját állományban
való alkalmazás,
határozatlan idejű szerződéssel

Kiváló
csapat, családias,
támogató légkör

Kiváló csapat, családias, támogató légkör
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség




Sárváron évek óta folyamatosan csökken a tűzesetek száma
– mondja Kovács Levente

Feltételek: Min. általános iskolai végzettség
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség

kat, lakásokat érintő tűzesetekre
egyaránt. Ez kedvező tendencia
a mostani csillagszórós, tűzijátékos év végére is vonatkozott.

ajtót nyitni annál, aki már napok
óta nem adott életjelet magáról.
– Ha figyelünk rájuk, megelőzhető sokféle nem kívánt esemény,

9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
T9545
+36Jánosháza,
95 450 794 Jókai u. 4.
M
20
9545
T +36
+36Jánosháza,
95 355
450 0250
794 Jókai u. 4.

T +36
+36 20
95 355
450 0250
794
M
hrjanoshaza@pangeamade.com
M +36 20 355 0250
www.pangeamade.com
hrjanoshaza@pangeamade.com
hrjanoshaza@pangeamade.com
www.pangeamade.com
www.pangeamade.com
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JÓL HALAD labdarúgóink felkészülése
Megkezdte a felkészülést a
Sárvár FC labdarúgócsapata a február 26-án kezdődő
tavaszi szezonra. A Vas
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláján
jelenleg a 3. helyet foglalja
el a sárvári csapat két ponttal lemaradva az őszi első
helyezett Celldömölktől.
Három hete tart a felkészülés,
a csapatnál eddig nem történt
átigazolás, egy labdarúgó van
Sárváron próbajátékon.
– A tavalyi bajnokcsapattól
egyetlen elvárás lehet, hogy ismét
ott legyünk az élbolyban. Na-

gyon örülnék, ha ezt a kétpontos
hátrányt le tudnánk dolgozni. A
Király SE nagyon szeretne odaérni
a dobogó elejére, de rajtuk kívül
legalább két másik csapat is ezt
akarja – értékelte a bajnoki esélyeket Haraszti Zsolt vezetőedző
A felkészülés jól halad, bár az
ellenfelek covid-fertőzése miatt
eddig két edzőmérkőzés elmaradt.
Teljes mértékben együtt maradt
a csapat, az átigazolási időszak
még nem ért véget. Egy sárvári
nevelésű játékos edz a csapattal,
aki jelenleg még a Celldömölk
keretében van. A felnőtt együttes
sikerét segíthetik a Sárvár FC remekül szereplő utánpótlás csapatai is.

A Sárvár FC az MTK Budapest II. együttesével játszott
felkészülési mérkőzést a csapat műfüves pályáján
– Az U19-et és a 17-et különösen figyelem. Egy olyan szisztémát
működtetünk, hogy hetente két
tehetséges és szorgalmas fiatal a
felnőtt csapattal edzhet – számolt
be Haraszti Zsolt.
A Sárvár FC az MTK Budapest
II. együttesével játszott felkészü-

lési mérkőzést a csapat műfüves
pályáján, amely két próbajátékos
és a ghánai Clinton Osei három
találatával 0–5-re a fővárosiak
győzelmével ért véget. A Sárvár
FC-nek a bajnoki szezon február
26-án folytatódik a Vasvár elleni
hazai találkozóval.
p-ás

NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁS a tét a futsalosoknál
Vasi rangadóval folytatódott az NB II-es Férfi Futsalbajnokság
nyugati csoportjának küzdelme január 31-én a Sárvár Arénában. A Sárvári Futsal csapat a Haladás VSE második számú
csapatát fogadta hazai pályán.
Nagy lendületben várta a Sárvár a Haladás elleni találkozót.

INGYENES SAKKFOGLALKOZÁS!
A Sárvári Sakk Club SE 2022.
februártól sakkfoglalkozásokat
hirdet a gyermekeknek hetente csütörtökönként 17:00–
18:00-ig a Nádasdy-várban.
A foglalkozásokra sok szeretettel várnak minden korosztályt
kezdő, illetve haladó tudással
rendelkező gyermekeket is.
A részvétel ingyenes! Információ: odor.istv@gmail.com, illetve 06-30/620-4181.

