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VÁR A VÁRBAN
Elkészült
a Nádasdy-vár makettje

Dr. Máhr Tivadar, Szűcs Pál
és Takács Zoltán Bálint az
átadó-ünnepségen
Május elsején adta át hivatalos keretek között Szűcs Pál nyugalmazott rendőr alezredes Sárvár városa számára a Nádasdy-vár
gyufaszálakból készült makettjét a Nádasdy Ferenc Múzeum
dísztermében.
Pali bácsival 2018-ban hozta
össze az élet a Vasvári Rétesfesztivál során Takács Zoltán Bálintot, a Nádasdy Ferenc Múzeum
igazgatóját, ahol egy következő
évi makettkiállításról meg is
egyezett a mesterrel. 2019 nyarán 10 gyufaszálakból készült
makettel mutatkozott be Szűcs
Pál a Nádasdy-vár tornyában
rendezett kiállításon. A népszerű
kiállítás után a múzeumigazgató
próbálta megnyerni a nyugalmazott rendőr alezredest a sárvári
Nádasdy-vár makettjének elkészítésére, de nemleges választ
kapott. Pali bácsit azonban a

család rábeszélte a Nádasdyak
ősi udvarának elkészítésére.
Az alkotás 21 hónap alatt
készült el, 72 ezer gyufaszál felhasználásával. Az elkészült mű
a legnagyobb alkotása Szűcs
Pálnak. A makettet a mester önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül
Sárvár városának ajándékozta,
melyet a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében helyeztek
el. A város nevében Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester vette
át az ajándékot, aki elmondta,
hogy nagy örömmel veszi át a
város emblematikus épületének
makettjét, amely minden sárvári

számára egy meghatározó pont.
Dr. Máhr Tivadar és Szűcs Pál az
átadást ajándékozási szándéknyilatkozat kölcsönös aláírásával is
megerősítették.
A nyugalmazott rendőr alezredes az átadón elmondta, hogy
ő alapvetően romos kastélyokat
készít, mementóként a jövő
nemzedékének, emiatt se vállalta
elsőre a sárvári Nádasdy-vár elkészítését, hisz az ép állapotban
megtekinthető. A kihívás azonban izgalmasnak tűnt, emiatt
belevágott a projektbe. A makett
kialakítása során figyelt arra is,
hogy ne csak a várfalakat készítse
el, hanem a belső tereket is. Így,
ha betekintünk a vár ablakain,
láthatjuk a könyvtár falait, vagy
akár a szalonsort.
Folytatás a 3. oldalon

HÁROM JELÖLT
indulhat
a választáson
Két jelöltet vett nyilvántartásba a Sárvári Helyi Választási Bizottság a június 26-ra kitűzött
időközi választáson Sárvár 5-ös
számú egyéni választókerületében lapzártánkig. A választásra azért kerül sor, mert Dr.
Szabó Gyula, a választókerület
fideszes egyéni önkormányzati
képviselője tavaly elhunyt.
Május 7-én vehették fel az
ajánlóíveket az időközi választáson indulni kívánó jelöltek.
Hárman jelentek meg a választási
irodán, és éltek ezzel a lehetőséggel, így a Fidesz–KDNP jelöltje,
Németh Róbert, a Híd a Jövőnkért Egyesület jelöltje, Németh
Zsolt és Farkas János független
jelölt, akit a Mindenki Sárvárért
Mozgalom támogat.
A 5-ös számú egyéni választókerületben tartandó időközi választáson az indulhat jelöltként,
aki 16 érvényes aláírást összegyűjt. Németh Róbert és Farkas
János még május 7-én leadta
a jelöltséghez szükséges aláírásokat. A Sárvári Helyi Választási
Bizottság pedig május 11-én ült
össze. – Németh Róbertet és Farkas Jánost a választási bizottság
ülésén jelöltként nyilvántartásba
vette – számolt be a döntésekről
dr. Komáromi László, a választási
bizottság elnöke.
Folytatás a 4. oldalon

INDUL A FESZTIVÁLSZEZON!

Tanévkezdési és ebösszeírási NYOMTATVÁNYOK!

Végre az idei nyáron már járványügyi korlátozások nélkül mehetünk
koncertekre, fesztiválokra. Hamarosan indul Sárváron a fesztiválszezon, és az idén már nem kell nélkülöznünk a városban megszokott
rendezvényeinket. Június 3–4-én szervezik meg a XII. Sárvári Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivált, ekkor ünneplik a Sárvár Városi
Mazsorett Együttes 30 éves fennállását is. Június 4-én a Várparkban
kerül sor a Veterán Piknikre, ahol veteránautókat csodálhatunk a nap
folyamán. Június 11-én a Sárvár Városi Bált is megszervezik, amelyre
várnak minden érdeklődőt.
Részletes program a hírlapban!

A 2022/2023-as tanévre beiratkozott általános iskolás gyermekek után az idei évben is igényelhető tanévkezdési támogatás
az önkormányzattól. A kérelmeket az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni július 31-ig. A sárvári
önkormányzat az ebtulajdonosok és az ebtartók körében az idei
évben ebösszeírást végez, amely az ebrendészeti feladatok elvégzését, továbbá a veszettség elleni járványvédelmet szolgálja.
Nyomtatványok a 2022/9-es lapszámunkban és a sarvarvaros.hu-n.
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Végső búcsú Lakatné Mester Évától
Drága Munkatársunk! Kedves Tanárnő!
Tisztelt Igazgató Asszony!
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Furcsa volt a tanévkezdet Nélküled. Hiába,
megszoktuk, hogy tapasztalatoddal, temperamentumoddal, örök optimista életszemléleteddel átbillentettél bennünket a nyári
pihenésből a munkába. Vártuk, hogy jössz
és mesélsz az unokákkal töltött napokról,
a nyugdíjasok örökös időzavaráról. Ehelyett
megdöbbenve hallottuk a betegségedet.
Aggódtunk érted, és most nagyon nehéz a
szívünk. Képtelenek vagyunk megbékélni a
gondolattal, hogy többé nem kopogsz az irodánk, a tanári szoba ajtaján. Milliónyi emléket
idézünk fel, amelyeket együtt éltünk meg.
Éva! Nyugalmat, segítőkészséget sugározó
egyéniségeddel, a folyamatosan bővített
tudásoddal kitűnő vezetővé váltál. Tizennyolc
évig irányítottad a VMSZC Barabás György
Műszaki Szakképző Iskolát, illetve jogelődjeit.
Fáradhatatlan munkabírású, a változásokra,
az új megoldásokra, módszerekre nyitott
pedagógus és vezető voltál. Vezetéseddel

sikerült iskolánk arculatának a modern piaci
kihívásokhoz alkalmazkodnia. Tudásodhoz
empátia, optimista életszemlélet, és kitartás
társult.
42 évig tartó tanári pályád az akkori Alkotmány úti, ma Nádasdy iskolában kezdődött
1979-ben. Majd öt évig az Entzbruder Dezső
Általános Iskolában dolgoztál. 1985-től
iskolánk tanára voltál. Diákjaid is nagyon
szerettek. Megtanítottad nekik hogyan lehetnek még jobbak választott szakmájukban.
Példát mutattál az emberek iránti tiszteletről,
egymás megbecsüléséről.
Kitűnő kapcsolatteremtő képességed
hozzájárult iskolánk minden munkatársával, a
diákokkal, a gyakorlóhelyekkel történő kiváló
munkakapcsolat kialakításához. Nem felejtjük
a közös kirándulásokat, programokat.
Drága Éva! Az elengedés a világ legnehezebb dolga. Fáj a szívünk. Kénytelenek
vagyunk elfogadni a megmásíthatatlant.
Azon kivételes személyek közé tartoztál,
akik képesek odafigyelni másokra, mások
gondjaira.
Figyeltél mindenkire, érdekelt, amit az
emberek mondtak. Mindenre nyitott voltál.
Közösségi és közösségért tevő ember voltál.
Sok közösségi munkát végeztél, nagy kitar-

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT tettek

Egy Erdélyből származó, de Németországban elő, és onnét idetelepülő
család tagjai tettek állampolgársági esküt a Városházán. Honfitársaink az
állampolgársági esküt Kondora István polgármester és Kovácsné Németh
Júlia, az önkormányzati hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa előtt tették le. Sárváron az elmúlt években már közel 150-en tehettek
állampolgársági esküt, akik ezzel is megerősíthették Magyarországhoz, a
hazájukhoz való tartozásukat.

