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Az elődök munkájára
építve kell
továbbhaladni

Számtalan veszély leselkedik most is Magyarországra és az általunk képviselt keresztény
európai értékrendre – figyelmeztetett ünnepi beszédében Kondora István polgármester
A hagyományoknak megfelelően a Nemzetközi Folklórnapok
keretében, augusztus 20-án a Nádasdy-vár udvarán került sor
a Szent István-napi ünnepségre. Ezen nemcsak az államalapító
királyunkról emlékeztek meg, de megszegték az új kenyeret és
ekkor ünnepelték Sárvár modernkori várossá avatásának 54.
évfordulóját is.
A színpadon a fellépő együttesek
képviselői mellett jelen volt Kondora
István, Sárvár polgármestere, Takács
Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális
Központ igazgatója, Molnár Andrea
programigazgató és Ódor Viktória,
a Nemzetközi Folklórnapok fesztiváligazgatója is. Kondora István
ünnepi beszédében elmondta,
hogy azokat az értékeket, amelyeket a kereszténység vallott és
a magyar állam alapjait képezték,
azokat az értékeket folyamatosan,
minden évszázadban, mindenféle

vihar és háborúskodás ellenére
képesek voltunk eddig megőrizni.
Számtalan veszély leselkedik most
is Magyarországra és az általunk
képviselt keresztény európai értékrendre. Ideológiai alapon próbálják
meggyengíteni és támadni ezt az
értékrendet – figyelmeztetett ünnepi beszédében Kondora István,
Sárvár polgármestere.
Kondora István ünnepi beszédében megemlékezett Sárvár várossá
avatásának 54. évfordulójáról is,
melynek születésnapi ünnepe maga

a Nemzetközi Folklórnapok. 1968ban az elődök hathatós munkájának
köszönhetően újra visszakapta
Sárvár városi rangját. Az új kenyér
ünnepe az elmúlt évtizedek alatt
megváltozott, a régi idők embere
számára a kenyér a mindennapi betevőt jelentette, hisz a búza ültetésétől az őrlésig végigkövették minden
mozzanatát, a mai kor embere már a
boltok kenyérválasztékából válogat.
Ezt követően a város első embere
megszegte az új kenyeret egy nagy
szeletet vágva, hogy jusson belőle
mindenkinek egész éven át. Végül
egy pohár borral koccintva jó egészséget és boldog időszakot kívánt
Sárvár minden lakójának és az ide
érkező vendégeknek. Az ünnepség
után kezdődött el a folklórtalálkozó
zárógálája. 
(gabika)

ISMÉT
ÜLÉSEZETT
A SÁRVÁRI
TESTÜLET
Ismét rendkívüli ülést tartott
a sárvári képviselő-testület,
ahol napirendre került a Téglagyári utca útburkolatának
építése, a Csónakázó-tónál
létesülő új szálloda és a 6.
számú háziorvosi körzet új orvosának ellátási szerződése is.
Az ülés elején tett esküt Berkovits Imre, aki a Jogi és Ügyrendi Bizottság új külsős tagja
lett az időközben képviselővé
választott Németh Róbert helyett. Lezárult Sárvár településrendezési eszközeinek legújabb
módosítási eljárása az ülésen,
a város gazdasági fejlődését
szolgáló döntéseket hozott a
testület a helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv
módosításával.
Kondora István polgármester
szóbeli tájékoztatást adott a
képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú víziközmű
rendszerek integrációjával kapcsolatban. Sárvár víziközművét,
továbbá szennyvízcsatorna-hálózatát és szennyvíztelepét is a
Vasivíz Zrt. üzemelteti. A Vasivíz
többségi tulajdonosa a szombathelyi önkormányzat, Sárvár
Város Önkormányzatának csak
1,2%-os tulajdoni hányada van
a cégben.
Folytatás a 3. oldalon

ELKEZDŐDÖTT A TANÉV!

Közeledik az ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS!

Sárvár három általános iskolájában és három középiskolájában
elkezdődött a 2022/2023-as tanév. Az iskolákba rendben megérkeztek a tankönyvek, munkafüzetek. A közoktatásban részt vevők
idén is ingyen kapják meg ezeket. Az új NAT bevezetésével lassan
lecserélődnek a tankönyvek, most a 11. évfolyamra került sor. Ők
teljesen új könyveket kapnak, a többiek részben újat, részben pedig raktárból újszerű példányokat. Az őszi szünet október 28-tól
november 7-ig; a téli szünet december 21-től 2023. január 3-ig;
a tavaszi szünet pedig 2023. április 5-től április 12-ig tart.

Tizenhatodik alkalommal rendeznek Magyarországon teljes körű
népszámlálást idén. Az adatgyűjtés internetes kérdőívek önálló
kitöltésével, valamint számlálóbiztosok közreműködésével valósul
meg. A népszámlálást az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed
minden lakásra és személyre. Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és november 20. között a számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek
nem töltötték ki az online kérdőívet. Részletes tájékoztató 12. oldal
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Kiválasztotta a zsűri a LEGVIRÁGOSABB INGATLANOKAT!

Munkában a zsűri – Bokorné Csonka Judit és Dr. Máhr Tivadar
A város önkormányzata idén is meghirdette a „Virágos Sárvárért!” Környezetszépítő Versenyt, amelynek lezárulta után
következett a zsűrizés.
A zsűrielnök Dr. Máhr Tivadar,
Sárvár város alpolgármestere. A
tagjai Bokorné Csonka Judit, a
Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnöke, Kon-

dor János, a Nádasdy Kulturális
Központ igazgatóhelyettese, Dr.
Kulcsár László, a Sárvári Város
szépítő Egyesület elnöke, dr.
Szijártó Valéria, Sárvár címzetes fő-

jegyzője, Varga Zoltán, a Kertészeti
Áruda és Díszfaiskola tulajdonosa.
– A hőség és az aszály ellenére
a városban nagyon sok a szépen
gondozott, virágos ingatlan – állapította meg a „Virágos Sárvárért!”
Környezetszépítő Verseny zsűrije
a pályázatra nevezett épületeket
megtekintve. A pályázók négy
fotóval és rövid bemutatkozó szöveggel vehettek részt a versenyen.
Olyan udvarokról, előkertekről,
erkélyekről várták a fényképeket,
amelyek az utcáról is láthatóak.
Emellett a szakavatott zsűri tagjai
egész nyáron át figyelték a várost
és tettek javaslatokat a legötletesebb, legszebben virágosított
helyszínekre.
Így közel félszáz utcakert, előkert, homlokzat és erkély virágo-

sítását, esztétikus és harmonikus
megjelenését vették végül górcső
alá. A zsűri döntését meghozva
díjazza a legvirágosabb ingatlanokat, erkélyeket és vállalkozásokat,
valamint különdíjakat is kiadhat.
– Azt tapasztaltuk, hogy a korábbi
első helyezettek, akiket már nem
jutalmazhatunk, ők is még szebbé
varázsolták ingatlanukat – számolt
be Dr. Máhr Tivadar, a verseny
ötletgazdája.
– A gondozott-virágos környezet jobb hangulatot hoz, a növények meghálálják a rájuk fordított
figyelmet – számolt be Bokorné
Csonka Judit.
Az ünnepélyes díjátadóra a
tervek szerint szeptember 24-én, a
Sárvári Környezetvédelmi Napon
kerül sor.
p-ás

INFORMÁCIÓK A TARAVIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓJÁVAL KAPCSOLATBAN!
Az elmúlt hetekben több lakossági megkeresés is érkezett az
önkormányzathoz a terület képviselőjén keresztül a rábasömjéni szaghatásokkal kapcsolatban. Ezért felvette Sárvár Város
Önkormányzata a Taravis Kft. menedzsmentjével a kapcsolatot.
A cég az alábbi közleményt küldte az önkormányzat részére:

A Taravis új szennyvíztisztítója
„A Taravis Kft. 2022. február 28-án
a próbaüzem lezárását követően
helyezte üzembe szennyvíztisztító
telepét Sárvár-Rábasömjén településen. A próbaüzemi tapasztalatok alapján a szennyvíztisztító
telepen működési változtatások
történtek. A tapasztalatok és a
lakossági jelzések alapján 2022.
június 16-án két darab biofilter
került beépítésre az esetlegesen
előforduló szaghatások kiküszöbölésére. Az üzemelési tapasztalatokra figyelemmel az üzem
működtetési rendszerét folyamatosan fejlesztjük.
Az elmúlt hónapokban is érkeztek lakossági észrevételek,

ezek – az önkormányzat egyidejű
tájékoztatásával – azonnal kivizsgálásra kerültek. Reményeink
szerint a kellemetlen szaghatások
a megtett intézkedések hatására a
jövőben megszűnnek.
A szennyvíztisztitó üzemet –
előzetes egyeztetés után – az
érdeklődők a baleset- és munkabiztonsági szabályok betartásával,
kísérővel megtekinthetik.”
A sárvári önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri – a
rábasömjéniek nyugalma érdekében – a szennyvíztisztító telep
működését, szükség esetén további tárgyalásokat kezdeményez
a Taravis Kft. vezetésével.

