
Az aradi vértanúk és gróf Batthyány Lajos kivégzésének 173. 
évfordulója alkalmából szervezett városi megemlékezést a 
mártír miniszterelnök tavasszal átadott szobránál tartották 
október 6-án. 

Az ünnepségen nagy számban 
vettek részt a város polgárai, 
valamint az általános és közép-
iskolák diákjai. Az R. Törley Mária 
szobrászművész által készített 
alkotás méltó helyszínt biztosított 
az emlékezéshez. A Himnusz után 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
mondott ünnepi beszédet, fel-
idézve gróf Batthyány Lajos ki-
végzésének krónikáját, felsorolva 
az aradi vértanúk neveit.

„Október 6-a pedig figyelmezte-
tés. Nem a bukásra, nem arra, hogy 
adjuk fel elveinket! Ellenkezőleg! 
Figyelmeztetés arra, hogy van olyan 
helyzet, amikor ki kell állni elveinkért, 
vállalva akár a vitát, a konfrontációt. 

Gróf Batthyány Lajos felismerte 
a történelmi feladatot, országot, 
sőt nemzetet teremtett. Túllépett 
saját árnyékán, vállalta a sorsát, 
elutasította a menekülés lehető-
ségét. Élete árán nemzeti hőssé 
vált, és egyben példát is adott. 

Sárváriként büszkék lehetünk 
arra, hogy ő képviselt minket a 
legmagasabb szinten és meg-
alapozott, a hétköznapi sze-
mélyes érdekein túl mutató 
politikát folytatott. Szobrának 
megkoszorúzása, az évenkénti 
megemlékezés éppen ezért nem 
rutin feladat, hanem egy pillanat, 
melyben a múlt figyelmeztető 
jelet küld mindannyiunknak. 

Ha ezt a jelet, az üzenetet meg-
értjük, biztosabban mehetünk 
tovább szembenézve saját és 
közösségünk egzisztenciális és 
erkölcsi nehézségeivel. Tisztelet 
a hősöknek.” – mondta Dr. Máhr 
Tivadar.

A Szent László Katolikus Általá-
nos Iskola diákjai adtak emlékező 
műsort. Felidézték az aradi vérta-
núk és gróf Batthyány Lajos már-
tíromságát. A felkészítő tanáraik 
Dr. Szalai Ferencné és Martonfalvi 
Mária voltak. 

A megemlékezés végén első-
ként Ágh Péter, Sárvár ország-
gyűlési képviselője, gróf Batthyá-
ny Lajos örökségének folytatója 
helyezte el koszorúját a mártír 
miniszterelnök szobránál. Majd a 
megyei és a sárvári önkormány-
zat, a pártok és a civil szervezetek 
képviselői koszorúztak.

A Szent László iskola diákjai, tanárai és Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester gróf Batthyány Lajos szobránál (Fotó: Wieder Sándor)
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CSALÁDBARÁT 
ELISMERÉS  
a múzeumnak
A Nádasdy Ferenc Múzeum 
kiállításai, programjai nagy 
népszerűségnek örvendenek 
a sárváriak és a városba láto-
gató turisták körében egya-
ránt. Az intézmény munkáját 
most egy szakmai testület is 
elismerte. 

A Családbarát Múzeum Díjat 
a Nádasdy Kulturális Központ 
vezetője, Takács Zoltán Bálint és 
a programokért felelős igazgató-
helyettese, Molnár Andrea vette 
át a 20. Országos Múzeumpeda-
gógiai Évnyitón Szentendrén.  
A rangos elismerést Vincze Máté, 
a Kulturális és Innovációs Minisz-
térium közgyűjteményekért és 
kulturális fejlesztésekért felelős 
helyettes államtitkára adta át.

Folytatás a 10. oldalon

SIMON–JÚDÁS NAPI 
ORSZÁGOS  
KIRAKODÓVÁSÁR

Idén október 29-én rendezik 
meg a Simon–Júdás Napi Orszá-
gos Kirakodóvásárt Sárvár bel-
városában, ahova több tízezer 
látogatót várnak. Már október 
28-án, pénteken kinyitnak a 
vendéglátóegységek a vásár 
területén, ilyenkor hagyomá-
nyosan a sárváriak látogatnak ki 
nagy számban a vásárba.

Részletek a 11. oldalon

OKTÓBER 6-A ARRA FIGYELMEZTET BENNÜNKET, 
HOGY NEM ADHATJUK FEL 

AZ ELVEINKET!

2022. október 22. (szombat)
16:15 Koszorúzás a városi köztemetőben Török István, Mezőfi Géza, Simon Zoltán és Sándor Béla ’56-os mártírok sírjainál
16:50 Koszorúzás az ’56-os emléktáblánál. Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar 
17:00 Ünnepi megemlékezés és műsor a Kossuth téren

  Ünnepi beszédet mond: Vámos Zoltán főispán, Vas Megyei Kormányhivatal
  Ünnepi műsort adnak a Sárvári Tinódi Gimnázium diákjai  

17:30 Koszorúzás Abai Imre emléktáblájánál. Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar 
2022. október 23. (szombat) 

19:00 Szentmise Abai Imre és az ’56-os hősök tiszteletére a Szent László-templomban

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 66. ÉVFORDULÓJÁRA!EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 66. ÉVFORDULÓJÁRA!

Rossz idő esetén az ünnepi megemlékezésre és műsorra 
a ZeneHázában kerül sor. 



IN MEMORIAM TUSKÁN JÓZSEF 
(1970-2022)

TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK 

ÉGETÉSÉRŐL

AZ AVAR ÉS KERTI 
HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,
8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT 

LEHET VÉGEZNI.

AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK 
2022. OKTÓBER 20-TÓL 
NOVEMBER 30-IG TART.