Köszönet az 1%-ért!
A sárvári Pedagógus Női Kar Kulturális Egyesület ezúton
mond köszönetet azért, hogy 2020. évi adójuk 1%-ával egyesületünket támogatták. A számlánkra utalt összeget új próbatermünk szépítésére fordítottuk. 2022-ben is várjuk támogatásukat!
Adószám: 19244387-1-18.
Pedagógus Női Kar Kulturális Egyesület

tással oldottad meg
a feladatokat. Iskolai
munkád mellett aktív résztvevője voltál
a városi közéletnek
is. Nagy szerepet
vállaltál városunk
helytörténeti kutatásaiban. Iskolánk
50 éves történetét egy csodálatosan megírt
kötettel mutattad be.
Az iskolában, a városban, Vas megyében
is ismerték nevedet, érettségi elnökként
humánus, segítő egyéniségedet.
Köszönjük, hogy igaz emberként éltél és
dolgoztál, hogy feltétel nélkül szerettél.
Kedves Kollégánk! Felfoghatatlan, hogy
többé nem találkozunk. Családodat, barátaidat, munkatársaidat, a városi oktatást, a
szakképzést hatalmas veszteség érte.
Tudd, hogy itt vagy a szívünkben, ami azt
jelenti, hogy nem lehetsz tőlünk távol soha.
Gyászolunk. Emlékedet kegyelettel őrizzük.
Nyugodj békében!
VMSZC Barabás György Műszaki Szakképző
Iskola Vezetősége, oktatói, munkatársai és
diákjai nevében:
Talabér Csaba
igazgató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet az
Alapító Okiratban megfogalmazott elvek alapján.
Pályázni lehet: nagy érdeklődésre számot tartó, speciális,
magas színvonalú rendezvények, programok, valamint közérdekű
kiadványok, pályázatok megvalósításának támogatására, illetve
lebonyolítási költségeihez való hozzájárulásra.
Pályázhatnak: magánszemélyek, egyesületek, intézmények
(iskolák), társadalmi szervezetek, pártok.
A pályázat benyújtása: írásban – maximum két oldalban – a
cél, az igényelt összeg és a számlaszám megjelölésével Molnár
Zoltán kuratóriumi elnök címére (9600 Sárvár, Várkerület u. 2. )
nyújtható be.
Az elbírálás során előnyben részesülnek, akik a pályázat megvalósításához saját forrást is tudnak biztosítani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31. (kedd)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.
(péntek)
A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma
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A kormány folytatja a VIDÉK TÁMOGATÁSÁT

Dr. Kondora Bálint, Ágh Péter,
Szentkirályi Alexandra, Kondora
István és Dr. Máhr Tivadar

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is részt vett Ágh
Péter országgyűlési képviselő meghívására az ÉszakVas megyei választókerület
kampánytámogatóinak és
aktivistáinak tartott rendezvényen.
A kormányszóvivőt Ágh Péter
mellett Kondora István, Sárvár
polgármestere, dr. Máhr Tivadar,
Sárvár alpolgármestere és dr.
Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke köszöntötte.
A találkozón először Szentkirályi
Alexandra értékelte a választást,
amelyen a Fidesz–KDNP negyedszer szerzett kétharmadot a parlamentben. A kormány a választás
után nem sokkal már reagált az
infláció okozta negatív hatások
további mérséklésére. A nyugdíjak
újabb emelése javítja az érintettek anyagi helyzetét, valamint a
több termékre vonatkozó árstop
meghosszabbítása is a magyar
emberek mindennapi életét segíti. – Ha nem hoznánk meg ezeket
az intézkedéseket, 4-5 százalékkal
magasabb lenne az infláció – tette
hozzá a kormányszóvivő.
A sárvári választókerület a kormánypárt egyik vidéki fellegvára.
A kormány egyik fontos feladata,
hogy a 2010 előtt tönkretett magyar vidéket helyrehozzák. – A
választási kampányban többször

ismét megmutatkozott, hogy a
baloldal politikusai miként vélekednek a vidéki emberekről. Az
újabb kétharmados győzelmünk
felhatalmazást adott arra is, hogy
nagy lendülettel folytassuk a
falvak és a városok fejlődését támogató programjainkat – emelte
ki Szentkirályi Alexandra.
Ágh Péter országgyűlési képviselő megköszönte az aktivisták
munkáját és arról szólt, hogy a
választási kampány csapatmunka.
Az eredmény nem a jelölteké, hanem mindazoké, akik részt vettek
a közös feladatokban. – A győzelmet nem a magunk érdekében kívánjuk egy választáson sem elérni,
hanem azért, hogy a szolgálatunk
révén a választókerület polgárai

Megalakult a parlament,
letette az esküt
Ágh Péter képviselő is
Sárvár országgyűlési képviselője Sárvár első országgyűlési
képviselőjének emlékművénél kezdte első parlamenti napját.
Május 2-án megalakult a parlament, amelyben Vas megye 2-es
számú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője,
immár harmadik ciklusát kezdve, Ágh Péter lett. Régi hagyomány,
hogy ilyenkor a Fidesz Frakció virágokkal emlékezik a Batthyány-örökmécsesnél első miniszterelnökünkre, Batthyány Lajosra. Ezt
követően ökumenikus istentiszteleten vett részt a Fidesz–KDNP 135
képviselője. Ágh Péter megtette az első két felszólalását is, amikor
az ünnepi alakuló üléshez kapcsolódó ügyeket ismertette a plénum
előtt. Az országgyűlés döntött a bizottsági struktúráról is, a sárvári
képviselő ennek alapján folytathatja munkáját a Törvényhozási
Bizottságban, amely a parlament kiemelt testülete.
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és települései előrébb tudjanak
jutni – mondta a képviselő.
Hozzátéve, hogy továbbra is az
a közös célja a politikai közösségüknek, hogy Magyarország egyik
legszebb vidékéért, Észak-Vas
megyéért és az itt élő nagyszerű
emberekért dolgozzon. – Az
április 3-i eredmény minden eddiginél nagyobb felhatalmazással

megerősítette szövetségünket a
választópolgárokkal – emelte ki
Ágh Péter.
Ágh Péter és Szentkirályi Alexandra elismerésben részesítették
a legaktívabb segítőket és önkénteseket. Sárváron az országgyűlési
választás legaktívabb, legjobban
teljesítő önkéntese Kondora István polgármester volt.
p-ás

VÁR A VÁRBAN

Elkészült a Nádasdy-vár makettje
Folytatás az 1. oldalról
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy
Kulturális Központ igazgatója
megköszönte Pali bácsi mellett
a család rábeszélését és a támogatását. A Nádasdy-vár makettje
mellett megcsodálható Pali bácsi

11 gyufaszálakból készült kastélya
is a Nádasdy Ferenc Múzeum
kiállítási tereiben a nyár végéig.
Hogy milyen is a vár a várban, azt
minden érdeklődő megtekintheti
a Nádasdy-vár dísztermében.
(TRG)

Változott a Sárvár Kártya igénylési időpontja
A Sárvár Kártyát minden hónap első hétfőjén 16 és 19 óra
között a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben lehet igényelni.
Azonban a pünkösdi hosszú hétvége miatt kivételesen 2022.
május 30-án 16 és 19 óra között lehet igényelni a Sárvári
Gyógy- és Wellnessfürdőben.
Jelentős kedvezményeket biztosít a kártya a sárváriak számára.
Többek között ingyenes az első belépés a gyógyfürdőbe, minden
további belépő pedig 900 Ft-ba kerül. Ezen túl 20% kedvezmén�nyel lehet belépőt váltani a Nádasdy Ferenc Múzeumba, valamint
25%-kal olcsóbb jegyet a SIHU-ra, a városnéző kisvonatra. A
készítéshez szükség van a lakcímkártyára, mert a Sárvár Kártya
kiváltásának feltétele a minimum 1 éves állandó sárvári lakcím.
A kártyakészítés díja 2 ezer forint.
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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HÁROM JELÖLT indulhat az időközi választáson
Németh Róbert a fideszes képviselőkkel (Fotó: Facebook)

Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Komáromi László
bízik abban, hogy a sikeresen
lebonyolított parlamenti választáshoz hasonlóan a június 26-i
időközi helyi szavazás is eredményesen, és nyugodt mederben
fog zajlani.
Németh Zsolt közösségi oldalán
csak annyit írt azzal kapcsolatban,
hogy még nem adta le az ajánlásokat, hogy „minek a sietség, amikor
tudjuk az eredményt”, erre május
23-án 16 óráig lesz lehetősége. Az
időközi választáson való indulását
már tavaly év végén jelezte a Híd
a Jövőnkért Egyesület vezetője, a
jelenleg is listás önkormányzati
képviselő, Németh Zsolt, magát
az elhunyt fideszes képviselő
szellemi örökösének kinevezve.
Ez is közrejátszott a helyi ellenzék

kettészakadásában, abban, hogy
2022 januárjában Eiveck Péter és
Szabó Lajos bejelentette, hogy
függetlenként folytatják munkájukat a testületben. Klimits
István pedig már 2020 nyarától
független képviselőként dolgozik.
A három függetlenné vált ellenzéki jelölt a Híd egyesület színeiben
szerzett mandátumot, és most
a Mindenki Sárvárért Mozgalom
keretein belül politizál.
A kettészakadt helyi ellenzék az
egyesült ellenzék megsemmisítő
vereségét hozó országgyűlési
választás után vágott neki az időközi választás kampányának. A
közösségi médiában megjelenő
közleményeikből, nyilatkozataikból úgy tűnik, hogy számukra
az a választás tétje, hogy melyik
„ellenzéki szervezetet tartják alkalmasabbnak a jelenlegi vezetés

hiteles ellenőrzésére” a szavazók,
hiszen mindkét ellenzéki jelölt a
Fidesz győzelmét jósolja, a fideszes jelöltet tartja esélyesebbnek.
A Mindenki Sárvárért Mozgalom április közepén felhívást tett
közzé, hogy a körzet lakói közül
jelentkezzenek azok, akik jelöltek
szeretnének lenni. Közöttük akartak ugyanis előválasztást tartani,
de az elképzelés megbukott. Bár
ők ezt úgy kommentálták, hogy
azért marad el az előválasztás,
mert Németh Zsolt nem akart
élni ezzel a lehetőséggel. Így
végül az időközi választáson
a helyi politikában régről ismert,
a rendszerváltás előtt is politikai
tisztséget viselő, Farkas János indul el függetlenként a mozgalom
támogatásával.
Németh Zsolt, a Híd a Jövőnkért
Egyesület elnöke egy bejegyzésében az előválasztást úgy kommentálta, hogy„annál lejjebb nem
igazán van, amikor valaki a Facebook-on keres jelöltet azt követően, hogy megszületik a negyedik
2/3”. A helyi ellenzéki mozgalom
nevében kiálló Szabó Lajost, Varga Zsoltot és Farkas Jánost, akik
egyébként korábban a szocialista
párt képviselői voltak, csapnivaló
politikusoknak nevezte, akiknek
még taktikai érzékük sincs.
A Mindenki Sárvárért Mozgalom vezetőségi tagja, Kum Tímea
közösségi oldalukon úgy nyilatkozott, hogy Németh Zsolt távozása

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

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!

nem osztotta meg az összefogást,
soha nem voltak ennyire egységesek, és azokat a tagjaikat nevezi
közéleti munkára alkalmatlannak
Németh Zsolt, akik 2019-ben segítették Németh kampányát.
Farkas János az ajánlások leadása után egyrészt úgy fogalmazott, hogy választási győzelme
nagyobb kontrollt jelenthetne
az önkormányzati döntéseknél,
hiszen a fideszes többséget megszüntetni nem tudják. Másrészt
szerinte a választók szavazataikkal
egyértelműen kifejezhetik, hogy
a Híd a Jövőnkért Egyesület vagy
a Mindenki Sárvárért Mozgalom
alkalmasabb-e a jelenlegi vezetés
ellenőrzésére. Farkas János azt
ígérte, hogy folytatja a lakosság
felkeresését.
Úgy tűnik, hogy a két ellenzéki
jelölt harca leginkább a 2024-es
helyi választásokon való jobb
pozícióba kerülésről szól, annál
is inkább, mert a Híd a Jövőnkért
Egyesület bejelentette, hogy
2024-ben is indít jelölteket.
Németh Róbert, a Fidesz–KDNP
jelöltje még június 7-én köszönetet mondott a támogatóknak,
hogy a jelöltséghez szükséges aláírások több mint háromszorosát
adhatta le. Közösségi oldalán így
írt: „Itt élőként jól ismerem a körzetben élők mindennapi gondjait,
problémáit, és azok megoldását
is! Veletek, a képviselőtársaim és
a városvezetés támogatásával
együtt elérhetjük, hogy ez a választókerület és vele Sárvár is előre
menjen, ne hátra! A következő hetekben mindenkihez igyekszem
eljutni, hogy bemutatkozzam, és
beszélgessünk a jövőről.”
A helyben élők ajánlására döntött úgy a Fidesz Sárvári Szervezete, hogy Németh Róbertet indítja
Sárvár 5. számú választókerületében az időközi választáson, közleményükben ez áll: „Az ellenzék
jelöltjei a múlt emberei, velük csak
hátra menne a körzet és Sárvár.
Egy kisebbség belső vitái helyett
a választókerület lakói megoldásokra várnak. Németh Róbert ebben kínál számukra szövetséget,
hogy az ott élőkkel együtt előre
tudjuk vinni az otthonukat jelentő
körzetet!”
-fr-
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Két év után végre BÁLOZHATTAK A REFORMÁTUSOK
ket is felkérték keringőzni. Majd
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
nyitotta meg a református bált,
aki örömének adott hangot,
hogy végre újra indulhatott a
közösségi élet.
Fellépett a Sárvári Néptánckör
Kulturális Egyesület is a református bálon. Majd a háromfogásos
vacsora következett, aztán birtokba vették a táncparkettet a

bálozók. A talpalávalót a Spontán
együttes szolgáltatta.
A táncmulatságon tombolasorsolás keretében sok-sok felajánlott
nyeremény is gazdára talált. A
bálozók jókedve és táncos lába
pedig hajnalig kitartott. Abban a
reményben búcsúztak egymástól,
hogy jövőre már a megszokott
farsangi időpontban tarthatják
majd a reformátust bált.
-fr-

A katolikus iskola 8.B osztályosai mutatták
be keringőjüket a bálban (Fotó: FR)
Közel harmincéves múltra tekint vissza a Sárvári Református
Egyházközség bálja, amelyet április 23-án tartottak a Park
Inn Hotelben.
Megtelt bálozókkal a Park Inn
Hotel különterme, ahol két év
után találkozhattak ismét a reformátusok bál keretében. A Sárvári
Református Egyházközség bálján
megjelenteket Szentgyörgyi László református lelkész köszöntötte.
Majd a Szent László Katolikus

Általános Iskola 8.B osztályosai
mutatták be keringőjüket tanáraikkal, Novák Elemérrel és Németh
Ibolyával együtt. A végzősök
örültek a lehetőségnek, mivel idén
a katolikus bál elmaradt, így eddig
nem tudták a táncukat bemutatni.
A produkció után a vendége-

A bálozók hajnalig ropták a táncot (Fotó: FR)

JÓ NYÁRI SZEZONRA számít a TDM
A sárvári TDM folyamatosan készül a turisztikai szezonra.
A szervezet új online kampányokat indít, bővíti nyomdai
kiadványait, és egy új piac felé is nyit. A kerékpárbérlésben is
új lehetőségek nyílnak, több helyszínen és több eszköz közül
választhatnak az érdeklődők.

és a teniszpálya üzemeltetését,
szeretnénk kiterjeszteni a bérlési
lehetőséget. Hétköznapokon
az esti órákig, illetve hétvégén
egész nap lesz lehetőség az eszközbérlésre a Csónakázó-tavon
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a
főszezonban kinyit az Infó Viskó is.
Jó szezonra számít a TDM,
ennek érdekében mindent meg
is tesznek. Az online felületeken
új Sárvár imázst építő játékot
indítanak, új fotókkal, videókkal

frissítik a médiatárukat, és egy
online kampánnyal megcélozzák
a lengyel piacot is.
Haller Ferenc elmondta, a
nyomdai kiadványok is bővülnek.
A Sárvári Turisztikai Egyesülettel együtt sikeresen pályáztak a
Nemzeti Együttműködési Alapnál
a kétoldalas, Sárvárt és környékét
bemutató térkép újranyomtatására, melyből egy lengyel verzió
is készül.
sii

Szabadidőben mellékjövedelem!
Nyugdíjasok, kismamák, munkanélküliek,
sok szabadidővel rendelkező személyek
Németh Fanni, Haller Ferenc
és Holpert Krisztina (Fotó: CSZ)
Már 12 db e-bike, 7 db kerékpár, 2 db gyermekkerékpár, 8 db
e-roller és 2 db e-segway áll a
sárváriak és a turisták rendelkezésére a tourinform irodában.
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist &
TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője

bejelentette, hogy hamarosan
újabb négy e-rollert szereznek
be, és nyáron már az iroda nyitvatartási idején kívül is lehetőség
lesz a bérlésre.
– Együttműködve a vállalkozóval, aki elnyerte a KRESZ-park

FIGYELEM!
VISZI-POST Kft. Vas megye vezető szórólap és
reklámújság terjesztő cége, heti egy alkalomra,
6-8 óra időtartamban, korrekt szórólap és
reklámújság terjesztőt keres Sárvár kertvárosi részére!