Hirdetésfeladás:
06 30 45 75 035
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RENDKÍVÜLI ÜLÉST tartott a sárvári képviselő-testület
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István tájékoztatójában elmondta, hogy a sárvári
képviselő-testület legfontosabb
feladata, hogy a jó minőségű
ívóvíz szolgáltatása, valamint
a szennyvíz elvezetése és tisztítása biztosítva legyen Sárvár
lakói számára. A testület minden
döntését ez határozza meg.
Sárvárnak a Vasivízben lévő tulajdonrészének állami tulajdonba
adásával kapcsolatban nem hozott döntést az ülésen a testület,
tudomásul vették a polgármester
tájékoztatóját. Egyelőre folyamatosan figyelemmel kísérik a
víziközmű-ágazattal kapcsolatos
fejlesztési lehetőségeket.
Sárvár Város Önkormányzata
605 millió forintos kormányzati
támogatást kapott a Sárvár Aréna

Berkovits Imre, Kondora István és Dr. Máhr Tivadar
az új külsős bizottsági tag eskütételekor
mögötti terület megvásárlására,
és az ott tervezett szabadidős
fejlesztés elindítására. Ennek felhasználásával – a telek megvásárlását követően – megkezdődött
a Téglagyári utcában az útépítés,
amelyet év végéig kell befejeznie
az önkormányzatnak. A képviselő-testület úgy határozott, hogy
mintegy 49 millió forintot biztosít

a közművek és az útfelület előkészítésére. Ezzel a beruházásban
vállalt mintegy 19%-os önrészét
egészíti ki, amelyre a költségek
emelkedése miatt volt szükség.
Egyelőre az útnak csak a családi
házak mögötti része kap aszfaltburkolatot, a többi rész zúzalékos
lesz, mivel ezen a területen a
jövőbeni fejlesztések miatt még

nagyobb tehergépkocsi-forgalom
várható.
Tulajdonosi hozzájárulást adott
a testület az Unione Sárvár Kft.
részére 15 évre, hogy a Csónakázó-tó mellett épülő Modero Hotel
Sárvár leendő vendégei számára
stéget építhessen a tó felületén,
amely egy új és érdekes színfoltja
lesz a tavi fejlesztéseknek. A sárváriak és az ide érkező vendégek
számára a Csónakázó-tó körüli
sétány az új szálloda megépítésével is szabadon használható lesz,
a tavat továbbra is körbe lehet
majd sétálni.
Jóváhagyta a képviselő-testület
a Sárvár 6. számú felnőtt háziorvosi körzet új orvosával, a Dr. Hetyési
Gáborral kötendő feladatellátási
szerződést. Az új háziorvos praxisa
2022. október 1-jén indul.  -fr-

A REZSITÁMOGATÁS VÁLTOZÁSA MIATT FELÜLVIZSGÁLJA SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSI RENDSZERÉT A SÁRVÁRI ÖNKORMÁNYZAT!
A sárvári önkormányzatot a rezsitámogatási rendszer változásával egyidejűleg elkezdte felülvizsgálni szociális ellátásait. Sárvár
városa már eddig is nyújtott települési támogatást, fűtéstámogatást, időskorúak támogatását, természetbeni segélyt, szociális
szolgáltatásokat és beiskolázási támogatást is a rászorulók részére.

TÁJÉKOZTATÁS – Kivitelezés az Aranyos éri
zsilip környezetében
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az „Árvízbiztonság
növelése a NYUDUVIZIG területén” című projekt keretében árvízvédelmi fejlesztéseket valósít meg Sárvár belterületén, az Aranyos éri
zsilip környezetében, mely munkák megkezdésére várhatóan 2022.
szeptember 1-jét követően kerül sor. A Rába balparti töltés Rákóczi
Ferenc utca és Szatmár utcai rámpa közötti szakaszán a munkák
megkezdését követően az érintett töltésszakaszra, mint munkaterületre, munka- és balesetvédelmi szempontból illetéktelenek
nem léphetnek, ott nem tartózkodhatnak. A fentiekre tekintettel
a gyalogos és kerékpáros áthaladásra sem lesz lehetőség a kiviteli
munkák műszaki átadás-átvételének időpontjáig. A pontos dátum
még nem ismert, de a projekt kivitelezési munkáinak várható
befejezési határideje 2023. november 30-a. A fenti helyszíneken
figyelemfelhívó-, illetve tiltótáblák kerülnek kihelyezésre.
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Meg is kezdődött a támogatási rendszer felülvizsgálata a Városházán
Elsősorban az egyedül élő
nyugdíjasokat, illetve a gyermekét, a gyermekeit egyedül nevelő
szülőket szeretnék támogatni
a gáz- és villanyszámla átlagfogyasztás fölötti részének szükség
szerinti kiegészítésében.
Azok számára nyújtana segítséget a sárvári önkormányzat, akik
indokolható és méltányolható
okokból nem tudnak a kormányzat által meghatározott átlagfogyasztási keretekbe beleférni,
de anyagi helyzetük nem teszi

lehetővé az átlag feletti fogyasztás kifizetését. A jogosultak körét
szociális alapon határoznák meg,
elsősorban jövedelmi és családi
helyzet alapján.
Már meg is kezdődött a támogatási rendszer felülvizsgálata,
hogy azt minél előbb megtárgyalhassa a képviselő-testület.
A következő hónapokban azonban folyamatosan figyelemmel
kell kísérni, hogy szükség lesz-e
további módosításokra az egyes
élethelyzetek megismerése után.

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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Teltház várta a ZENEVONAT SZTÁRJAIT a Nádasdy-várban
adatuknak tekintik, hogy az LGT
zenéjét életben tartsák – mondta
Karácsony János.
Heincz Gábor Biga énekes azzal kezdte a vele készült interjút,
hogy az LGT zenéjére nagyon
nagy igény volt és van jelenleg
is. – Engem azzal az ötlettel hívott fel annak idején Somló Tomi
és Varga Antal, az Abrakazabra
együttes vezetője, hogy mi lenne
ha igénypótlásként csinálnánk

Heincz Gábor, Karácsony
János, Szirota Jennifer, Varga
Antal, mögöttük Solti János
(Fotó: MM)

gondoltak és jöhetek velük – szólt
Heincz Gábor, aki beszélt arról is,
hogy nagyon boldogok, hogy két
év járványügyi korlátozás után
végre ismét találkozhatnak a közönséggel. Már nagyon hiányzott
nekik az az energiaáramlás, ami
az alkotói korszakot követően a
koncertekkel jön létre, hiányzott
az a sok-sok taps, ami energiával
tölti fel őket, hogy újabb dalok
születhessenek.