A Magyar Állam és az Európai Unió finanszírozásával az 
MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. megbízásából az 
országos optikai hálózatok fejlesztésére, ennek keretében 
adatkábelek fektetésére kerül sor Sárváron. 

A munkavégzés szeptem-
ber végén kezdődött és 2022. 
november 15-ig tart. A Simon–
Júdás Országos Kirakodóvásár 
és a mindenszentekhez kap-
csolódó hosszú hétvége alatt 
nem lesz munkavégzés. 

A tervezett optikai összeköt-
tetések az országos kiterjedésű 
Nemzeti Távközlési Gerinchez 
kapcsolódva intézményi (ren-
dőrkapitányság, tűzoltóság, 
kórház, mentőállomás, köz-
igazgatás) végpontok számára 
biztosítanak nagy sebességű 
adatátviteli kapcsolatot.

A munkavégzés az alábbi 
utcákat érinti: Uzsoki utcai 
körforgalom környéke, Hu-
nyadi utca teljes hosszban, 
Dózsa utca a Hunyadi utcától 
a Pap közig, Pap köz, Batthyá-
ny utca két rövid szakaszon 
(Hunyadi utcai körfogalomnál 
és a Pap köz útcsatlakozásá-
nál), Kossuth tér, Várkerület 
utcának a Nádasdy utcáig 
terjedő szakasza.

A munkavégzés – elhá-
ríthatatlan műszaki akadály 
esetét kivéve – az úttestek 
megbontásával nem jár. Az 

optikai kábel fektetése mi-
att egyes járdaszakaszokat 
és zöldterületeket meg kell 
bontani, de ezeket az eredeti 
állapot szerint helyreállítják.

A kivitelezéssel szükségsze-
rűen együttjáró kényelmet-
lenségekkel kapcsolatban 
kérik a lakosság szíves türel-
mét, megértését és együtt-
működését.

Fiatal volt, mindössze 52 éves, néhány 
éve még szép tervei voltak. Közel harminc 
évet dolgoztunk együtt a Nádasdy Ferenc 
Múzeumban. 

Jóska 1987-ben került a múzeumba 
nagybátyja Prépost László bútorrestaurátor 
hívására. Szükség volt rá, munka volt bőven, 
nem kettő, hanem egy tucatnyi restaurátor 
számára is. Én, mint a bútorraktárak felügye-
lője szoros kapcsolatban álltam velük.

1994-ben jelentkezett a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem bútorrestaurátor 
– művész szakára, amit munka mellett 
1999-ben fejezett be. Restaurátori tevékeny-
ségének talán legszebb példáját őrzi a vár 
dísztermében látható ún. Ocskay-szekrény, 
ami a kiállítás kiemelkedő műtárgya. A 17. 
századi díszszekrény jó példa a restaurá-
tori munka sokszínűségére, nehézségeire, 
hisz az asztalos, fafaragó, aranyozó, festő, 
műmárványozó szakmához is érteni kell. 
Több tucat, történetileg és esztétikailag 
értékes bútort restaurált. Különös hangsúlyt 
helyezett a fa alapanyagú műtárgyakat érő 
humán károsodásokra, azaz közvetlenül az 
emberek okozta károkra. Műtárgyvédelmi 
szakértőként is tevékenykedett. Harmincöt 
évig dolgozott a múzeumban, ami első és 
egyben utolsó munkahelye is volt. 

Múzeumon kívüli egyházi és világi értékek 
restaurálásában is részt vett. Önállóan, vala-
mint Heitler András és Gyarmati András fes-
tőrestaurátor egyetemi oktatókkal közösen. 
Csak néhányat említenék meg: Vasegerszeg, 
Pornóapáti, Nagysimonyi, Lipót római katoli-
kus templomának oltárait, architektonikus fa 
építményeit, szobrait, szószékeket, egyházi 
berendezéseit restaurálta. De részt vett az 
említett festőrestaurátorokkal, a kőszegi vár 
Esterházy-oltárának helyreállításában, pon-
tosabban a festett szobrok és faragványok 
restaurálásában. Utoljára pedig a győri szé-
kesegyház fém tárgyainak helyrehozatalában. 

Nyitott volt a világra, különösképpen a kultu-
rális megnyilvánulások felé. Szerette munkáját, 
ami örömöt, élvezetet is nyújtott számára. 
Fontosnak, sőt a legfontosabbnak tartotta 
családját, feleségét Henit, leányát Grétát, fiát 
Doriánt, akiket rajongásig szeretett és óvott.

A betegség már 2 éve kínozta, aztán az 
utóbbi fél évben vált egyre rosszabbá, tragi-
kussá állapota. Talán ezért zárkózott el annyira 
a külvilágtól. Sejtvén, hogy innét már nincs 
visszaút. Méltósággal, szinte némán tűrte a 
fizikai és lelki fájdalmakat, végül szeptember 
16-án este csendesen elhunyt. 

Kedves Jóska barátom, nyugodj békében.
Dabóczi Dénes

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
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Őszköszöntő rendezvénysorozatot szervezett a Sárvári 
Gondozási és Gyermekjóléti Központ. A rendezvény az 
idősek köszöntésével kezdődött október 3-án, majd a 
mozgás és az egészséges életmód fontosságára is felhív-
ták közös programok keretében a szépkorúak figyelmét.

Az Őszköszöntő rendezvényso-
rozat nyitónapján a Sárvári Gon-
dozási és Gyermekjóléti Központ 
ebédlőjébe várták idősek napi 
összejövetelre a szépkorúakat. 
Október 1-je az idősek világnapja, 
és ez jó alkalmat kínál az idős 
emberek iránti tisztelet és gon-
doskodás megerősítésére. 