VISZI-POST KFT.

Érdeklődni:
+36/20-287-1860-as
telefonszámon

6

2022. május 20.

SÁRVÁRI HÍRLAP

EGYÜTT BALLAGOTT a gimnázium és turisztikai technikum
Április 30-án tartották a ballagási ünnepélyeket a sárvári
középiskolák. A 2021/2022es tanév végén összesen 188
diák búcsúzott el iskolájától
városunkban. A Sárvári Tinódi Gimnázium és a Sárvári
Turisztikai Technikum közös
ballagást szervezett.
A két intézmény közös ünnepélye 10 órakor az iskolában
kezdődött, majd a végzős diákok
átballagtak a Nádasdy-várba.
Mindkét középiskolából két-két
osztály ballagott el: a gimnáziumtól 52, a technikumtól 50 diák
köszönt el.
A Sárvári Tinódi Gimnázium
nevében Grodvalt Ottó búcsúzott
a végzős diákoktól. Az igazgatóhelyettes reményét fejezte ki, hogy
a középiskolai évek alatt megszerzett tudás, tapasztalat elkíséri
a ballagókat, kamatoztatni tudják
azokat a képességeket, készségeket, melyeknek fejlesztésére
lehetőségük nyílt.
– Örülök, hogy a mai ballagáson
így együtt lehetünk, hogy hagyományaink szerint ünnepelhetünk.
Bízom benne, hogy maradandó
élmény, szép emlék lesz mindnyájunk számára ez az ünnep.
A ballagás megható esemény,
hiszen abban az életkorban éljük
át, amikor a gyermekkortól is
búcsúzunk – ezekkel a szavakkal
köszöntötte a ballagókat Hevér

Négy osztály búcsúzott a gimnáziumtól és technikumtól
Mihályné, a Sárvári Turisztikai
Technikum igazgatója.
A város nevében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszönt el a

végzősöknek, hogy legyenek elég
okosak és elég tudatosak ahhoz,
hogy a feléjük áramló információkból ki tudják szűrni a számukra

Hevér Mihályné igazgatónő, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és
Némethné Rádl Krisztina igazgatónő

diákoktól a Nádasdy-vár udvarán.
Az alpolgármester rámutatott,
bonyolult és furcsa világban
élünk. A jövőre nézve azt kívánta a

hasznos tudást. Bármerre is vezet
útjuk, mindig szívvel és lélekkel
cselekedjenek, a város pedig
visszavárja őket.

A ballagási ünnepélyen Medvegy Antal-díjjal jutalmazták
Gulyás Ferencet, a gimnázium
12.A osztályos tanulóját. A technikumba járó diákok közül a
„Legkiválóbb érettségiző végzős
diák” címet Petrányi Csenge 12.C
osztályos tanuló vehette át.
A végzősök számára május
2-án a magyar írásbelivel meg is
kezdődtek az érettségi vizsgák. A
Sárvári Tinódi Gimnáziumban két
osztályban 52 fő érettségizik, egy
kivétellel mindenki emelt szinten
is. A Sárvári Turisztikai Technikumban 30 fő tartozik a 12.C osztály
vizsgabizottságához. Turisztikai
ismeretekből húszan vizsgáznak,
12 fő emelt szinten; vendéglátóipari ismeretekből kilencen
tesznek érettségit, melyből egy
diák emeltezik.
sii

FAÜLTETÉSSEL búcsúztak a katolikus iskola végzősei
„Ültess fát, ha a jövőt építed” címmel május 5-én búcsúzó rendezvényt tartottak a Szent László Katolikus Általános Iskola
nyolcadikos diákjai. Egy-egy magas kőrist ültetett a két végzős
osztály a Sárvár Aréna mellé.
Folytatva a tavalyi kezdeményezést, idén is faültetéssel búcsúztak iskolájuktól és a várostól
a katolikus iskola végzősei. Az
ünnepség kezdetén a diákok
műsort adtak, majd az osztályközösségek lapátot, ásót és öntözőkannát ragadtak, és egy-egy
kőrisfát ültettek az aréna melletti
füves területre.
Az ültetésben szakmai segítséget nyújtott a végzősöknek
Monostori Miklós, a Sár vári

Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott vezetője, és Török
Miklós, a Sárvári Környezetvédő
és Természetbarát Egyesület
képviselője.
Szőkéné Németh Ibolya, aki
2021-ben osztályfőnökként szervezője volt az első faültetésnek is,
elmondta, idén valóban sikerült
hagyomány rangra emelniük a
kezdeményezést.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
üdvözölte az új hagyományt, hi-

A fiatalok lelkesen ültették el a kőriseket (Fotó: CSZ)
szen a faültetéssel a fiatalok Sárvár
jövőjét is építik.
Miután a két fa gondosan elültetésre került, a nyolcadikosok
felhelyezték rájuk az osztályok

névtábláit. Az eseményen közreműködtek a Szent Piroska Katolikus Óvoda kis óvodásai is, akik
virágos szalagot kötöttek a fákra.
sii
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A BARABÁS VÉGZŐSEI A VÁRPARKBAN BÚCSÚZTAK ISKOLÁJUKTÓL
A Barabás György Műszaki
Szakképző Iskola idén öt
osztályának, összesen nyolcvanhat diákja ballagott. Az
osztályok elhelyezték az iskola aulájában lévő fatörzsön
osztályfőnökeik nevét is tartalmazó réztábláikat, majd az
utolsó csengő és kolompszó
hívására felsorakoztak és az
intézményből a végzősök
átvonultak ballagási ünnepélyük helyszínére a Várparkba.
Az ünnepségen köszöntötték
a végzős diákokat, tanáraikat, az
iskola vezetőit, Dr. Márh Tivadar
alpolgármestert, a szülőket és a
nagyszülőket. Az ünnepségen
Talabér Csaba igazgató mondott
beszédet, arra emlékeztette a
diákokat, hogy csak a fáradtságos
iskolai évek tehették hasznossá az
embert.
– Ha az élet minden percében
jót vártok, akkor jót is fogtok
attól kapni – adott tanácsot a
végzős diákoknak a város nevé-

A jubileumi zászlóval vonultak a Barabás végzősei
a Várparkba, elől Talabér Csaba és Dr. Máhr Tivadar

ben elköszönve Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester. Ezt követően búcsúzó osztályok képviselői adták
át a szeretet és a hála jeleként
virágcsokraikat az iskola és a város
vezetőinek.
A maradó diákok nevében
Joó Martin 11.A osztályos tanuló

Öt végzős osztály búcsúzott az iskolától

XIV. Sárvár Városi Bál
2022.
06.11.

búcsúzott a végzősöktől. A búcsúzók nevében Vizkeleti Milán
12.A osztályos tanuló köszönt el.
2019 óta, új hagyományként, az
iskola 50 éves jubileumára elkészült zászlóra a végzős osztályok
szalagot kötnek.
Az ünnepség végén átadták
a tantestület által adományozott jutalomkönyveket a kiváló

F

ZENEKAR:

GALAXY
TÁNCZENEKAR

TOMBOLA
A rendezvény teljes
bevételének
kedvezményezettje:
SÁRVÁRI CSEPEREDŐ
BÖLCSŐDE

Helyszín:
Park Inn by Radisson Sárvár
Időpont/kapunyitás:
2022.06.11. Szombat 19.00-tól
Vacsora:
5 fogásos svédasztalos vacsora Válogatás az olasz konyha
remekeiből 20.00-kor
Jegyár: 9.990 Ft/fő
Jegy információ:
Mórocz Zsolt 30/287-4424,
Savanyú Gábor 30/334-8221
A Jegyek korlátozott számban
kaphatóak, csak elővételben,
a Park Inn recepción
(2022.05.16-tól)
Dress code: semi-formal
A beléptetés illetve
a programváltozás jogát
a szervezők fenntartják!

tanulmányi eredményekért és a
közösségért végzett munkáért.
Jutalomkönyvet kapott: Csiszler
Dominik, Fekete Zsolt, Vizkeleti
Milán, Szemes Ádám, Gaál János,
Jakab Eliza Judit, Kőrös Ákos, Csellény Patrik, Nagy Bianka, Németh
Noémi, Darvalics Tamás Gergő és
Hajba Kevin.
p-ás

Erox Martini

:
ellépő

PROGRAMAJÁNLÓ
A NÁDASDY-VÁRBÓL!