A csapat az elmúlt öt mérkőzéséből négyet megnyert. A fiúknak
legutóbb Tihanyból sikerült elhozniuk a három pontot egy fordulatos, nagy iramú mérkőzésen.
A bajnokság 17. fordulójában a
Sárvári Futsal hazai pályán fogadta
a Haladás VSE második csapatát.
A remények ellenére nem
kezdődött jól a Sárvár számára a találkozó, már a 4. percben hátrányba került a csapat.

Az egyenlítésre nem kellett sokat
várni, de a hazaiak nem voltak
formában, és az első félidő végéig
újabb két gólt bekaptak a szombathelyiektől. Tovább nehezítette a
helyzetüket, hogy Manganelli Zsolt
combsérülést szenvedett, így nem
tudta folytatni a találkozót.
A szünet után a csapat próbált visszajönni a meccsbe,
a 27. percben Tóth László góljával
szépítettek is, de végül egy szerencsétlenül megpattanó labda
eldöntötte a mérkőzést. A Sárvár
2–4-es vereséget szenvedett, és
nem tudta itthon tartani a három
pontot.

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

SÁRVÁRFÜRDŐ KUPA
női felnőtt és ifjúsági felkészülési kupa, Sárvár Aréna
2022. február 12.
11:00 ifi.: Sárvárfürdő Kinizsi–
Rákosmenti KC
12:00 felnőtt: Sárvárfürdő
Kinizsi–Rákosmenti KC
13:15 ifi: RKC–Vasas Budapest
14:15 felnőtt: Nagyatád–RKC
15:30 ifi: Vasas–Sárvárfürdő
Kinizsi
16:30 felnőtt: Sárvárfürdő
Kinizsi–Nagyatád
17:35 eredményhirdetés

– Természetesen tanulunk
a hibáinkból, csapatunk elszántan
várja a javítási lehetőséget – értékelt a csapat a mérkőzést követően.
A Sárvári Futsal – lapzártánk
után – február 7-én a listavezető
UTE otthonában játszik, következő
hazai mérkőzésük a REAC Sportiskola SE ellen lesz, február 14-én.
Egy újabb Vas megyei rangadó
is vár a fiúkra, a Magyar Kupa harmadik fordulójában a Haladás VSE
lesz az ellenfelük. A negyeddöntőbe jutásért az NB I alapszakaszának
győztesével kell megküzdeniük.
A mérkőzés február 16-án a Sárvár
Arénában lesz.
sii

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

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó

Alkotmány u. 4.
Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!
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Valentin-napon
mondd el
ékszerrel, hogy
mennyire szereted!

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
» 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 «

Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk

10%

kedvezmény

Mindkét üzletünkben szeretettel várunk!

Az akció 2022. január 15-től február 28-ig. Részletek az üzletben.

Szívhez szóló
ezüstékszer
kollekciók
szerelmes
vallomással!

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

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

Corden Sárvár
Magán Vérvételi
Pontunk
az alábbi vizsgálatokkal várja Önt:
FUNKCIONÁLIS EDZÉSEK

KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINT /// EGYÉNI ÉS CSOPORTOS EDZÉSEK

Physio Training System // Félprivát // CrossTraining
TRX+ // BOSU Kids // Személyi edzés

www.physiosarvar.hu
www
physiosarvar hu
Sárvár, Szaput sétány 2. (Petőﬁ ltp. vége, volt Barneváli bolt)

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

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

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

Covid Ig G antitest szint mérés
rutinok /műtét előtti csomagok
allergia vizsgálatok
manager szűrések
post covid csomagok
tumor markerek
szív- , érrendszeri szűrések
Részletek: www.corden.hu
Érdeklődés, bejelentkezés:
10.00-18.00 között a
+36702439348 -as telefonszámon.
Cím: Sárvár, Sylvester János u. 1.
(Dr. Boda fogorvosi rendelő)
Corden. A ma vizsgálata, a jövő biztonsága.
Vérvétel beutaló és sorban állás nélkül!