Kondora István polgármester 
köszöntötte az önkormányzat 
nevében a központ idős ellá-
tottjait. – Egy ilyen szép napos 
délutánon a hangulat csak pozitív 
lehet, de a nyugdíjasok most 
meg is nyugodhatnak, mert a 
kormányzat döntése értelmé-
ben nyugdíjemelést, nyugdíj-
korrekciót és nyugdíjprémiumot 
is kapnak még az idei évben, 
és jövőre ismét jön a 13. havi 
nyugdíj is. Az önkormányzat az 
eddigi támogatásait fenntartja, 
amely lakhatási támogatásban, 
rendkívüli segélyben, fűtési tá-
mogatásban nyilvánul meg. Az 
egyedi fűtést használók esetében 
egy olyan módosítást hajtottunk 

végre, hogy duplájára 
emeltük a fűtési támoga-
tás mértékét, öt hónapon 
keresztül havi tízezer fo-
rintot fizetünk. A gondo-
zási központ is minden 
támogatást megad Sárvár 
szépkorú polgárainak, és a 
téli időszakban is biztosít-
juk a fűtést – szerencsére, 
a gondozási központban 
végrehajtott fejlesztésnek kö-
szönhetően, a legkorszerűbbek 
közé tartozik a fűtése –, és itt a kö-
zösségben „melegebb a hangu-
lat”, lélekben és fizikai értelemben 
is sokkal „melegebben” érezhetik 
magukat itt a sárvári nyugdíjasok 
– mondta Kondora István.

A januári 5 százalékos eme-
lést egy júniusi, 3,9 százalékos 
is követte, novemberben pedig 
harmadszor emeli a kormány a 
nyugdíjakat. Az érintettek no-
vemberben 4,5%-kal megemelt 
nyugdíjat kapnak, másrészt az 
emelt összegű nyugdíj mellé 
egy összegben 11 havi korrekció 

érkezik hozzájuk visszamenőlege-
sen. Nyugdíjprémiumot és 2023 
februárjában 13. havi nyugdíjat is 
folyósítanak az időseknek.

Barasics Katalin intézményve-
zető helyettes arról szólt, hogy az 
Őszköszöntő rendezvénysorozat 
keretében a mozgás és az egész-
séges életmód fontosságára is 
felhívják az idősek figyelmét. 
Az intézményvezető helyettes 
a központ időseknek nyújtott 
szolgáltatásairól is tájékoztatást 
adott: étkeztetés, idősek nappali 
ellátása, klubfoglalkozások, házi 
segítségnyújtás és az ügyintézés-
ben is segítséget nyújtanak. 

Monostori Patrik, a Ma’ mint 
’Ti Színjátszó Csoport tagja rövid 
műsorát követően uzsonnára 
látták vendégül a szépkorúakat az 
idősek napi ünnepségen. 

Az Őszköszöntő rendezvény-
sorozat keretében közös tornát 
is szerveztek Buzásné Péter Ág-
nes gyógytornász vezetésével a 
Csónakázó-tónál lévő fittnesz-
parkban. Vörösné Bognár Kata-
lin, a népegészségügyi osztály 
munkatársa pedig az egészséges 
életmódról, a vitaminpótlásról 
beszélgetett az idősekkel gyü-
mölcssaláta-kóstolás közben. 

-fr-

AZ ÉDESANYÁKAT KÖSZÖNTÖTTÉK a Városházán

A KORMÁNY ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT is támogatja az időseket

A Sárvári Védőnői Szolgálat munkatársai az anyatejes vi-
lágnap alkalmából rendeztek ünnepséget a Városházán. Az 
anyatejes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet, és a 
gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyákat köszöntötték.

 Gyermekzsivajtól volt hangos 
szeptember 16-án a sárvári Vá-
rosháza nagyterme. Az anyatejes 

világnap alkalmából szervezett 
ünnepségre gyűltek össze az 
édesanyák, édesapák és gyerme-

keik. A Vármelléki Óvoda műso-
rával kezdődött a rendezvény. 
Az ovisok dalokkal és tánccal 
örvendeztették meg a kicsiket. 
Majd Kondora István polgármes-
ter, mint ötszörös nagypapa, kö-
szöntőjében arról szólt, hogy két 
dolog fontos a kisbabák számára: 
az anyatej és a szeretet. Az előbbit 
az édesanyától, az utóbbi pedig 
az anyától és az apától együtt 
kaphatja meg. 

Dr. Horváth Magdolna gyer-
mekorvos örömének adott han-
got, hogy sok édesanya dönt 
az anyatejes táplálás mellett, 
nagyrészük szívesen szoptatja 
kisbabáját. 

A második anyák napjának 
is nevezett anyatejes világnap 
alkalmából egy-egy szál virággal 
köszöntötte Kondora István az 
anyukákat. A védőnők pedig kis 
könyvecskékkel örvendeztették 
meg a gyerekeket. Az ünnepség 
Ódorné Hatos Viktória mondókás 
kuckó foglalkozásával zárult. 

A gyermek születése az élet 
legnagyobb csodája, s a szülők 
minden vágya az, hogy gyer-
mekük kiegyensúlyozottan és 
egészségesen fejlődjön, és ezért 
újszülöttkorban legtöbbet a 
szoptatással tehetnek az édes-
anyák.

-fr-

Kondora István kiemelte: lesz télen fűtés, 
jöhetnek az idősek a gondozási központba

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Az anyatejes világnap alkalmából 
egy-egy szál virággal köszöntötte 
Kondora István az édesanyákat
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Az AWF Kft. 2013-ban nyitotta meg a sárvári gyáregységét.  
A családi vállalkozásnak indult cég, több mint 35 éve egyik 
vezető szakértője a prémium kategóriás autóknak (Audi, Por-
sche, BMW, Lamborghini, Rolls Royce). Az AWF Sárvár jelenleg 
380 dolgozóval büszkélkedhet, több mint 200 dolgozót vett 
fel a 2022-es évben és további bővítések várhatóak. 