Random Jazz Dés András Strudellel május 25-én, szerdán 18
órakor a Nádasdy Ferenc Múzeumban. A dísztermi jazzkoncertek
egy friss különlegességgel folytatódnak. Berlin, Milánó és Budapest
után Dés András bécsi zenei formációja a Nádasdy-várban szólal meg
a jazzrajongók nagy örömére. A tökéletes összhangzásból sosem elég.
Boldogság, avagy élet 50 fölött című előadást május 30-án,
hétfőn 19 órakor láthatják a színházkedvelők a Nádasdy-várban. Cseke Katinka és Perjés János főszereplésével érkezik a Spirit
Színház kétfelvonásos vígjátéka a vár nagytermébe. Eric Assous
kétszereplős szórakoztató darabja egy izgalmas témát jár körül.
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent Miklós
Plébánia
● Május hónapban minden
este Lorettói litániát éneklünk
a Boldogasszony tiszteletére.
A Szent László-templomban
18.30 órakor, a Sári templomban
18.00 órakor. Vasárnaponként
15.30 órakor az Újmajori kápolnánál is énekeljük a litániát.
Pénteken esténként 19.30 órakor a szentmise után a Szent
László-templomban csendes
szentségimádást tartunk.
● Szeretettel kérjük a kedves
Hívektől, hogy a plébánia irodájában a 2022. évi egyházközségi
adót legyenek szívesek befizetni. Előre is köszönjük megértő
jóságukat és nagylelkűségüket.
Mindkét plébánia hivatala a szokásos időben áll a Testvérek rendelkezésére.
● Május 22-én, vasárnap lesz
Szent Ritának az ünnepe, melyre
kilenceddel készülünk a nagy-

SÁRVÁRI HÍRLAP
templomban az esti szentmisék
keretében. Szent Rita a reménytelennek tűnő helyzetekben
hathatós közbenjáró.
● Május 25-én, szerdán a
nagytemplom Prágai Kis Jézus
szobránál az esti szentmisével
imádkozunk boldogabb családokért.
● Május 29-én, vasárnap Urunk
mennybemenetelének főünnepén a délelőtt 9 órakor kezdődő
diákmisén ünneplik elsőáldozásukat az állami iskolákba járó 3.
osztályosok, akik a Szent László-templomhoz tartoznak.
● Mennybemenetel vasárnapján 9.30 órakor búcsúi szentmisét
tartunk a hegyközségi kálvária
kápolnában, és imádkozunk a
Hegyközségben élő családokért,
Hívekért.
● Június 5-én, pünkösdvasárnap a 10 órás nagymisén ünneplik
elsőáldozásukat a Sári templomhoz tartozó 3. osztályosok.
● Június 5-én, vasárnap Pünkösd főünnepén kérjük, hogy
minden megbérmált katolikus
keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az
Anyaszentegyház iránti szereteté-

ben! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn
is szokásos vasárnapi miserendet
tartunk mindkét sárvári templomban. „Jöjj Szentlélek Isten!
Helyettesítsd csendes bizalommal
a bennünk lévő aggodalmat!
Helyettesítsd erős hittel a bennünk lévő félelmet!” A pünkösdi
imádság szavaival Szentlélekváró
virrasztásra hívjuk a kedves híveket június 4-én, szombaton 20
órakor a Szent László-templomba.
Az apostolok példája, akik imával
és virrasztással vártak a Szentlélek
eljövetelére, mi is kérjük, hogy a
Szentlélek öröme töltse el szívünket, űzze ki lelkünkből a félelmet
és tegyen minket Krisztus bátor
követőivé és tanúivá.
● A sárvári plébániákról 100
fiatal bérmálkozik június 12-én a
Szent László-templomban. Imádkozzunk értük és családjaikért.

Evangélikus
Egyházközség
● Május 21-én, szombaton
Kerületi Férfiköri Találkozóra kerül
sor Alsóságon, amely alkalmon

gyülekezetünk Férfiköre is részt
vesz.
● Május 22-én sárvári, valamint
rábapatyi istentiszteletünkön
Gyarmati István, nyugalmazott
lelkipásztor végez szolgálatot.
● Május 24-én, kedden 18
órakor Férfikörünk tartja havi
összejövetelét.
● Május 26-án, csütörtökön,
mennybemenetel ünnepén 18
órakor tartunk istentiszteletet
a sárvári templomban.
● 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 órára
Bibliaórára várjuk az érdeklődőket.
● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 95/830-067. Egyházközségünk a Sárvári Református
Egyházközség Facebook-oldalon
is elérhető.
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KONDOR JÁNOS festőművész tárlata a Nádasdy–várban
Kondor János festőművész-galériavezető nyugdíjba vonulása alkalmából a Galeria Arcisban
nyílt kiállításán szülővárosának Sárvárnak az
érdemérmét is megkapta. A Megörökített idő
című tárlat megnyitására szinte megtelt a kiállítóterem. A falakon látható alkotások többsége
a világjárvány alatti bezártság idején készült.
Ritkán érkeznek ilyen sokan
a sárvári kortárs galériába, alkotótársak, ismerősök és barátok
sokasága vett részt az eseményen, köszöntve az alkotót és a
műveit. A Megörökített idő című
tárlat megnyitóján Kondor Jánost
üdvözölte Takács Zoltán Bálint intézményvezető és Kondora István
polgármester.
– Szerencsés, akinek a hobbija
a munkája. Kondor János közéjük tartozik, hisz kiváló ábrázoló
készsége és vizuális gondolkodása remek alapot biztosít festői
tevékenységéhez és kiállításszervező munkájához – fogalmazott
megnyitóbeszédében Tóth László
festőművész.
A hamarosan a 65. születésnapját ünneplő művészt a Nádasdy
Kulturális Központ nevében Takács
Zoltán Bálint igazgató köszöntötte
két festményt adományozva.

Takács Zoltán Bálint, Kondora István, Kondor János és Tóth László a megnyitón

Kondora István
polgármester pedig átadta több
mint három évtizedes alkotói és
közművelődési
életpályája elismeréseként az
önkormányzat
által adományozott Sárvár Városért Érdemérmet.
Kondor János 1980-ban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
matematika-rajz szakán végzett,
majd 1985-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskolán Bráda Tibor
osztályában diplomázott. 1986-tól
dolgozik a sárvári Kossuth Lajos
Művelődési Központban, amelynek 2005-től vezetője volt.
– Káldon kezdtem tanítani,
majd a sárvári művelődési központ munkatársa lettem, egy
olyan közösségnek a tagja, amely

hosszú ideig, generációkon keresztül meghatározta Sárvár szellemi életét – mesélte Kondor
János.
A nemrég negyvenéves fennállását ünnepelt sárvári galériát egy
esztendő híján, majd negyedszázada vezeti Kondor János. Ez idő
alatt számos helyi és ismert alkotó
mutatkozhatott be a Nádasdy-várban, amely országos ismertségre
is szert tett. Közművelődési tevékenysége mellett töretlen volt
alkotói munkája is. Ennek újabb

állomása a karantén alatti bezártság idején készült festményekből
most látható tárlat is.
– Nem a bezártság, hanem az
alatt az idő alatt eszembe jutott
emlékek és gondolatok voltak inspirálóak – mondta el a képekről.
Kondor János sárvári festőművész
kiállítása május 31-ig tekinthető
meg a Galeria Arcisban, a Nádasdy-várban. A Sárvári Televízió május 20-án 19 órától vetíti a Kondor
Jánossal készített beszélgetést.
p-ás

SÍPMESTEREK RELIKVIÁI a városi könyvtárban
A tárlókban sípok, zászlók,
mezek, díjak, labdák, régi
fotók és szabálykönyvek.
Kivételes tárlat, labdarúgó játékvezetők relikviáiból nyílt kiállítás a sárvári
könyvtárban.
– Ez már történelem, ami a
múltról beszél, de a jelenhez
szól – mondta a vitrinekbe rendezett fociemlékekről a kiállítást
megnyitó Prof. Dr. Gadányi Károly,
az MLSZ Vas megyei Társadalmi
Elnökségének elnöke. Hozzátéve,
hogy a játékvezetés hivatás és
filozófia is.
– Az országban ez az első ilyen
tematikájú tárlat, amely azért jött
létre, hogy ráirányítsa a figyelmet
a pályán lévő huszonharmadik
emberre. Hazánkban kevés szó
esik a sípmesterekről, azok eredményeiről, pedig máshol őket is
sztárként kezelik – számolt be a