A közönség vastapssal búcsúztatta a Zenevonatot (Fotó: MM)

Fantasztikus hangulatú koncertet adott az Abrakazabra
zenekar zenésztársaival együtt a várban. A produkció még
Somló Tamással együtt indult el. A zenész-énekes 2016-os
halála óta nélküle dübörög tovább a Zenevonat, de ezen
az estén is megemlékeztek az LGT ikonikus tagjáról zenésztársai.
A Zenevonat az LGT legnagyobb slágereivel járja az országot. Az Abrakazabra zenekar által
létrehozott produkcióban az LGT
két legendája, Karácsony János
és Solti János játssza a főszerepet, továbbá Heincz Gábor Biga
és Szirota Jennifer énekesek.
A koncert a zenekar klasszikussá
vált dalait dolgozza fel.
Karácsony János énekes, gitárossal a sárvári koncert előtt
beszélgettünk. Felidéztük, hogy
az LGT 2013-ban Alsóőrsön lépett fel utoljára, de a Zenevonat

már korábban elindult. – 2013
előtt is volt már csírájában a Zenevonat, de akkor még a Somló
Tomi egyszemélyben vett benne
részt. Mi Solti Jánossal csak vendégek vagyunk, nem vagyunk
az Abrakazabra zenekar tagjai. A
produkció állandóan játssza az
LGT saját és másoknak írt dalait,
amelyeket volt szerencsénk sikerre vinni nekünk magunknak,
vagy esetleg mások segítségével.
Sokan nyúlnak a dalainkhoz, de
az Abrakazabra a legnívósabb,
nagyon komolyan veszik, és fel-

egy életmű koncertsorozatot,
amelyben az LGT ismert dalai
mellett az ő szerzői munkásságukat is megidéznénk. Nagyon
nagy sikerrel működik ez azóta is,
és nagyon szeretjük. Zeneiségem
fejlődésének hajnalán az LGT egy
megkerülhetetlen szegmense
volt az életemnek, ezért is nagy
megtiszteltetés nekem, hogy rám

Az LGT zenekar legismertebb
dalai nemcsak dalra fakasztották
a közönséget, de a koncert végén
a színpad előtt állva, táncolva vastapssal búcsúztatták a Zenevonat
produkciót, amely robog tovább
az ország többi településén is,
hogy élővé tegye a több mint
ötvenéves LGT-legendát.
-fr-

AZ OCHO MACHO felforrósította a hangulatot az eső után
Hello, Sárvár elnevezéssel
nyári fesztivál várta a sárváriakat és a turistákat a
Posta téren augusztus 13-án.
A nyári, családi rendezvény
igyekezett minden korosztályt megszólítani.
Délután Joós Tamás énekmondó zenés játszóháza várta a gyerekeket, majd Pál Kriszti slágerparádéja és a Pair o’ Dice koncertje
szórakoztatta a közönséget. Aztán
egy hirtelen jött zápor kicsit módosította a fellépők sorát.
Az Ocho Macho a meghirdetett
időpontban lépett a színpadra.
Kirchknopf Gergő énekes zene-

Az Ocho Macho koncertje
most is magával ragadó
zenei élményt kínált

kara lassan 20 éve meghatározó
és egyben hiánypótló szerepet
tölt be a hazai zenei szcénában. A

szombathelyi gyökerekkel rendelkező „nyolc macsó” az ország elsőszámú hangulatfelelőse, a feszti-

vál- és klubélet megkerülhetetlen
szereplője, a városi rendezvények
népszerű fellépője. Nagyszabású,
élő koncertjeik rendszerint hatalmas tömegeket mozgatnak meg,
ahol az önfeledt szórakozásé és a
magával ragadó zenei élményé a
főszerep. Így volt ez ezen az estén
is, senkit nem riasztott el egy kis
zápor, és a tömeg megtöltötte a
Posta teret.
Az eső miatt, amely technikai
nehézségeket okozott, a Retro
Partyból az Ocho Macho előtt és
után is kapott ízelítőt a közönség.
A nyári fesztivált a KösziZíben
koncertje zárta.
sii
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BACH-KÉP-MÁS-KÉPP – Rozmán Lajos C-klarinét estje
Rozmán Lajos Liszt Ferenc-díjas klarinétművész, Sárvár
díszpolgára szeptember 9-én 19:30 órai kezdettel tart
klarinétestet Budapesten, a Magyar Zene Házában. A
művész szakmai életének kiemelkedő eseménye az
előadás, amely egyben doktori koncertje is. Sárvárról is
sokan ellátogatnak majd az estre.
J. S. Bach műveinek „MÁSKÉPP”, szokatlan formában való
megszólaltatása egy sokéves
munkafolyamat állomása, pillanatnyi összegzése. A C-klarinét,
mint a bachi dallamvilág új, különleges médiuma, Rozmán Lajos felfedezése. Előadói tapasztalata, kísérletező hajlandósága,
Bach szóló-, vagy két-három
hangszerre írt műveinek számos előadása és felvétele után,
ezen az estén minden eddiginél
változatosabb formációkban
mutatkozik meg.
Rozmán Lajos zenésztársai lesznek ezen az esten Borbély László
és Kiss Péter zongora, Rákóczy
Anna fuvola, Agárdi Eszter cselló,
Gadó Gábor gitár és a Metrum
Ensemble.

Rozmán k armesteri
tevékenységén is megedződött klarinétjátékának egyedien éneklő
alapállása teszi lehetővé,
hogy hegedű-, fuvola-, vagy
vokális anyagokat egyaránt, maradéktalan természetességgel és
hitelességgel szólaltasson meg.
A műsorban a C-klarinét, mint
igazi szopránhangszer, elsősorban a hegedű szerepében mutatkozik meg a szóló partitában
és a triószonátában. Gadó Gábor,
gitárművész és zeneszerzővel
közösen megélt Bach élmények
szokatlan átiratok formájában, az
írottaktól el-elszakadva, egyedi
hangzásokban bontakoznak ki,
Kondor Ádám számos Bach átiratából Rozmán Lajos számára

készített, szintén hegedűszo
nátából lett Concerto pedig egy
további, új dimenzióba emeli a
klarinétjáték horizontját.
A program annak a megnyilatkozása, hogy a szerteágazó
előadói tapasztalatok és egy
kivételes életműben való több
évtizedes elmélyülés korlátlan
zenei lehetőségeket teremthet.
Ahogy minden lépés az eddigi
úton, ez az állomás is várhatóan
új felismeréseket kínál majd. A
műsorban megszólaló előadók
és az átiratok szerzői, Rozmán
Lajossal való közös munkában

sokszorosan megtapasztalták
nemcsak a klarinétozás megújításának folyamatát, de egy sajátos
látás- és hallásmódot is Bach
melodikus és harmóniai világának
megszólaltatásában.
A koncert előtt Rozmán Lajossal Fazekas Gergely zenetudós
beszélget. A Sárvárról érkező
delegáció egy bejáráson és múzeumlátogatáson is részt vesz a
Magyar Zene Házában, amelynek
nem hivatalosan testvérintézménye a Sárvári ZeneHáza.
Info és fotó:
magyarzenehaza.hu

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók,

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

LEGYENAAMUNKATÁRSUNK!
MUNKATÁRSUNK!
LEGYEN
2 és 3 műszakos munkavállalókat keresünk
CNC MARÓS
A Provertha E. C.munkakörbe
Zrt. a sárvári üzemébe felvételt
hirdet munkakörbe
GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ

Gépbeállító munkakörbe

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET:

JELENTKEZÉSÜKET:
RaktárosVÁRJUK
munkakörbe

• Rugalmas műszakbeosztás
• 40%-os műszakpótlék elszámolás
• Két műszakos munkarend vállalása
• AMIT
Hosszú
távú,
biztos
munkalehetőség
•
Munkábajárás
költségtérítése:
• CNC esztergályos/marós/ végzettség
KÉRÜNK:
AMIT KÉRÜNK:
• •Könnyű
fizikai munka végzettség • A munkafolyamatra
– bérlettérítés
100%
• Minimum
vonatkozó
CNC esztergályos/marós/programozó
• Raktári munkakörben szerzett
tapasztalat 1-3 éves tapasztalat
technológiák ismerete
•
Minimum
1–3
éves
tapasztalat
vizsga • A munkafolyamatra vonatkozó
• Tiszta, rendezett környezet
– saját gépkocsi használat• Targoncakezelői
a
• Munkakörben szerzett tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása
• Három műszakos munkarend vállalása
• •Alapbéren
felülmunkavégzés
20% elérhető
törvényileg maximált mértékben
technológiák ismerete
• Forgácsolási ismeretek
Gyors, pontos, önálló
• Számítógépes alapismeretek
• Műszaki rajzolvasási
készség
•teljesítménybónusz
Német nyelvismeret (előny) juttatás havi szinten
• Egyéb
prémium•
• Német nyelvismeret (előny)Műszaki rajzolvasási készség
• Megbízhatóság, önállóság, kreativitás
• Műszaki végzettség
• Havi készpénz kifizetési juttatás
és bónuszlehetőségek • Csapatmunka
• megbízhatóság, önállóság, kreativitás