A cég fő profilja a kalaptartó, 
csomagtértálca, amelyet a prés 
részlegükkel együttműködve 

készítenek el. A beltéri kárpit 
összeszerelésében is régóta a 
BMW egyik kedvenc beszállítója. 

A folyamatos fejlődés híve a 
cég, ezért egyre több elektro-
mos autó projektet pályáznak 
meg. Jelenleg az egyik legnép-
szerűbb a BMW iX autó, aminek 
az oszlopait ők fröccsöntik di-
rektbe a szövetre, illetve az autó 
kalaptartóját és a tetőkárpitot is 
ők gyártják.

Az elmúlt évek megpróbáltatá-
sai őket is érintettek (COVID–19, 
chiphiány, ukrán–orosz háború), 
azonban a tulajdonosi kör köz-
reműködésének köszönhetően 
mindig erősebbek lettek és ösz-
szekovácsolódtak. A tulajdonosok 

egész évben kedveskednek a 
dolgozóknak gyümölccsel, sü-
teménnyel és a nyári melegben 
jégkrémmel. 

A jövőben is szeretnének a 
magyar munkavállalókra támasz-
kodni, ezáltal fizikai és szellemi 
munkaerőre ugyanúgy szüksé-
gük van. Az operátoroknál nagy 
részben nőket, míg a prés rész-
legükre férfiakat várnak. Szeret-
nék megerősíteni a karbantartói 
csapatukat is. Németül és angolul 
jól beszélő szellemi dolgozókat is 
tárt karokkal várnak. 

Legyél Te is AWF-es!

AZ AWF-BEN VÁRJÁK az újabb munkavállalókat!

A régió és egyben váro-
sunk legnagyobb mun-
káltatója, a Flex immár 25 
éve van jelen Sárváron. E 
telephelyen a cég haladó, 
korszerű technológiák-
kal és magas szintű szak-
értelemmel rendelkezik 
a műanyag alkatrészek 
gyártásában, autóipari 
és elektronikai termékek 
összeszerelésében, háztar-
tási elektronikai termékek 
teljes körű fejlesztésében 
és tömeggyártásában. 

 A vállalat dinamikus növe-
kedési terveihez igazodva fo-

lyamatosan keresik a munka-
erőpiaci megoldásokat. A hazai 
munkatársak mellett az utóbbi 
években – meghatározott mun-
kakörökben – a külföldi mun-
kaerő foglalkoztatása is teret 

nyert, korábban ukrán dolgozók 
érkeztek, a közelmúltban pedig 
fülöp-szigeteki munkavállalók 
toborzását is elindította a Flex, 
az első csoportok napjainkban 
érkeztek városunkba.

A cégcsoporton belül már 
alkalmaznak filippínó munka-
vállalókat, tapasztalatok szerint 
beilleszkedésük a helyi közös-
ségekbe gyors és zökkenőmen-
tes – köszönhetően a hasonló 
vallási és etikai értékeknek. A 
Fülöp-szigetek lakossága nagy, 
sok a fiatal, akik annál is inkább 
mobilisak, mert hazájukban 
kevés a munkalehetőség. Szin-
te valamennyien beszélnek 

angolul, érdeklődőek és tapasz-
taltak a nyugati üzleti kultúrában.  
A külföldön dolgozók keresetük-
kel családjaikat támogatják, ha-
zánkra hosszú távú lehetőségként 
tekintenek.

SÁRVÁR GAZDASÁGA TOVÁBBRA IS STABILAN MŰKÖDIK!

HOSSZÚ TÁVRA TERVEZ Sárváron a  FLEX

Sárvár gazdasági szereplőinek az elmúlt években és napja-
inkban is számos nehézséggel kell szembenéznie. A járvány, 
az orosz–ukrán háború, az energiaválság nagy kihívások elé 
állítják a város ipari üzemeit is, amelyek továbbra is stabilan 
működnek, fejlesztenek, újabb munkavállalókat vesznek fel. 
Sárvár példaértékű fejlődésének, az önkormányzat bevéte-
leinek egyik pillére a város iparának a fejlődése. A település 

nyugati szélén a rendszerváltás után létrejött új ipari park 
mellett, ma már az északi városrészen is kialakulóban van 
egy újabb ipari zóna. Sárvár ipari üzemei a lakosságnak is 
biztos munkahelyet jelentenek, a betanított munka mellett, 
szakképzettséget, diplomát igénylő munkakörök közül is 
válogathatnak a munkát keresők. Ipari körképünkben a 
nagyobb sárvári cégek működésébe kaphatnak betekintést. 

A Prémiumalkusz Zrt. és a Vocelka Invest 
Társasházkezelő irodája a főutcára költözö� ! 

Keressen bennünket a Ba� hyány utca 43. 
szám ala� , a lo� ózó melle� !

Mobil: 06-20/936-1574, 
Tel.: 06-95/320-671, 06-95/320-648

E-mail: vocelkabt@gmail.com

Minden biztosító egy helyen!

ÚJ IRODÁBA KÖLTÖZTÜNK! 
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A Sága Foods Zrt. Magyarország piacvezető ba-
romfitermékeket gyártó vállalata, amely 2020 óta a 
magyar tulajdonban lévő Master Good cégcsoport 
tagja. A sárvári gyárban készül a piacvezető Füstli 
virsli mellett többek között a ROYAL, Füstlizer, Fini 
Mini márka és az idén 25 éves Selyemsonka is. 
A körülbelül 250 főt foglalkoztató vállalat stabil 
munkahelyet biztosít Sárvár és a környező falvak 
lakossága számára.

A Master Good cégcsoporthoz 
való csatlakozás pozitív változást 
hozott a Sága életében. A cégcso-
port teljes integrációjának köszön-
hetően a minőségi alapanyag- 
ellátás a termelés számára innentől 
kezdve a magyar tulajdonú anya-
cégtől folyamatosan biztosított.