25 játékvezető, közel fél évszázad
relikviáit bemutató tárlatáról a
szervező Török Miklós.
A labdarúgás mindig népszerű
volt Sárváron. 1913. április 8-án

idő, amikor három felnőtt csapat
is volt: a Kinizsi, a Sárvári Vasas és
a Sárvári MEDOSZ.
A focisták mellett a város büszke a játékvezetőire is. A sárvári

Török Miklós és Gadányi Károly szemléli az ország
első játékvezető kiállítását a sárvári könyvtárban

alakult meg a Sárvári Egyetértés Football Club. A többszöri
átalakulása után 1952-től Sárvári Kinizsi néven működött a
legrangosabb egyesület, de volt

játékvezetők jó felkészültségüknek köszönhetően rendszeresen
kaptak a megyei bajnokságoknál
magasabb szintű mérkőzések
levezetésére is felkérést.

Az idősebb korosztályokból
Gera János és Fábián Ottó is
működött az NB III-ban, később
Wittinger Ernő, majd Sándor
Zoltán. Jelenleg Horváth Patrik
működik ezen a szinten, és esélye
van a további rutin megszerzése
után magasabb osztályba is felkerülni. Ma a legmagasabb szinten jegyzett magyar labdarúgó
játékvezető Bognár Tamás, aki a
FIFA I. kategóriájáig jutott Vad
Istvánnal együtt. Török Katalin
pedig 2008 óta FIFA asszisztens,
részt vett már minden korosztály
világbajnokságán. Bár a család és
a munka máshova szólította őket,
ők ma is sárváriak, a Vas megyei
játékvezetők nagy családjához
tartoznak.
A Nádasdy-várban látható Sárvári játékvezetők című kiállítás június 3-ig tekinthető meg a könyvtár emeleti folyosógalériáján.

p-ás
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ÖTÉVES A SÁRVÁR RÁDIÓ
Idén tavasszal lett ötéves a Sárvár Rádió. Egy héten át tartó játéksorozattal ünnepeltük a születésnapot, rengeteg nyeremén�nyel készültünk a hallgatóinknak. A szülinapi meglepetés sem
maradt el, az egyik hűséges hallgatónk tortával és pezsgővel
köszöntött fel minket.
Április 5-én a délelőtti műsor
közben egy tortával a kezében
nyitott be a Sárvár Rádió stúdiójába Banai Henrietta. A rádió
törzshallgatója igazi meglepetést
okozott a szerkesztőségnek.
– Nagyon szeretem a Sárvár
Rádiót, öt éve hallgatom már.

Szerencsés helyzetben vagyok,
naponta többször tudok hangolódni a 96.5-re – fogalmazott Heni.
A Sárvár Rádió 2017. április 5-én
0:00 perctől kezdte el sugározni
adását az FM 96.5-ön.
– Óriási kihívást jelentett öt
évvel ezelőtt a Sárvári Médiacent-

A Sárvár Rádió születésnapját ünneplő médiacsapat…
a kép nem teljes…

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)

Fonyó Roberta, Banai Henrietta, Auer Nikolett
és Czupor Szilvia az ünnepi tortával (Fotó: MM)
rumnak, hogy a Sárvár Rádióval
bővülhetett a szolgáltatási köre,
de igyekeztünk ennek a feladatnak megfelelni. Örülök, hogy a
városra hangolhattunk, hogy
nagyon hallgatottak vagyunk –
mondta a rögtönzött ünnepségen dr. Fonyó Roberta, a Sárvári
Média Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A jubileum kapcsán egy kis
múltidézést tartottunk a kollégákkal. Műsorvezetők, szerkesztők idézték fel az indulás
pillanatait.
– Amikor megszólalt először a
szignál, az egy heuréka élmény
volt. Nagy öröm volt, hogy Sárvá-

ron elindulhatunk, gyorsan eltelt
ez az öt év – emlékezett vissza
Pogács Mónika, aki a rutinos kollégák közé tartozik. Móni hangját
elsősorban a magazinműsorokból ismerhetik, de a hírszerkesztésben is fontos szerepet vállal.
– Nem nagyon működik helyi
kereskedelmi rádió jelenleg az
országban olyan magas információközvetítő színvonalon, mint a
Sárvár Rádió. Ezt tapasztalatból
tudom mondani. Büszke lehet
mindenki, aki készíti, és aki hallgatja – hangsúlyozta H. Szalay
Balázs, aki gyakorlott rádiósként
az első naptól kezdve a Délutáni
Műszakot vezeti.
– Rengeteg kérdés és kétely
volt bennem, nagyon sok mindent kellett megtanulni rövid
idő alatt, hiszen egyik napról a
másikra indul egy rádió. De mind
szép emlék, és nagyon várom,
hogy újra mikrofon mögé ülhessek – fogalmazott Kondora Anikó, aki öt évvel ezelőtt a Köztér
műsorvezetőjeként mutatkozott
be, egyike volt a fiatal, kezdő
kollégáknak.
Én magam is kezdőként kerültem a Sárvár Rádió csapatába, és a tapasztaltabb kollégák
segítségével beletanultam a
hírszerkesztés és hírolvasás fortélyaiba. Arra törekszünk, hogy
mindennap friss helyi tartalmat
szolgáltassunk a hallgatóinknak.
Szerencsés helyzetben vagyunk,
hiszen Sáváron nagyon aktívak
a közösségek, mindig van miről
beszámolni.
Bízunk abban, hogy a következő öt évben is ránk hangolnak
a sárváriak, hiszen a folytatásban
is jó zenékkel, helyi tartalmakkal
és izgalmas játékokkal készülünk.
Czupor Szilvia
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Téged keresünk, ha fontos Neked az, hogy
✓ a munkahelyed megbízható, stabil háttérrel rendelkezik
✓ saját állományban alkalmazunk határozatlan szerződéssel, próbaidő nélkül
✓ a munkáltatódnak érték az EMBER, a vezetőid értékelik a teljesítményed
✓ munkádért versenyképes bért, 44% műszakpótlékot és negyedéves bónuszt fizetünk
✓ 100 %-ban megtérítjük a munkába járásod bérlet leadása esetén
✓ gyáron belüli ingyenes étkezési lehetőséget biztosítunk

Jelentkezésedet az alábbi munkakörökbe várjuk:
ANYAGMOZGATÓ
RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ (2
(2 műszak):
FELADATOK:
az átvett termékek raktárakban történő
elhelyezése (gépi, kézi rakodással) kézi
adatgyűjtő használatával, a tárolási
szabályoknak megfelelően

•

ELVÁRÁSOK:
alapfokú végzettség
targonca jogosítvány
alapfokú számítástechnikai ismeretek
C kategóriás jogosítvány előny

•
•
•
•

KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ (2-3 műszak):
(2-3 műszak):
FELADATOK:
•
•

üzemzavarok gyors és szakszerű elhárítása
termelő berendezések javítása, időszakos
ellenőrzése, karbantartása

ELVÁRÁSOK:
•
•
•
•

szakirányú középfokú végzettség
releváns szakmai tapasztalat
targonca jogosítvány előny
alapfokú számítástechnikai ismeretek

GÉPKEZELŐ- KARBANTARTÓ
GÉPKEZELŐ-KARBANTARTÓ (2-3 műszak):
(2-3 műszak):
FELADATOK:
•
•
•

gépek, berendezések üzemeltetése, termelési feladatok végrehajtása
a gépek technológiai beállításainak, átszereléseinek elvégzése
részvétel a tervezett karbantartásokban

ELVÁRÁSOK:
•
•
•

középfokú végzettség (szakirányú előny)
ipari környezetben szerzett tapasztalat
targonca jogosítvány előny

Jelentkezés, infó: 06-30/947-5813; boglarka.takacs@saga-foods.hu
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SZÜLETÉS ÜNNEPE
Sárvár

XII. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI ÉS MAZSORETT FESZTIVÁL

A 30 ÉVES SÁRVÁR VÁROSI MAZSORETT EGYÜTTES JUBILEUMI MŰSORA

2022. május 30. – június 3.
május 30. (hétfő)
1100 Születés fája ültetése az Arborétumban
		 (Esőnap: péntek 1100)
		