Ha felkeltettük az érdeklődését,
várjuk
jelentkezést:
Tel.:küldje
95/520-509
vagy 95/520-500
• Németh Andrea, Személyügy
Ha felkeltettük
az érdeklődését,
kérjük
írásos önéletrajzát
az alábbi címre:
E-mail:
andrea.nemeth@provertha.com
•
Provertha
Zrt.
–
9600
Sárvár,
Kemény
István u.
5. 95/520-509
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy
• Tel.:
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KAMIONOS FESZTIVÁL – Új rendezvénnyel gazdagodott Sárvár

A Nyugat Off-Road Egyesület bemutatót tartott

Bertáné Varga Barbara, a Nyugat
Off-Road Egyesület elnökhelyettese.
Az I. Sárvári Nemzetközi Kamionos Fesztivál programját
népszerűsítette a Sárvár Rádió
is az FM 96.5-ön. A város rádiója élő kívánságműsort adott
a fesztivál helyszínéről. – Ez a
negyedik alkalom idén, hogy
élő kívánságműsorral jelenkezünk sárvári rendezvényekről –

Sok érdeklődőt vonzott a hetven nyergesvontató (Fotó: MM)

Augusztus első hétvégéjén új elemmel bővült a Vármeeting
kínálata városunkban. A Sárváron dübörgő rock és sok száz
motor, a XXI. Vármeeting Nemzetközi Motoros és Rockfesztivál mellé csatlakozott a Sárvárfürdővel szemközti betonos
területen az I. Nemzetközi Kamionos Fesztivál.
A cukorgyár bezárása után üresen maradt a hatalmas szilárd
burkolatú fogadóterület, most az
országutak királyai, a kamionok költöztek a Sárvárfürdővel szemközti,
28 ezer m2-es betonos területre.
A hetven nyergesvontató csatlakozott a motorosfelvonuláshoz is.

Emellett a kilátogatók a sárvári székhelyű Nyugat Off-Road
Egyesület által kialakított tereppályán bemutatókat nézhettek
és élményautózáson is részt
vehettek. – A terepautózás egyre népszerűbb, mert aki megismeri, megkedveli – mondta el

számolt be Farkas Beni, a rádió
műsorvezetője.
– A motoros fesztivál szervezőivel régóta tervezett közös
program most végre meg is
valósulhatott – mondta el a
kamionos fesztivál fő szervezője,
Antal Tamás. Az első kamionos
fesztivál sikerén felbuzdulva már
megkezdődött a jövő évi sárvári
találkozó szervezése.
p-ás

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
egyik legnagyobb
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
keressükköszönhetően
leendő kollégáinkat:

√

Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat:

GÉPKEZELŐ
A megvalósuló
beruházásoknak
Biztos, stabil munkahelyet
Biztos,
Biztos,
keresel,
stabil
stabil
amely
munkahelyet
munkahelyet
a Koronavírus-helyzet
keresel,
keresel,amely
amely
alatt
aaKoronavírus-helyzet
Koronavírus-helyzet
is
alatt
alattisis
GÉPKEZELŐ
kiemelten támogatja munkavállalóit?
kiemelten
kiemeltentámogatja
támogatja
Érdekel, munkavállalóit?
milyen
munkavállalóit?
a világ egyik
Érdekel,
Érdekel,
vezető
milyen
milyenaavilág
világ
egyik
egyik
vezető
vezető
(különböző gyártásiköszönhetően
és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)
adolgozni?
Nestlé AAbüki
Nestlé
élelmiszeripari vállalatánál
élelmiszeripari
élelmiszeripari
dolgozni? A büki
vállalatánál
vállalatánál
Purina® dolgozni?
bükiPurina
Purina®®aaNestlé
Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
(különböző gyártási
és csomagolási
területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkeze
folyamatosan
bővítjük
csapatunkat.
egyik legnagyobb állateled-gyártó
egyik
egyiklegnagyobb
legnagyobb
központja
állateled-gyártó
állateled-gyártó
Európában. központja
központjaEurópában.
Európában.

√

kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető
élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
Az alábbi
pozíciókra
keressük
A megvalósuló beruházásoknak
AAmegvalósuló
megvalósuló
köszönhetően
beruházásoknak
beruházásoknak
folyamatosan
köszönhetően
köszönhetően
bővítjük csapatunkat.
folyamatosan
folyamatosanbővítjük
bővítjükcsapatunkat.
csapatunkat.
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.
(folyamatos
műszak, karbantartói,
gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)
leendő
kollégáinkat:
Az alábbi pozíciókra keressük
Az
Azalábbi
alábbi
leendő
pozíciókra
pozíciókra
kollégáinkat:
keressük
keressükleendő
leendő
kollégáinkat:
kollégáinkat:

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

√

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

√
√√
GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ √

√

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat. (folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat:

TARGONCAVEZETŐ

TARGONCAVEZETŐ

√

(3műszaki
v. foly.
műszak,
érvényes
gépkezelői
jogosítvány-3312,3313,3324
gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)
(különböző gyártási és csomagolási
(különböző
(különböző
területeken,
gyártási
gyártási
műszaki
éséscsomagolási
csomagolási
hozzáértés,
területeken,
területeken,
műszaki végzettség
műszaki
műszakihozzáértés,
hozzáértés,
vagy gépkezelő
műszaki
tapasztalat)
végzettség
végzettség
vagy
vagygépkezelő
gépkezelőtapasztalat)
tapasztalat)

MINŐSÉGELLENŐR √
GYÁRTÓSORIGYÁRTÓSORI
GYÁRTÓSORI
MŰSZAKI SPECIALISTA
MŰSZAKI
MŰSZAKISPECIALISTA
SPECIALISTA
MINŐSÉGELLENŐR
(folyamatos műszak, karbantartói,
(folyamatos
(folyamatos
gépkezelői
műszak,
műszak,
feladatok,
karbantartói,
karbantartói,
mechanikus
gépkezelői
gépkezelői
és/vagyfeladatok,
feladatok,
villamos végzettség)
mechanikus
mechanikusés/vagy
és/vagyvillamos
villamosvégzettség)
végzettség)
GYÁRTÓSORI
MŰSZAKI
SPECIALISTA

√
√
TARGONCAVEZETŐ
TARGONCAVEZETŐ
TARGONCAVEZETŐ
√
√√
TARGONCAVEZETŐ √
MINŐSÉGELLENŐR
MINŐSÉGELLENŐR
MINŐSÉGELLENŐR
√
√√
MINŐSÉGELLENŐR √
CSOMAGOLÓ
CSOMAGOLÓ
CSOMAGOLÓ
√
√√
CSOMAGOLÓ √

√√

(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben
(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)
(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

CSOMAGOLÓ

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

√

CSOMAGOLÓ

(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői
(3(3v.v.foly.
foly.
jogosítvány-3312,3313,3324
műszak,
műszak,érvényes
érvényesgépkezelői
gépkezelőijogosítvány-3312,3313,3324
gépcsoport,
jogosítvány-3312,3313,3324
hasonló munkakörben
gépcsoport,
gépcsoport,
szerzetthasonló
tapasztalat)
hasonlómunkakörben
munkakörbenszerzett
szerzetttapasztalat)
tapasztalat)

√

√

(folyamatos
műszak, 8 általános végzettség)
(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat)

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem

(folyamatos műszak, 8 általános
(folyamatos
(folyamatos
végzettség)
műszak,
műszak,88általános
általánosvégzettség)
végzettség)

• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott
közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén,

Vonzó
bérenkívüli
kívülijuttatási
jutt
atásicsomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
••Vonzó
béren
••100%-ban
• Vásárlási
kedvezmények
• Ajándék
termékosztás
közlekedési
••Ingyenes
céges
közlekedési
bérlet
Ingyenes
cégesbuszjárat
buszjáratRábasömjén,
Rábasömjén,
• Ajánlásibérlet
program
•
Babacsomag