Rengeteg beruházás, fejlesztés 
történt az elmúlt két évben. A 
géppark szinte teljesen megújul, 
és várhatóan 2-3 éven belül Sárvár 
határában egy modern, 21. száza-
di, automatizált, új üzemcsarnok-
ba költözik a gyártótevékenység 
és vele együtt a teljes háttértámo-
gató szakembergárda. 

A vállalat lojális, stabil munka-
vállalói csapattal büszkélkedhet. 
A cég saját állományú kollégák-
kal biztosítja a napi termelés 
zökkenőmentes megvalósulását. 
Az éves fluktuáció elenyésző, a 
meghirdetett pozíciókat – néhány 
speciális munkakörtől eltekintve – 
a környékbeli lakosokkal könnyen 
sikerül pótolni. Folyamatos a 

felvétel raktáros, kar-
bantartó és gépkezelő 
munkakörökben, ket-
tő és három műszakos 
munkarendben. 

A PROVERTHA Vállalatcso-
port egy magyar szárma-
zású család tulajdonában 
lévő, erős helyi kötődéssel 
rendelkező vállalkozás, 
mely több, mint 40 éves 
múltra tekint vissza. A 
vállalat 3 magyarországi 
üzemet működtet: Be-
leden 35, Sárváron 26, 
illetve Kapuváron 19 éve 
indították meg gyártá-
saikat, mely üzemekben 
immáron közel 800 főt 
foglalkoztatnak. 

Tevékenységük középpontjá-
ban a saját fejlesztésű és gyár-
tású csatlakozóipari termékek 
állnak, melyeket az ipari auto-

matizálás, vasúttechnika, orvos- 
és műszer technika számára 
értékesítenek, valamint ezeken 
túl jelentős autóipari beszállítók 
is. Üzemeik kompetenciáit egy 
a fröccsöntő formák gyártására 
szakosodott szerszámkészítő 
részleg, műanyag fröccsöntő 

technológia és egy kábelkonfek-
cionálásra szakosodott üzem 
színesítik.

A közeljövő tervei között a 
saját termékeik portfóliójának 
további bővítése, egy jelentős 
szenzorkábel-gyártás beindítása, 
valamint több autóipari pro-

jekt is állnak. Céljuk, hogy ezen 
projektekkel sikeresen bővítsék 
piaci részesedésüket, biztosítsák 
vállalatuk stabilitását és továbbra 
is hosszú távra szóló, megbízható 
munkahelyeket tudjanak kínálni 
Sárváron, illetve a fent említett 
régiókban.

ÚJABB FEJLESZTÉSEKET tervez a PROVERTHA

ÚJ ÜZEMCSARNOKBA költözik majd a SÁGA

SOMOS OPTIKA
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés a 95/326-999 vagy 
a 30/937-6038 telefonszámokon!
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Szeptember 24-én került megrendezésre a Virágos Sárvárért! 
Környezetszépítő Verseny eredményhirdetése a Hild parkban. 
A versenyt immáron 12. alkalommal hirdette meg Sárvár Vá-
ros Önkormányzata. Az idei évben is díjazták a legvirágosabb 
vállalkozásokat, erkélyeket és házakat.

A 12. virágünnepen Dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző, a zsűri 
tagja köszöntötte a díjazottakat. 
Elmondta, hogy jó szívvel, teljes 
egyetértéssel fogadta a lakos-
ság a kezdeményezést, a lelkes 
és fáradhatatlan munkájuknak 

köszönhetően az idei évben is 
kivirágzott Sárvár.

A legvirágosabb ingatlanok 
tulajdonosai, illetve lakói értékes 
jutalmakban részesültek. A díjakat 
az önkormányzati képviselők, a 
zsűri tagjai, valamint a nyeremé-

nyeket felajánló cégek képviselői 
nyújtották át.

A zsűri hagyományosan há-
rom kategóriában ismerte el a 
városszépítő munkát, díjazták a 
legvirágosabb házakat, erkélyeket 
és vállalkozásokat, emellett kilenc 
különdíjat is kiosztottak.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter, a zsűri elnöke megköszönte 
dr. Szijártó Valériának az áldoza-
tos munkáját, amit a virágosítás, 
a város zöldítése érdekében 

tesz. Örömének adott hangot, 
hogy egyre többen virágosítják 
ingatlanukat.

– A sárváriaknak a kitartása, 
a lendülete, a szépségért való 
küzdelme nem változik, és ezt jó 
látni. Ha szépek, gondozottak, szí-
nesek vagyunk, akkor talán ilyen a 
bensőnk is. Ez mégiscsak pozitív 
irányt mutat, akkor is, ha a világ 
most kicsit turbulens körülöttünk 
– fogalmazott a zsűrielnök.

sii

IDÉN IS DÍJAZTÁK a legvirágosabb sárvári ingatlanokat

Díjazottak, a zsűri tagjai, a város vezetői és a díjak felajánlói az eredményhirdetés után

Sárvár Város Önkormányzata 2022-ben is csat-
lakozott a felsőoktatási intézmények hátrányos 
szociális helyzetű hallgatói, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. 
A pályázati űrlapot – az elmúlt évhez hasonlóan – a 
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben, röviden az EPER-Bursa 
rendszerben kell kitölteni. A kinyomtatott, aláírt 
pályázati űrlapot a kötelező mellékletekkel együtt 
a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz. 
irodájába kell benyújtani 2022. november 3-ig. 
A pályázatok elbírálására legkésőbb 2022. december 
5-ig kerül sor, a pályázók értesítésének határideje: 
2022. december 6.
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) tel-
jes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptem-
berében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj 
már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok 
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sőoktatási intézményben a pályázás időpontjában 
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy 

a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott 
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, 
aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 
állományú hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismé-
telten igénybe kívánja venni – a vonatkozó 
jogszabályok biztosította keretek között –, úgy 
az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati 
fordulókban újra be kell nyújtania.
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkez-
hetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolások;

vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, 
aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot 
ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú 
hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói 

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben 
vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek 
ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási 
felvételi eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 
2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben 
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években 
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhat-
nak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói 
regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok 
rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel 
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok 
a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati kiírások teljes terjedelmükben Sárvár 
Város Önkormányzata honlapján (http://www.sar-
varvaros.hu) olvashatók.