Megnyitó: Dr. Wächter Walter megyei tisztifőorvos
		
Köszöntő: Kondora István polgármester
		
A faültetés után baba-mama énekes, mondókás percek
		
Fálmon Erika szociál-pedagógus vezetésével
május 31. (kedd)
1600 Kézműves foglalkozás mondókákkal, dalokkal,
		 versekkel a leendő óvodásoknak a Szent Piroska
		
Katolikus Óvodában
június 1. (szerda)
1000 Bölcsődei kóstolgató – Nyílt nap a Sárvári
		
Cseperedő Bölcsődében
		
Ismerkedés a bölcsődevezetővel,
		
a kisgyermeknevelőkkel, együtt játszás az udvaron
1100 Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés
		
a szülésről, csecsemőkorról a Sárvári Tinódi
		
Gimnázium 11/B osztályos diákjaival
A foglalkozást vezeti: Bödőcs Piroska iskolavédőnő
1600 Papírszínház a Sárvári Vármelléki Óvodában
a Bújócska című mese bemutatása és a meséhez
		
kapcsolódóan Bújj, bújj, zöld ág... címmel mondókás,
		
énekes, mozgásos foglalkozás
június 2. (csütörtök)
1000 Bölcsődei kóstolgató – Nyílt nap a Sárvári
		
Cseperedő Bölcsődében
		
Ismerkedés a bölcsődevezetővel,
		
a kisgyermeknevelőkkel, együtt játszás az udvaron
1700 Nyelvi késés vagy nyelvi zavar? Mit tehet a szülő?
		 Előadó: Fazekas Andrea gyógypedagógus – logopédus
		
Helyszín: Nádasdy-vár, Házasságkötő terem
június 3. (péntek)
1000 Bölcsődei kóstolgató – Nyílt nap
		
a Sárvári Cseperedő Bölcsődében
		
Ismerkedés a bölcsődevezetővel,
		
a kisgyermeknevelőkkel, együtt játszás az udvaron
A bölcsődei nyílt napok előzetes regisztrációval
látogathatók! Regisztráció a bölcsőde honlapján:
www.sarvaribolcsode.hu/nyiltnap
A programok ingyenesek!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
			
			
			

Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

A fesztivál programja:
JÚNIUS 3.
14.00 Térzene a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben – Hajdúböszörményi
Mazsorett Együttes és az Újfehértói Fúvószenekar
18.00 Mazsorett-show a Hild parkban – Sárvári Mazsorett Együttes
JÚNIUS 4.
11.00 Térzene a Hild parkban – Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes
és az Újfehértói Fúvószenekar
16.20–19.00 Showműsor a Nádasdy-vár udvarán
19.00 30 ÉVES SÁRVÁR VÁROSI MAZSORETT EGYÜTTES ÉS A KANONA BAND JUBILEUMI MŰSORA A NÁDASDY-VÁR UDVARÁN
20.00 Fesztivál fináléja
(Rossz idő esetén a showműsor a Sárvár Arénában kerül megrendezésre.)
Résztvevő együttesek:
Balatonfüred Ferencsik János Zeneiskola Fúvószenekara, Csepregi Mazsorett Együttes, Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes, Kanona Band, Menner
Bernát Fúvószenekar, Tata, Sárvári Koncertfúvószenekar, Sárvári Mazsorett
Együttes valamennyi csoportja, Újfehértói Fúvószenekar.

5. Veterán Piknik – Sárvár
Gyere el 2022. június 4-én Sárvárra, és éld át a ‘60-as, ‘70-es évek
hangulatát! Öltözz a korhoz megfelelően és csodáld meg a kor járműveit.
Helyszín: Nádasdy-vár, Várpark • Program: 8:00–18:00
Regisztráció, érkezés: járművel való bejutás csak regisztrált
vendégeknek. A belépés díjtalan.
10:00 – START!!!
10:30 – 14:00 Programok egész nap (kicsiknek és nagyoknak)
• „Piknik Kedvencei” szavazás
• pedálos autók gyerekeknek
• retrobuszos városnézés
• PinStrip festés
14:00 – készülődés a felvonulásra
14:30 – felvonulás a város utcáin
15:30 – visszaérkezés a Várparkba
16:30 – „Piknik Kétkerekű és Négykerekű Kedvence” szavazás
eredményhirdetése
17:00 – programzárás, zenés pakolás
A rendezvényre való BELÉPÉS DÍJTALAN, DE a kiállított járművek
részére előzetes vagy helyszíni REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
Tegyél Te is valamit a kosárba!
Rendezvényünk célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a veteránjárművek kedvelőit. Ezért arra gondoltunk, hogy a résztvevő járművek között
a közönség segítségével kiválasztjuk a „Piknik Kedvencei”-t, akiknek a
nyereménye egy minden jóval teli piknikkosár lesz. Ha úgy gondolod,
hogy te is szívesen tennél valamit az ajándékkosarakba, akkor szívesen
fogadunk minden jellegű tárgyi vagy egyéb felajánlást.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

SÁRVÁRI HÍRLAP

2022. május 20.

13

Sárvár Téged is vár, hogy gyönyörű környezetben futva gyűjtsd a kilométereket!
Az ország 15 pontja kapcsolódik össze május 21-én a Futókörök Napján!
Rendhagyó futóeseményre kerül sor, ugyanis ingyenes versenyre várják a futás szerelmeseit a Futókörök Napján.
A Futókörök Napja egyben a települések versenye is lesz. A
programban részt vevő helyszínek közül ugyanis a nap végére
kiderül, hogy hol tették meg a legtöbb kilométert a futók.
A versenyközpontok reggel 8-kor nyitnak, a nap végére pedig
kiderül, hogy melyik a legaktívabb település.
LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK:
– Időpont, helyszín: 2022. 05. 21. (szombat) 9:00-17:00,
Sárvár, Csónakázó-tó
– Nevezés: ingyenes, kizárólag a verseny helyszínén 8:00
órától 16:30 óráig!
– Versenyközpont: Spirit Hotel mellett
– Valamennyi helyszínen kizárólag rajtszámmal lehet csak
részt venni a versenyen.
– A rajtszám átvétele 1000 Ft kaució ellenében a helyszínen
történik, amelyet a rajtszám leadásakor visszakap a futó.
– A körszámlálást a Szervezők chipes rendszerrel végzik.
Egyszerre legfeljebb 150 futó tartózkodhat a pályán, ezért 150
db időmérő chippel felszerelt gumis rajtszámot biztosítunk. A
rajtszámot a futás során végig elöl, jól láthatóan, összehajtás
nélkül kell viselni. A rajtszámra rögzített chipet nem szabad
megrongálni, eltávolítani. A rajtszámot a teljesített körök után
le kell adni. Azokat fertőtlenítjük, ha újra szükség lesz rá, akkor
újra használjuk.
– Egyénileg és városok szintjén is mérjük a teljesítményeket.
– A legtöbb km-t összegyűjtő város 250.000 Ft, a második
150.000 Ft, a harmadik 100.000 Ft díjazásban részesül, amelyet
jótékony célra használhat fel.

– Helyszínenként a három legtöbbet futó résztvevőt 25.000,
15.000 és 10.000 Ft-os sporteszköz-utalvánnyal díjazzuk.
– Óránként tombolasorsolás.
– Frissítéshez a szervezők izotóniás porokat biztosítanak,
amelyet a versenyzők kulacsban feloldhatnak. A versenyzőknek
viszont csak saját kulacs használható, amelyet a frissítő asztalra a versenyző lehelyezhet! A verseny alatt a saját kulacsból
végzi a frissítést, a futókör mellett található ivókútból a kulacs
vízzel feltölthető, az izotóniás porokat a szervező biztosítja!
További részletek: https://szeosz.hu/futokorok-napja
Facebook – Futókörök Napja Sárvár
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FELHÍVÁS

a 2022. évi Népszámláláson számlálóbiztosnak történő jelentkezésre

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén
teljes körű népszámlálást. A népszámlálás kiterjed a Magyarországon élő vagy 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodó,
de Magyarországon bejelentett
lakóhellyel, tartózkodási hellyel
rendelkező magyar állampolgárokra, a Magyarország területén
három hónapnál hosszabb ideig
tartózkodó: EGT-állampolgárokra, harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre,
valamint az ország területén
lévő lakásokra, lakott üdülőkre,
lakott egyéb lakóegységekre és
a közösségi éjszakai elhelyezést
szolgáló intézményekre.
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat,
beleértve a gyűjtendő adatok
körét a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény)
írja elő. A népszámlálási törvény
szerinti adatszolgáltatás –
az egészségügyi állapotra, a
fogyatékosságra, a vallásra, az
anyanyelvre és a nemzetiségre
vonatkozó adatkörök kivételével
– kötelező.
Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt
az interneten a kérdőívek önálló
kitöltésével, valamint elektroni-