(folyamatos műszak, 8 általános
(folyamatos
(folyamatos
végzettség)
műszak,
műszak,88általános
általánosvégzettség)
végzettség)

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
| Nestlé
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
Vonzó
csomag
béren
béren
kívüli
•
kívüli
100%-ban
juttatási
juttatási
támogatott
csomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN
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XXI. VÁRMEETING SÁRVÁR

Fotók: Mogyoróssy Márton

Ossian, Tankcsapda, Lord, Kowalsky meg a Vega, Road, motoros
show és felvonulás…a legemlékezetesebb pillanatok!
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent Miklós
Plébánia
● Szeptember 9-én, pénteken
16.30 és 18.00 óra között lesz a Sári
templomhoz tartozó hittanos diákok
tanév eleji szentgyónása.
● Szeptember 10-én, szombaton
9.30 órától 10.30 óráig lesz a Szent
László-nagytemplomhoz tartozó
hittanosok tanév eleji szentgyónása.
● A Szent László-templomhoz
tartozó Gárdonyiba és Nádasdyba
járó hittanosok számára a tanévnyitó
Veni Sancte szentmise szeptember 11-én, vasárnap a 9.00 órás
diákmisén lesz. A Sári templomhoz
tartozó hittanos diákoké a 10.00
órás szentmisén a Sári templomban
lesz. Szeretettel kérjük a jó szülőket,
hogy gyermekeikkel együtt jöjjenek
ezen a vasárnapon is a szentmisére!
A tavasszal elsőáldozó és bérmálkozó 3. és 8. osztályosok feltétlenül a
Szüleikkel együtt jöjjenek, mert ekkor tudatjuk a bérmálással és elsőáldozással kapcsolatos tudnivalókat.
● A templomok éjszakája városi
programhoz a sárvári katolikus

SÁRVÁRI HÍRLAP
templomok is csatlakoznak. Szeptember 15-én, csütörtökön 19.00
órától 19.45 óráig orgonahangversenyt hallgathatunk a Sári templomban. Szeptember 16-án, pénteken
19.30 órától a Pedagógus Női Kar
ad koncertet a Szent László-nagytemplomban. Mindkét eseményre
szeretettel várjuk a város polgárait
és a környékben lakókat.
● Szeptember 12-e Szűz Mária
Szent Neve, szeptember 14-én Szent
Kereszt felmagasztalása, szeptember
15-én a Fájdalmas Szűzanya ünnepei
lesznek.
● Szeptember 18-án, vasárnap
a Hegyi kálvária kápolnában is lesz
szentmise délelőtt 9.30 órakor.
● Csütörtökönként az esti szentmise előtt mindkét templomban
rózsafüzért imádkozunk a lelkipásztorkodó papságért és új papi és
szerzetesi hivatásokért.
● Buzdítjuk a kedves Testvéreket
a hétköznapi szentmiséken való
áldozatos részvételre. Nagy szükség
lenne a rendszeresen imádkozó
áldozatos lelkű hívekre.
● Vasárnaponként délután 15.30
órakor litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában.
● Az új tanévvel újra indulnak a
gitáros szentmisék mindkét templomban.

● Tisztelettel kérjük azokat a
katolikusokat, akik ebben az esztendőben még nem rendezték
egyházközségi hozzájárulásukat,
tegyék meg a plébánia hivatalok
ügyfélfogadási idejében. A közteherviselés legyen lelkiismeretbeli
kötelességünk.

Evangélikus
Egyházközség
● Gyülekezetünk énekkara, a
Kortárs Keresztény Kórus szeptember 3-án, szombaton 17 órakor
Kemenesmagasiban ad koncertet a
gyülekezet, illetve a Citerazenekar és
Népdalkör vendégeként.
Szeptember 4-én, vasárnap 9.30kor az úrvacsora közösségébe hívjuk
gyülekezetünk tagjait.
● Szeptember 5-én, hétfőn a Vasi
Evangélikus Egyházmegye munkaévkezdő lelkészgyűlésére kerül sor,
amely eseménynek gyülekezetünk
ad otthont.
● Szeptember 11-én, vasárnap
15 órakor családi alkalom keretében
tartjuk tanévnyitó istentiszteletünket, amelyre szeretettel hívunk
minden hittanos gyermeket családjával együtt. Az alkalom után az
első osztályos hittanosok ismerkedő

délutánjára, valamint rövid szülői
értekezletre is sor kerül.
● A városi Via Sacra rendezvény
nyitó alkalmának evangélikus templomunk ad otthont. Szeptember
12-én, hétfőn 17 órakor várjuk a
keresztény testvéreket áhítatunkra,
amely keretében a Srí Lanka-i keresztények életéről hallhatunk előadást.
● Szeptember 13-án, kedden 17
órakor kerül sor Nőegyletünk munkaévnyitó alkalmára.
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.
● Szeptember 11-én 10 órakor
lesz tanévnyitó istentisztelet, utána
családi nap közös ebéddel és különböző programokkal.
● Lelkészi Hivatal elérhetősége:
95/830-067, 30/6786645. Egyházközségünk a Sárvári Református
Egyházközség Facebook-oldalon is
elérhető.
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A BÉKÉÉRT TARTOTTAK NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAPOT
Sárváron fogadták és sokan csatlakoztak is az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap városunkba érkezett menetéhez augusztus
13-án. A Közép-Európán átívelő mintegy 1400 kilométeres,
Mária-kegyhelyeket összekötő úton minden évben zarándoklatokat szerveznek. Idén a békéért indultak útnak és
imádkoztak közösen a zarándoklaton.
Sokan várták Sárvár főterén a
városba érkező zarándokcsoportot a Szent László-templomnál,
hogy maguk is csatlakozzanak
majd a tova induló menethez.
Ugyanis több sárvári megállója
is volt a Nagyboldogasszony
ünnepekor a test és a lélek közös
útján a békéért tartott nemzetközi zarándoknapnak. Az 1Úton
elnevezésű, évente megtartott
zarándoknapon Mariazelltől Csíksomlyóig több mint negyven település felé indulnak zarándoklatok
a 10-25 kilométerre lévő környező
településekről.
Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap Csénye–Celldömölk
szakasza a csényei Nepomuki

Szent János-templomtól indult
reggel 6 órakor. Az újmajori Szűz
Mária lourdes-i megjelenése
kápolna érintésével érkezett a
zarándoklat a sárvári Szent László-templomhoz. Az érkezőket Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester és
Wimmer Roland atya köszöntötte.
– A béke iránti vágy mindan�nyiunk számára egyre fontosabb.
Sárvár élhető vasi kisvárosként,
országos gazdasági szereplőként és nemzetközi turisztikai
vonzerőként is abban érdekelt,
hogy a település békéje a továbbiakban is megmaradjon. A város
békéjét alapvetően az itt élők
közössége biztosíthatja – emelte

Sárvárról Celldömölkre indultak tovább a zarándokok

ki a zarándokokat üdvözölve az
alpolgármester.
A zarándoknap során a Székely
János szombathelyi megyéspüspök által a békéért szavakba
öntött imádságát is többször
elmondták az 1Úton résztvevői.
A város plébánosa is a közös
ima erejét hangsúlyozta. – A
zarándoklat úton levést jelent,
és szervesen hozzátartozik a keresztény ember életéhez. Mindig

imádkozunk a békéért, de most
a szomszédunkban zajló háború
miatt ostromoljuk az Istent, hogy
adjon békét és térítse észre az
embereket – jelentette ki Wimmer
Roland városi plébános.
A Mária Úton a zarándokok a
hegyközségi kápolna felé vették az
irányt, amely a celldömölki Nagyboldogasszony kegytemplomban
hálaadó szentmisével zárult.
p-ás