Sárvár Város Önkormányzata 

B U R S A   H U N G A R I C A
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023
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VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT! - 2022 LEGVIRÁGOSABB INGATLANAI

I. Celli út 41. – Németh Gyula,  
Németh Gyuláné, Németh Péter

II. Alkotmány u. 18. II. em. 7.  
– Gaál László, Gaál Lászlóné

III. Laktanya u. 4.  
– Puklér Győzőné

LEGVIRÁGOSABB ERKÉLY:

LEGVIRÁGOSABB HÁZ:

LEGVIRÁGOSABB VÁLLALKOZÁS:

LEGVIRÁGOSABB HÁZ KÜLÖNDÍJAK: 

I. Ungvár u. 5.  
– Czeglédy László, Czeglédy Lászlóné

I. Tizenháromváros u. 1. – Várpark Panzió 
– Kovács Andrásné

Petőfi u. 28. fsz. 2.  
– Fehér Istvánné

Csallóköz u. 17.  
– Szele Gergő

Csallóköz u. 19.  
– Kupi István

Kiss János alt. u. 25.  
– Németh László és családja

Rábasömjéni u. 91/B.  
– Tamics Ibolya

Óvár u. 5.  
– Véghné Németh Csilla

Nádasdy u. 100.  
– Biró Nándor, Biró Nándorné, 

Biró Csilla, Biró Ágnes

Celli út 43.  
– Pócza Imre, Pócza Imréné

Bocskai u. 23.  
– Szele Béláné

II. Tölgyfa u. 76.  
– Horváth Zsuzsanna, Takács Ferenc

II. Bártfa u. 1.  – Derdák és Társa Bolt és 
Takarmánybolt – Derdák Tímea

III. Rábasömjéni u. 91. A  
– Auer Krisztián, Mórocz Orsolya

III. Világos u. 20. – Judit Masszázs  
– Nagy Judit
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Jubileumi kiállítással és 
közgyűléssel emlékezett 
meg a Sárvári Bélyeggyűj-
tő Kör a 70 éves fennállá-
sáról. A Nádasdy-várban 
tartott ünnepségen alkal-
mi postahivatal működött, 
ahol lebélyegezték az ese-
ményre alkotott bélyeget 
és borítékot az erre készült 
egyedi pecséttel. 

– 1952-ben nem a bélyegek 
albumba rendezése foglalkoztat-
ta leginkább az országot, mégis 
megalakult és máig működik a 
bélyeggyűjtő kör – idézte fel a 

sárvári bélyegbarátok történetét 
az ünnepi közgyűlésen dr. Gaál 
Péter, a bélyeggyűjtők tisztelet-
beli elnöke. – Sárvár helyrajzi 
nagyságánál sokkal jelentősebb 
helyet foglal el a magyar filatélia 
térképén – jelentette ki Leitold 
László, a Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetségének alelnöke. 
Az ünnepségen házigazdaként 
köszöntötte az egybegyűlteket 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója.

– Az emberöltővel ezelőtti, régi 
bélyegek a gyűjtők ifjúságát és 
néha a szerelmeit is hordozzák – 
fogalmazott beszédében Kondora 

István polgármester. Aki átadta az 
önkormányzat által adományozott 
Sylvester János Érdemérmet dr. 
Gaál Péternek, a Sárvári Bélyegy-
gyűjtő Kör érdekében végzett több 
évtizedes munkájának elismerésé-
ül. A vár Folyosógalériájában nyílt 
jubileumi bélyegkiállításon részt 
vett Ágh Péter, Észak-Vas megye 
országgyűlési képviselője. 

A negyven üvegtárlóban a 
sárvári gyűjtők mellett a baráti 

együttműködésben lévő pápai 
bélyegesek is kiállítottak. A fo-
gazott papírlapokon megeleve-
nedett többek közt a balatoni 
hajózás és a távközlés története, 
az Országház, a rózsák és a víz-
partok világa mellett a Sárvárt 
ábrázoló képeslapok is. Az évfor-
dulóra a Sárvári Bélyeggyűjtő Kör 
hetven évét feldolgozó album is 
megjelent. 

p-ás

70 ÉVES JUBILEUMOT ünnepeltek a bélyeggyűjtők

Állásbörzét szervezett a Városháza nagytermében a Változó 
Világért Alapítvány. A közel húsz kiállító között szerepeltek 
a megye meghatározó gazdasági szereplői mellett sárvári 
munkaadók és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság és a Ma-
gyar Honvédség is. 

A börzére látogatók egy helyen érdeklődhettek az állásaján-
latokról, a helyszínen egy időben több céggel is felvehették  
a kapcsolatot. A Sárvári Járási Hivatal jóvoltából pedig tanácsot 
kaphattak azok, akik épp elveszítették a munkájukat, és aktívan 
állást keresnek, vagy akik munkahelyváltáson gondolkodtak.  
A résztvevő foglalkoztatóknál a rendezvény ideje alatt több mint 
százan érdeklődtek az aktuális álláslehetőségektől. 

ÁLLÁSBÖRZE A VÁROSHÁZÁN

Kondora István polgármester adta át az önkormányzat által 
adományozott Sylvester János Érdemérmet dr. Gaál Péternek
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A Sárvári Koncz János Alap-
fokú Művészeti Iskola a 
zene világnapja tisztele-
tére rendezett koncertet 
a ZeneHáza hangverseny-
termében. 