kus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével
valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül 2022. október 1. és
november 28. között az alábbiak
szerint:
1. időszak: 2022. október
1. és október 16. között:
internetes önkitöltési időszak
(az online kitöltött kérdőíveket
az adatgyűjtő rendszer 2022.
október 16. éjfélig fogadja)
2. időszak: 2022. október
17. és november 20. között:
számlálóbiztosok általi személyes
adatgyűjtés (azok körében, akik
részéről az internetes önkitöltési
időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív)
3. november 21. és november 28. között: pótös�szeírás
A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb.
170-180 címen kell kérdőívet
kitöltenie.
A számlálóbiztosi munkára jelentkezőknek az alábbi két pontban leírtakkal rendelkezniük kell:
– saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez:
rendelkezik olyan informatikai
eszközzel, amelyen meg tudja

tekinteni az e-learning tananyagot és vizsgázni tud (PC, laptop,
tablet stb.);
– elektronikus és telefonos
elérhetőséggel: a folyamatos
és hatékony kapcsolattartás
érdekben rendelkezik mobiltelefonnal és e-mail-címmel.
Főbb feladataik a következők:
– otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek,
segédanyagok elsajátítása és
elektronikus vizsga elvégzése;
– az adatfelvétel kezdete előtt
az összeíráshoz szükséges a
KSH által biztosított elektronikai
eszköz (tablet) és tartozékai, a
számlálóbiztosi igazolvány, az
összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok és segédanyagok
átvétele;
– a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
szükség esetén címpontosítás, új
címek felvétele, kapcsolatfelvétel
az adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdőívek KSH által előírt
módon való kitöltése;
– folyamatos, ütemes előrehaladás, a címjegyzék vezetése,
meghiúsulások dokumentálása a
menedzser alkalmazásban;
– folyamatos kapcsolattartás
a felülvizsgálóval, rendszeres

beszámoló a terepen tapasztaltakról;
– megtagadások, rendkívüli
esetek azonnali jelentése a
felülvizsgálónak;
– az adatfelvétel befejezését
követően az összeírásra használt elektronikai eszköz (tablet)
és tartozékai, számlálóbiztosi
igazolvány, címjegyzék, egyéb
nyomtatvány, illetve papíralapú
jegyzet leadása.
A számlálóbiztossal szemben
elvárás a legalább középfokú
végzettség, magabiztos számítógépes ismeret, terhelhetőség, motiváltság, jó fellépés,
kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, empátia,
lelkiismeretesség, konfliktuskezelő készség, titoktartás,
helyismeret.
Amennyiben számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük,
hogy küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefon
szám, e-mail cím) a horvath.
krisztina@sarvar.hu e-mail
címre 2022. május 31. napjáig. További felvilágosítás
Vargáné Horváth Krisztinától
kérhető az alábbi telefonszámon: 95/523-126.
Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal

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

május 26-án és június 2-án,
csütörtök 17 órakor

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

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

www.ritmo.hu

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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TIZENEGY SPORTÁG a városi sportnapon
Sárvár Város Sportnapja a koronavírus-járvány elmúltával
idén újra megrendezésre került. A program április 23-án és
24-én a „Mozdulj Sárvár!” kezdeményezés keretében valósult
meg. Tizenegy sportág várta az érdeklődőket nyílt napokkal,
versenyekkel.
Két napon át hat helyszínen
zajlottak a sportesemények a
városi sportnapon. Az idei évben
bekapcsolódott a szervezésbe
a Sárvári Sportfólió Kft. is, így a
Sárvár Aréna lett az egyik otthona

a rendezvénynek. Április 23-án
karate, teke és fallabda nyílt napot,
valamint kosárlabdaversenyeket
tartottak a létesítményben.
– Ha megpróbálunk egészségesek maradni, szeretjük a sportot,

A Sárvárfürdőben rendezett úszóverseny lelkes résztvevői
akkor remélhetőleg a mindennapokat is úgy tudjuk élni, hogy az
jólesik. Remélem, hogy a sárvári
sportnap – kiegészítve új helyszínekkel és régi, de revitalizált
programokkal – hozzá tud ehhez
járulni – mondta Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, a „Mozdulj Sárvár!” ötletgazdája, miután ő maga
is kipróbált pár erősítő gyakorlatot
a karatésoknál a dojoban.
A várparkban a tájfutók, a Nádasdy-vár udvarán az íjászok
mutatkoztak be, a Sárvárfürdőben

A kosárlabdaversenynek
az aréna adott otthont

úszóversenyt hirdettek. A Barabás
iskolában asztalitenisz-versenyre
hívták a sárváriakat.
A tánc is visszatért a városba,
hét csoport részvételével rendezték meg a tánc világnapi gálát a
Hild parkban.
Április 24-én petanque-versenyt szerveztek a várparkban,
valamint kerékpáros szezonnyitó
napot tartottak a KRESZ-parkban.
Utóbbi zárta le a város 2022. évi
sportnapját.
sii

KERÉKPÁROS SZEZONNYITÓ a Csónakázó-tónál
A városi sportnap keretén belül Közlekedj okosan! címmel kerékpáros szezonnyitó napot tartott a Sárvári Kerékpár Egylet
a Csónakázó-tónál lévő KRESZ-parkban. Az erős szél ellenére
több százan látogattak ki az eseményre, amelyen egész nap
ingyenes kerékpáros programok – versenyek, bemutatók –
várták az érdeklődőket.
A közlekedésbiztonsági és kerékpáros élménynapot Szabó
Zoltán, Sárvár város alpolgármestere nyitotta meg, a résztvevőket
Wawrzsák Zsolt, a kerékpár egylet
elnöke köszöntötte.

– Ennél szebb helyszínt nehéz
lett volna találni, hiszen a Csónakázó-tó környéke az elmúlt évek
során gyönyörűen megújult. Új
sétálóutak, futókör, kerékpárutak
kerültek kialakításra, megújult a

A vállalkozó
kedvűek az oldtimer kerékpárokra is felültek
(Fotó: MM)

Az erős szél ellenére sokan próbálták
ki a felújított KRESZ-pályát (Fotó: MM)
KRESZ-park, és a fejlesztés nem áll
meg – hangsúlyozta Szabó Zoltán,
hozzátéve, hogy az önkormányzat
a város újabb három pontján szeretne kerékpárutat építeni.
A látogatók oldtimer és BMX
freestyle kerékpáros bemutatókon vehettek részt, és különféle
közlekedési eszközöket próbálhattak ki a Csónakázó-tó területén.
Elvihették egy próbakörre a pedálos gokartokat, az e-bike-okat,
e-rollereket vagy a segway-eket.
A Bringaakadémia ügyességi versenyt és KRESZ-totót szervezett,
elsősorban gyerekeknek.

A két keréken érkezőknek
egész nap ingyenes kerékpárbeállítási és -javítási lehetőséget
biztosítottak a szervizponton. A
vállalkozó szellemű bringásokat
pedig kerékpártúrára hívták a
szeles időben.
A kerékpáros szezonnyitó jó
hangulatához a Sárvár Rádió is
hozzájárult, a 96.5 csapata élő
kívánságműsorral jelentkezett a
helyszínről.
Wawrzsák Zsolt elmondta, bíznak abban, hogy sikerült egy tartalmas programot összeállítaniuk.
sii
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Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655

BALLAGÁSI
KEDVEZMÉNYEK!

BALLAGÁSODRA
találd meg
” Az összevisszaságban
az egyszerűséget,
a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt
mindig ott van
a LEHETŐSÉG!”

Arany
ékszerek
beszámítás
esetén

-20%

Nyitvatartás: H.-P.: 8.30–17.00,
SZO.: 8.30–12.00

www.ekszerszalon.com
ZOÉ Ékszer

Karikagyűrűk és
brill köves
eljegyzési gyűrűk

-10%
kedvezménnyel.
Drágakő
ékszerek

A ballagási akció 2022. április 19-től május 31-ig tart.
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Órák

-1 0 % -1 0 %
-1 5 %

Castrum Ferreum Kft.

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 «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Ne koptassa a télit!
Nyári gumi akció

16.900 Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

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