Plébániai tábort szerveztek gyerekeknek
A táborozók csapata

A sárvári Szent László és Szent Miklós plébániák július 25–29.
között 60 gyermek számára közösen szerveztek tábort.
A tábor ingyenes volt, azon bárki részt vehetett, ami nagy
segítség volt a szülők számára, hiszen a gyermekek számára egész napos felügyeletet és teljes ellátást biztosított.
A tábor a két plébánia által nyújtott támogatásból és pályázaton elnyert pénzeszközökből valósulhatott meg néhány
jószándékú helyi vállalkozó segítségével.
A tábor résztvevői minden
napot szentmisével kezdtek,
hogy lelkiekben is felkészüljenek
a napi programokra. A gyermekek
az első napon jelképesen Jézus

bárkájába szálltak, hogy ezen a pár
napon keresztül az Ő követői legyenek jóságban és szeretetben.
A tábor szervezői nagy hangsúlyt fektettek a teremtett világ

megcsodálására,
védelmére és az
egészséges életmódra. A gyermekek különböző ismeretek et
szerezhettek az
elsősegélynyújtásról Szabó Zoltán
mentőállomás
vezetőtől és Németh Józsefné
védőnőtől, továbbá a gyógy- és fűszernövényekről
Monostori Miklós
erdésztől.
A testmozgás fontosságát szem
előtt tartva a gyermekek gyalogtúrán vettek részt, ahol vadászati
és erdészeti bemutató színesítette
a programot. A gyermekek egy
teljes napot a Sárvári Gyógy- és
Wellnessfürdőben töltöttek, ahol
mindenki kedvére lubickolhatott
a hűsítő habokban. A hét utolsó
két napját a Balaton partjára,
Révfülöpre látogattak a táborlakók, ahová rendhagyó módon
vonattal utaztak, amely közlekedési eszköz sok gyermek számára

az újdonság erejével hatott. Sok
kisgyermeknek ez volt az első „ott
alvós” tábora, amely különlegessé,
a kincsvadászat, az esti tábortűz, a
pillecukor sütögetés és a Csibész
tanya játékai pedig mind-mind
emlékezetessé tették ezt a pár
napot.
Külön öröm, hogy városunk
mindhárom iskolájából érkeztek
gyermekek a táborba, ahol új
barátságok köttettek, s erősödhetett az iskolák tanulói közötti
kapcsolat. A nagyobbak szeretettel felkarolták és segítették kisebb
társaikat, mindenki figyelt a másikra, tényleg egy bárkában hajóztak,
amit hálásan megköszönünk a
Jóistennek.
Hála illeti a tábor szervezőit, különösen a tábor vezetőjét, Nagyné
Molnár Rózsa tanárnőt és a katolikus iskola lelkes pedagógusait, a
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőt,
a Sága Foods Zrt.-t, továbbá azokat a helyi vállalkozókat (Kráner
Zoltánt, Győri-Nagy Attilát), akik
önzetlen támogatásukkal segítettek abban, hogy a gyermekek
felhőtlenül szórakozhassanak,
pihenhessenek.
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MAGYAROKKAL a világ körül a folklórnapokon
A 41. Nemzetközi Folklórnapok az idei évben is tematikus napokkal várta a
Nádasdy-várba érkezőket. A
nyitóestén a magyar néptánc
és népzene került előtérbe.
A 41. Nemzetközi Folklórnapok nyitóestéjén a szomszédos
Sitke községből érkező citerások
nyitották, akik Lábodi Zoltán
népzenei összeállításai mellett
olyan népzenei dallamokat adtak
elő, melyek a citera többszólamúságát mutatták be. A citerásokat
a Soproni Táncegyüttes Pakulárcsillag, ég, hegytető című mű-

Óriási sikerrel lépett fel Sárváron a Kalyi Jag (Fotó: TRG)

sora követte. Somogyi, kalocsai,
gyimesi, kalotaszegi, zobori,

magyarbődi táncokat mutattak
be a soproni táncosok.

A Köszönjük Magyarország
program támogatásával érkezett Sárvárra a nemzetközileg
is elismert cigány zenekar a
Kalyi Jag. Az együttes alapítója és vezetője Varga Gusztáv
elmondta, hogy mindig nagy
öröm számukra, ha a közönséget megismertethetik a cigány
zenei hagyományok k al. A z
együttes hatása a világ számos
térségében megfigyelhető. A
nagyszámú érdeklődőt vonzó
nyitóestét a Magyar Banda és a
Tárkány Művek népzenei koncertjei zárták.
(gabika)

SZLÁV EST szlovák és lengyel együttesekkel
A Velká Bukovinka néptánccsoportban ma már az alapító
táncosok gyermekei, unokái működnek közre (Fotó: TRG)

A folklórnapok második napjának délutánján kinyitott a
Csupa Csoda Vándorjátszótér. A várudvari folklórprogramon
szláv estre került sor.

A játékpark kínálatában szerepelt óriás kaleidoszkóp, illatozó,
tapogató, óriás kirakók, csiki-csuki nyitogatós játék, rajzológép,
célba dobás és családi flipperfoci. A játékokat Czibula Pál festőművész, fejlesztőpedagógus,
vizuális kultúra tanár tervezte és
készítette.
Elsőként a Velká Bukovinka
szlovák hagyományőrző együttes
lépett fel. A Répáshután alakult
csoport kórussal és tánckarral
komplex szlovák nemzetiségi
műsort adott családias hangulatban. A közel hetven éve folyamatosan működő Velká Bukovinka
néptánccsoportban ma már

az alapító táncosok gyermekei,
unokái működnek közre.
A szláv est második csoportja
a Polonez Táncegyüttes volt.
Az együttest a főváros XVIII.
kerületi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata azzal a céllal
hozta létre, hogy hazánkban
hagyományt és ismertséget
teremtsen a lengyel népdal és
néptánc világának.
A koncertprogramot a Zűrös
Banda nyitotta, akik a szerb,
makedón, bolgár népzenében
és a világzenében is otthon vannak. A fesztivál második napját a
szombathelyi Zafír zenekar zárta.

p-ás

LATIN EST forrósította a hangulatot
A fesztivál harmadik napján latin est várta a nagyérdeműt, a gyerekeket pedig
a Tintaló Társulat Minicirkusza. A szervezők fontos
feladatuknak tekintették
a gyerekközönség színvonalas és szórakoztató
kiszolgálását is.
A latin ritmusok közül elsőként
a bensőséges és érzelemgazdag flamenco volt a vendég a
fedett színpadon. Az Aldebaran
Kompániát vezető Bajnay Beáta
vonultatta fel a tánc jellemző
eszközeit, a kendőt, a legyezőt
és a kasztanyettát, felélesztve

az andalúziai cigány eredetű
táncformát.A késő délutánban
ismét a legifjabbaknak kedveztek
a Veronaki zenekar gyerekeknek
szóló előadásával.
Ezt követően a latin hangulatot a Maraquita & Ruben La Voz,
majd a Perlas Latinas spanyol
koncertje fokozta. A csúcsra
pedig a Sziget Fesztivál Nagyszínpadát is megjárt PASO, azaz a
Pannonia Allstars Ska Orchestra
tizenegy tagú csapata juttatta a
nyári késő estét.
A latin estre a Reinas del Ritmo
táncosainak brazil szamba és
capoeira – akrobatikus harcbemutatója tette fel a koronát. A

A Reinas del Ritmo táncosainak brazil szamba és capoeira –
akrobatikus harcbemutatója (Fotó: TRG)

látványos, több brazil táncstílust
egymásba olvasztó zenés, színpadi show ritmusát a „Conga-virtuóz” ütőhangszeres Solymosi

Attila adta. Az éjszakába nyúló
produkció végén a brazil táncokat a közönség is kipróbálhatta.
p-ás
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AZ ÉGEI-TENGER hagyományai nyomán
A 41. Nemzetközi Folklórnapok programjai között minden
korosztály megtalálta a számára érdekes kikapcsolódási lehetőséget. Az augusztus 19-i napon a görög népzene mellett
a gyermekek is jól szórakoztak.
A folklórnapok programjában
minden napra biztosított a családok és kisgyermekek számára szórakozási lehetőséget. A csütörtöki

Sok érdeklődőt vonzott a görög nap (Fotó: TRG)

napon a Holló Együttes gyermekműsorát hallhatta a nagyszámú
közönség. Sili Károly elmondta,
hogy törekednek arra műsoraik-

A gyerekprogramok se hiányoztak a folklórnapokról (Fotó: TRG)

ban, hogy mindenki által ismert
gyermekdalokat énekeljenek.
A folklórnapok negyedik napja
a görög népzene világát hozta
el a Nádasdy-vár falai közé. Az
autentikus görög népzenét játszó
zenekarok táncosokkal kiegészülve vonták be a közönséget a
görög életérzésbe. Az Akropolisz
Kompánia görög származású,