A művészeti iskola tanárai és 
vendégművészek, a Sárvári Vonó-
sok és a Bassiana Brass működtek 
közre. Az esttel a világhírű hege-
dűművész, Yehudi Menuhin 1975-
ös kezdeményezésére emlékeztek. 
A koncerten megjelent érdeklődő-

ket Szélesi Attila, a művészeti iskola 
igazgatója köszöntötte, köztük 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármestert. 
Az est első közreműködője Vajda 
András ütőtanár volt, aki egy 
általa készített trapézxilofonon 
adta elő Haydn egyik eredetileg 
oboára írt művét. Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester – maga is zenekari 
muzsikusként – azt hangsúlyozta a 
rendezvény kapcsán, hogy a sárvá-
ri ZeneHáza nagyszerű otthonává 
vált a művészeti előadásoknak és 
annak oktatásának.

KONCERT A ZENE VILÁGNAPJÁN

SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98.  

Telefon: 94/506-891, 30/945-2944 
E-mail: info@suzukicastrum.hu  

Internet: www.suzukicastrum.hu
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Folytatás az 1. oldalról
A Családbarát Múzeum Díj odaí-

télése azt jelenti, hogy a Nádasdy 
Ferenc Múzeum programjai, mú-
zeumpedagógiai kínálata, illetve 
a kiállítások mellett szolgáltatásai 
egyaránt magas színvonalon 
biztosítják a múzeumba betérő 
családok igényeinek kielégítését, 
a minőségi időtöltést. Az ország 
több mint 800 múzeuma közül 
idén összesen négy intézmény 

részesült az elismerésben, ami jól 
mutatja a díj kiemelt jelentőségét. 

A cím három évig illeti meg a 
múzeumot, ami után újra kérni 
kell a minősítést. Így biztosítható 
a folyamatos családbarát fejlesztés 
és odafigyelés. A kritériumrend-
szer rendkívül szigorú, mintegy 
25 feltétel teljesítése szüksé-
ges az eredményes pályázathoz. 
Néhány közülük első ránézésre 
egyértelműnek tűnik, de hiányuk 

alaposan megnehezítheti 
a múzeumok nyugodt 
körülmények közti meg-
látogatását.

Kisbabákkal érkezők-
nek például biztosítani 
kell a megfelelő helyet a 
baba ellátásához. Az uno-
kákat elkísérő nagyszü-
lőknek pedig a pihenés 
lehetőségét kell meg-
adni. Mindkét szempont 
egyben segíti a múze-
umokat abban, milyen 
irányban folytassák meg-
kezdett fejlesztéseiket. 

A sárvári múzeum az elmúlt 
évek során a tárlatvezetéseket is 
úgy igazította, hogy azok meg-
feleljenek a családok igényeinek. 
Mind a kisgyermekekkel érkezők-
nek, mind az időseknek komoly 
megterhelést jelentett a közel 
másfél ezer négyzetméternyi 
kiállítóterület bejárása. Érzékelve 
a nehézségeket, az intézmény 
munkatársai a korábbi két-másfél 
órás tárlatvezetések idejét lecsök-

kentették 45-60 percre és inkább 
témákat ajánlanak, nem pedig az 
egész kiállítás megtekintését. 

A programok tervezésénél 
kiemelt figyelmet kell fordítani 
arra, hogy azok a család közös mi-
nőségi időtöltést is jelentő szóra-
kozását jelentsék. Érdemes ebből 
a szempontból felidézni a múze-
um több programját, úgymint a 
Reneszánsz Napot, a Múzeumok 
Éjszakáját, de a Rejtvénydélutánt 
is, amikor a család minden tagja 
megtalálhatta a számára tetsző 
programelemet. 

A fejlesztések a következő 
években tovább folytatódnak. 
Az innovációk nem feltétlenül 
jelentik hatalmas pénzeszközök 
megmozgatását, sokkal inkább 
odafigyelésről, pontos tervezés-
ről van szó. Az intézmény célja, 
hogy mind az egyedi, mind a 
családi látogatások során még 
több lehetőséget biztosítsanak 
arra, hogy a múzeum vendégei 
elmerüljenek egy csodálatos és 
páratlan világban.  (tézébé)

Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója középen a díjjal

CSALÁDBARÁT ELISMERÉS a múzeumnak

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

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén

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

Miért bennünket válassz?
• saját állományú munkaviszony 

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

• dolgozói vásárlás 
termékeinkből

• 100%-ban térített busz- vagy 
vonatbérlet

• céges buszjáratok: Vasvárról, 
Jánosházáról és Celldömölkről

• Hosszútávú munkalehetőséget 
ajánlunk és teljeskörű 
betanítást biztosítunk.

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

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

HŰTŐRAKTÁROS
• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

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

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.

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

HŰTŐRAKTÁROS
• elõny targoncás jogosítvány
• hétfõtõl péntekig, többmûszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelõ vagy elektromûszerész végzettséggel

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

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

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

70/933-7925-ös
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Idén október 29-én rendezik meg a Simon–Júdás Napi Orszá-
gos Kirakodóvásárt Sárvár belvárosában, ahova több tízezer 
látogatót várnak. Már október 28-án, pénteken kinyitnak a 
vendéglátóegységek a vásár területén, ilyenkor hagyományo-
san a sárváriak látogatnak ki nagy számban a vásárba. 

PROGRAMOK
A várparkolóban az étel- és italárusok október 28-án, pénteken 

délelőtt 11 órától várják a vendégeket. 19 órától DJ Sheperd, majd 
23.30-tól DJ Dominique zenél a várparkoló színpadán. A vár előtti 
vendéglátóegységek is kinyitnak október 28-án 18 órától. 