ZÁRÓGÁLA – Tánc a barátokkal
A 41. Nemzetközi Folklórnapok zárónapján, augusztus 20-án a sárvári táncegyüttesek és zenészek
léptek színpadra barátaik
társaságában.
A délutánt a gyermekprogramok nyitották, a Pesti Színház
hozta el Sárvárra a kis hableány
meséjét, mely után a gyermekek
az ötös bástya mellett és a házasságkötő teremben különböző
játszóházakban kapcsolódhattak
ki. Elsőként a Radhost cseh táncegyüttes morva táncát láthatta a

közönség, majd a Góbé Zenekar
népzenei koncertje következett.
A 41. Nemzetközi Folklórnapokon
a helyi tánccsoportok is bemutatták tánctudásukat, köztük a
Sárvári Senior Néptánc Egyesület
a Sárvári Néptánckör, az Ungaresca Senior Néptánccsoport, az
idei évben 50 esztendős Regös
Együttes, valamint a Kerepesi
Hagyományőrző Pávakör.
A gálát követően Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális
Központ igazgatója értékelte a
fesztivált. – Értékeléskor több
szempontot kell figyelembe ven-

Színpadon a Sárvári Néptánckör táncosai (Fotó: TRG)

Magyarországon élő tagokból
áll, akik hosszú ideje a műfaj jeles
képviselői.
A görög napon a Pyrgos Görög
Zenekar és Tánckar és a Mydros
Együttes szórakoztatta a közönséget az Égei-tenger zenéjével és
táncaival. A péntek este az AB/CD
együttes koncertjével zárult.
(gabika)

Tűzijáték fényeinél ért véget a
41. folklórnapok (Fotó: TRG)

ni. Minden nap fantasztikus hangulat volt, és több órán keresztül
fenntartottuk ezt a hangulatot
úgy, hogy közben az érdeklődés sem csökkent. Minden nap
csúcsra járattuk a programokat, a
közönség sok-sok tapsa ezt vissza
is igazolta. Ha buli volt, akkor a
tánc és jókedv sem hiányzott. A
zenekarok visszajelzései – jó volt
a hangosítás, a vacsora, jó volt a
szervezés – is megerősített bennünket abban, hogy jó munkát
végeztünk. Ezek a szubjektív és

objektív vélemények azt igazolják,
hogy nagyon sikeres volt az idei
folklórfesztivál is – mondta Takács
Zoltán Bálint.
A 41. Nemzetközi Folklórnapok
ugyan bezárta kapuit, de már
megkezdődött a jövő évi programok szervezése. 2023-ban is sok
szeretettel vár mindenkit a 42.
Nemzetközi Folklórnapok Sárváron, a Nádasdy-várban. Jövőre
Veletek, ugyanitt!
(gabika)

12

2022. szeptember 2.

SÁRVÁRI HÍRLAP

Amit a 2022. évi népszámlálásról
tudni érdemes
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente
ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos
tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. A népszámlálás révén pontos
és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról,
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról,
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és
lakáskörülményeiről.
A népszámlálás eredményei számos területen hasznosulnak:
• Adatai megbízható alapot nyújtanak a településünket és a
szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági,
szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez.
• Fontos információval szolgálnak a helyi ellátási, szolgáltatási
igényekről.
• Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb csoportjait, például a
fogyatékossággal élőket, a nemzetiségi, vallási közösségeket.
• A népszámlálásból nyert információk segítik a vállalkozásokat
is, ezek ismeretében biztosabban tervezhetik például egy új
üzlet megnyitását, vagy a helyi szolgáltatásaik bővítését.
• A népszámlálás adatai alapul szolgálnak tudományos kutatásokhoz, elemzésekhez is.
• A magyarországi népszámlálás egy globális program része,
hiszen a világ valamennyi országában tartanak közel egy
időben népszámlálást. A népszámlálási adatok segítségével
adunk pontos képet magunkról a szomszédos országoknak,
az Európai Uniónak, az egész világnak.

A népszámlálás időtartama

Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket.
Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik
fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki
online a kérdőívet.
November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek
ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.
A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz
az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit
megválaszolnunk.

A népszámlálás résztvevői

Postai felkérő levél

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld
szeptember utolsó napjaiban.
A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a
kitöltött kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért
a felkérő levél nem névre szól, csak a lakás címe (házszámig)
szerepel a címzésben.
Annak érdekében, hogy a felkérő levelek minden háztartásba
eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt gondoskodjanak
arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám.
Ezzel nagymértékben megkönnyítik a felkérő leveleket kézbesítők
munkáját.
Kérjük, őrizze meg a felkérő levelet!
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk
mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a
kérdőívet.
A szociális, felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményben
lakók az intézmény vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet, míg a
fedél nélkül élőket szociális munkások segítik a népszámlálásban
való részvétel során.

A kérdőív kitöltése

A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október 1. és 16. között lehet kitölteni.
Egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen,
amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési
kóddal lehet belépni.
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási
kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében
az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db 100 000 forint értékű
ajándékutalványt sorsolunk ki a kitöltők között. Minderről bővebben
a https://nepszamlalas2022.hu/nyeremenyjatek olvashat.
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki
interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17.
és november 20. között.
Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél
jelentkezve tehetnek ennek eleget.
A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.
Részletes információ: https://nepszamlalas2022.hu/

A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk
lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian
részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI.
törvény szerint kötelességünk is.
Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él;
• azokról is, akik átmenetileg,
Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
12 hónapnál rövidebb ideig
Laktanya u. 2.
külföldön tartózkodnak;
Hétfőtől szombatig 6.00–20.00
• a külföldi állampolgárokról
is, ha legalább 3 hónapja
Vasárnap: 7.00–12.00
Magyarországon tartózkodnak.
Vegyeskereskedés – Lottózó
A népszámlálás során a lakásTinódi u. 34.
körülményekről is nyilatkozunk.
Hétfőtől vasárnapig: 7:00–17.00
A lakásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a háztartáSzombaton: 7.00–14.00
sok lakáskörülményeiről. ÖsszeVasárnap zárva
írásra kerül az ország területén
minden
Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
• lakás,
Alkotmány u. 4.
• lakott üdülő és lakott egyéb
lakóegység,
Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
• közösségi éjszakai elhelyeVasárnap: 7.00–18.00
zést szolgáló intézmény.
Fontos, hogy az üresen álló
lakásokról is ki kell tölteni a
VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!
kérdőívet.
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MINDEN ADOTT kézilabdázóink felkészüléséhez
Szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott a Sárvári Kinizsi Sport
egyesület Kézilabda Szakosztálya. NB II-es felnőtt női csapatunk új játékosokkal vág neki az őszi szezonnak. A bajnokság
előtt még egy négycsapatos felkészülési tornát is szerveztek.
technikai vezető vett
részt a szezonnyitó
sajtótájékoztatón.
Csonka László arról
szólt, hogy az idei
nyáron sok változás
k övetk ezett be a
csapat háza táján,
többen is – nem várt
módon, mivel az élethelyzetük úgy alakult
– távoztak. Eddig két
új játékost sikerült
igazolniuk, és a céljuk nem változott, az
NB II-es tabella első
Papp Kitti és Burghardt Lukrécia (Fotó: MM)
felében szeretnék a
bajnokságot zárni,
A Sárvár Arénában a Sárvár- és minél több hazai mérkőzést
fürdő Kinizsi NB II-es női kézi- megnyerni. Működésük biztosílabdacsapatának tagjai mellett tott a most kezdődő idényben is.
Pupp Adél edző, Csonka László
– A jelenlegi állás szerint minszakosztályvezető és Hegyi Gábor den adott ahhoz, hogy jó kö-

rülmények között készüljön a
csapat. A TAO-támogatásnak, az
önkormányzatnak és a Sárvárfürdőnek köszönhetően a költségvetésünk stabil – mondta el
Csonka László szakosztályvezető.
Az egyik új játékos, Burghardt
Lukrécia, Hévízről igazolt a Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapatába. Rutinos átlövő,
ő Jenőfi Katalin helyére érkezett.
A másik újonc, Papp Kitti, duna-

újvárosi nevelésű, most pedig
Csurgóról jött, az ő posztja bal
szélen lesz. Mindketten a legjobb
formájukat szeretnék nyújtani a
csapat előtt álló szezonban.
A Sárvári Kinizsi felkészülési
kézilabdakupát is szervezett
augusztus 27-én, a Sárvár Arénában, amely jó alkalmat kínált
az erőnlét és felkészültség felmérésére.
-fr-

Csonka László kiemelte: az NB II-es
tabella első felében szeretnék a bajnokságot zárni (Fotó: MM)

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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Nem megy a Sárvár FC-nek

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

szeptember 8-án és 15-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

A Sárvár FC megkezdte a küzdelmet a 2022/2023-as Vas megyei
I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A jelentősen átalakult, legutóbbi bajnok, sárvári együttes egyelőre – három mérkőzés után
nulla ponttal – a tabella alján tanyázik.
Az első fordulóban hazai pályán
fogadta a Vép VSE csapatát a Sárvár
FC. A jól kezdő hazai csapat vezetett,
ám az eső megzavarta és ezután
alakult ki végül az 1–2-es eredmény.
A mostani szezonban egy jelentősen
átalakított, az utánpótlás csapatokból is felhozott, fiatal gárda lépett
pályára a klub korábbi játékosának,
Nagy Dánielnek az irányításával. A
nyár során szétesett korábbi csapat
pótlására nem túl sok idő maradt.
Ezzel az elvárások is a mostani realitásokat tükrözik. Egyelőre közösen kell
gyakorolni és a rutint megszerezni az
utánpótlás csapatokból lehetőséget
kapott fiataloknak. – Nagyon jól
játszottunk, amíg nem eredt meg
az eső. Ezután viszont az ellenfél jobban tudott a megváltozott időjárási
viszonyokhoz alkalmazkodni. Több
hatalmas helyzetünk is volt a mérkőzés alatt, amit gólra kellett volna

váltanunk – értékelte a Vép elleni
találkozót Nagy Dániel vezetőedző.
A sárvári csapat augusztus 21én a Haladás VSE–Zanati SE-hez
látogatott, ahol 11–1-es kiütéses
vereséget szenvedett a Sárvár FC.
A házigazdák ugyan álmosan indítottak, de aztán igazi örömfociba
kezdtek, és a szünetre már 7 gólos
előnyt szerzett a Haladás. A félidőben több cserét is végrehajtott a
Hali, jöhettek a fiatalok, és azok, akik
eddig kevesebb lehetőséget kaptak.
A második félidőben kevesebb gólt
rúgott a Haladás, de esélye sem volt
a Sárvárnak. Ferencz Zoltán öt szenzációs góllal járult hozzá a sikerhez.
A sárváriaknál Tokaji Dávid rúgott a
84. percben egy szépítő gólt.
A harmadik fordulóban a Sárvár
FC a Répcelaki SE együttesété fogadta, a bravúr most sem sikerült, a
végeredmény: 1–2 lett.
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KARATÉKÁK nyári edzőtábora
Az idei nyáron a Sárvári
Shotokan Karate Egyesület
tagjai két edzőtáborban is
részt vehettek.
Július végén zajlott szövetségünk legnagyobb nemzetközi
edzőtábora Budapesten. Négy
nap alatt 9 tréningen vettünk részt
Shiina Katsutoshi és Kurihara Kazuaki mesterek szakmai irányítása
mellett. Köszönjük a tanítást és az
élményeket.
Augusztus első hetében tartottuk hagyományos – immár
huszonhatodik – egyesületi edzőtáborunkat. Külön öröm, hogy
több új résztvevő is csatlakozott
a csapathoz, A helyszín Balatonkenesén volt egy hangulatos

Napközben számos csapatépítő program zajlott, melyen a
kísérők is részt vehettek. Délelőttönként a sportprogramoké volt
a főszerep, amelyekből minden
karatékának aktívan ki kellett
vennie a részét. Természetesen
strandolásra és pihenésre is jutott
idő. Mint minden új helyszínen,
kis csapatunk itt is felfedezte a
környéket. Megismertük a várost,
meglátogattuk a tájházat és a kikötőt is. A kirándulás csúcspontja
a Tátorján Kilátó volt, melyről csodálatos kilátás nyílt a környékre és
a Balatonra.
A küzdelem verbálisan is folyt,
egy elméleti kumite játék folytán.
A karatékák fejben is gyakorolták
a technikákat, és igazi versengés

Több mint negyvenen táboroztak idén együtt
a karatékák szülőkkel kiegészülve

vízparti üdülőben. Az időjárás
kegyeibe fogadott minket, így
minden tervezett programot meg
tudtunk valósítani. De így van ez,
amikor 41 ember együtt pozitívan
gondolkodik.
Az idei tábor fő tematikája a
küzdelem volt. Ehhez kapcsolódva reggelente a képességek
fejlesztése, gyakorlás közben a
test működésének megértése,
az alkalmazandó technikák végrehajtásának mechanikája és a
mozdulatok rögzítése és gyakorlása volt a feladat. Idén újdonság
az SMR-henger használata volt,
mely sokat segített az izomzat
ellazításában, így a gyakorlatok
könnyebb végrehajtásában, a
gyorsaság növelésében és az
esetleges mozgás közbeni sérülések megelőzésében. A henger
használatát az érdeklődő szülők is elsajátíthatták, sokat téve
egészségükért és a mozgás szabadságáért.

alakult ki. Olyannyira érdekesnek
tűnt, hogy még néhány szülő is
bekapcsolódott a játékba.
Az utolsó edzés mindig a vízben zajlik. A magyar tenger hűs
vizében jó hangulatú tréningre
került sor a heti karate anyag
összefoglalásával és a víz speciális
kihasználásával, természetesen
teljes karateöltözetben. Az együtt
töltött hétre a koronát mindig a
táborzáró bankett teszi fel.
Egy jó hangulatú és szakmailag
is megfelelő edzőtáboron vagyunk túl. A tervezett programok
lezajlottak és a szempontok is
érvényesültek. Kihasználtuk a hely
adottságait és megismertük csodálatos környezetét. Ez a hét is jó
példa volt arra, hogy a jó társaság
és a csapatszellem a kulcsa mindennek. Köszönjük a részvételt!
Németh Róbert
elnök
Sárvári Shotokan Karate
Egyesület

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.

KONYHASTÚDIÓ
1992-től a szakkereskedő

Szombathely, Pálya u. 10-16.
Hétfő-Péntek: 08:30-17:00
94/510-555
www.sebomuszaki.hu
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BEFEKTETÉSI A
nyáron
B
EFEKTETÉSI ARANYTÖMB
hűt
télen
fűt

■ÉPÜLETKLÍMA SZERELÉS FORGALMAZÁS,
JAVÍTÁS, TISZTÍTÁS■HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS
■ÓZONGENERÁTOR■AUTÓKLÍMA TÖLTÉS
■ÉPÜLETFAL-FÖDÉM (TÉGLA VAGY BETON)
FURAT KÉSZÍTÉS (52-152 mm ÁTMÉRŐIG)

Tel.:

+3630 474 3068
+3620 488 3645

Web:
www.tomiklima.hu
facebook: klimaszerelessarvaron
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Ablak uveg_92x110_Ppottyosfoliara
2019. március 23., szombat 11:36:41

Minden ami autó!
Ablak uveg_92x110_Ppottyosfoliara

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

2019. március 23., szombat 11:36:41

» 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 «

Közeleg a szeptember,
amikor újult erővel várjuk
minden kedves vendégünket!
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A finom ízek, a teli has,
a remek kiszolgálás
nemcsak szlogen,
hanem ez maga a Platán!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*
92x110_PERFORÁLTRA
2019. augusztus 1., csütörtök 17:06:17

MERT HA JÓL AKAR LAKNI,
A PLATÁNBA KELL MENNI!
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És továbbra is:
semmi flanc, csak az íz!

92x110_PERFORÁLTRA
2019. augusztus 1., csütörtök 17:06:17

SÁRVÁR SERVICE

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

Sárvár, Hunyadi utca 23.
https://platan-etterem.metro.rest/
facebook.com/platansarvar
06 95 312 280
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