Ebben az évben is lesz Borudvar a Posta tér mögötti parkolóban, 
amely szintén kinyit október 28-án délelőtt 11 órakor, és neves bo-
rászatok kínálják itt boraikat. A jó hangulatról a Kale Lulugyi (Fekete 
Virág) nevű, 2015-ben alakult oroszlányi cigányokból álló zenekar 
gondoskodik, akik pénteken 18-23 óráig, majd szombaton 12-18 
óráig zenélnek a Borudvarban. 

A Kale Lulugyi megfordult már csehországi és szlovákiai fesz-
tiválokon, zenéltek az Ördögkatlan Fesztiválon, az A38 hajón, a 
Művészetek Völgyében is. A hagyományőrzés már a zenekarban is 
megfigyelhető, két generáció is együtt muzsikál: apa és fia (Molnár 
Csaba és Ifj. Molnár Csaba). A zenék, melyeket játszanak cigány, illetve 
magyar népdalokból építkeznek, de muzsikálnak más előadóktól 
is feldolgozásokat, alapvetően az autentikus vonalat követik, de 
szívesen dolgoznak együtt más formációkkal is, minden stílusban.

Október 29-én, szombaton több száz árus kínálja portékáit a 
belvárosban. Szombaton a várparkolóban fellép a Bendzsó Music 
együttes 11-17 óráig. 

A Bendzsó Music zenekar az elmúlt években számtalan szín-
vonalas rendezvényre, esküvői és céges bulira kapott meghívást. 
Immáron az egyik legkeresettebb rendezvény- és esküvői zenekar 

az országban. A közel 10 órányi repertoárban a könnyűzene szinte 
minden műfaja megtalálható. A zenekar vezetője, névadója is egy-
ben Bendzsó alias Németh László, az énekesnő Zsidákovits-Balogh 
Barbara, a gitáros pedig Monostori Attila az október 29-én látható 
formációban.

Közben, október 29-én 13 és 14 óra között Luji is zenél a Si-
mon–Júdás-műsorban a várparkoló színpadán, nosztalgiázni hívja 
a közönséget a ’60-as évektől napjainkig. 

INFORMÁCIÓK
A rendezvény helyszínei: Kossuth tér, Batthyány Lajos utca, 

Hunyadi János utca, Árpád utca, Ady Endre utca, Deák Ferenc utca, 
Várkerület utca, Rákóczi Ferenc utca, Posta tér.

Forgalomelterelés útvonala: Sársziget u. – Soproni u. (88. sz. főút) 
– Selyemgyár u. – Hunyadi u. – Gárdonyi u. – Fekete híd u. – Rákóczi 
u. A forgalomelterelés 2022. október 28-án 18.00 órától 2022. október 
29-én 24.00 óráig tart.

Buszközlekedés: A Batthyány utcai (Főtér), a Rákóczi utcai (Kór-
ház) és a Hunyadi utcai megállóknál a buszközlekedés az alábbi 
időpontban szünetel 2022. október 28-án 18.00 órától 2022. október 
29-én 24.00 óráig. Az utasok az autóbuszállomásnál, a gyógyfürdő-
nél (Rákóczi utca), a vasútállomásnál és a Gárdonyi utcában lévő 
megállókat vehetik igénybe.

Egészségügyi információk: A központi ügyelet megközelítése 
a Széchenyi utcán történő behajtással, vagy a Várkerület utca 
felől a Népegészségügy udvarán keresztül lehetséges. Az érintett 
gyógyszertárak gyalogosan közelíthetők meg a járdán. 

Egészségügyi ellátás helyei a vásár területén: Gyalogőrség 
2022. október 28-án (pénteken): Nádasdy-vár parkoló, belvárosi 
körforgalom. Gyalogőrség 2022. október 29-én (szombaton): 
rendőrség, belvárosi körforgalom, Penny Market parkoló, esetkocsi 
a Városházánál, mentőautó a Penny Market parkolóban, központi 
ügyelet, mentőállomás.

Köszönjük a megértésüket! Jó vásározást kívánunk!
Sárvár Város Önkormányzata, TOFI 2005. Kft.

SIMON–JÚDÁS NAPI ORSZÁGOS KIRAKODÓVÁSÁR
2022. OKTÓBER 28–29.
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SPORTHÍREK

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!

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

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

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Alkotmány u. 4.

Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

KÉZILABDA

Az NB II-es kézilabda bajnok-
ság küzdelmei az Észak-nyugati 
Csoportban szereplő Sárvárfürdő 
Kinizsi számára a VKLSE Győr 
ellen játszott mérkőzéssel kez-
dődtek. A meccs 36–33-as sárvári 
vereséggel zárult. Női kézilabdá-
zóink szeptember 17-én a Répce-
lak együttesét fogadták a Sárvár 
Arénában. Az őszi szezon első 
hazai mérkőzésén győzelem-
mel mutatkozott be csapatunk.  
A Sárvárfürdő Kinizsi–Répcelaki 
SE mérkőzés végeredménye 
31–27 (18–11) lett.   Szeptember 
24-én itthon játszottak kézilab-
dázóink az Ajka csapata ellen. 
A Sárvár fürdő játékoskerete 
– Burghardt Lukrécia súlyos au-
tóbalesete miatt – tovább fo-
gyatkozott, így csapatunk meg-
lehetősen baljós előjelekkel várta 
a találkozót. A Sárvárfürdő Kinizsi 
NB II-es női kézilabda-csapat 
26:28 arányú vereséget szenve-
dett az Ajka csapatától. – Sérü-
lésekből és balesetből fakadó 
létszám problémáink ellenére 
végig bíztam a lányokban, és 
hittem a győzelemben. Sajnos, a 
végére elfáradtunk, de nem csa-
lódtam a csapatban! – nyilatkoz-
ta Pupp Adél edző. Lapzártánk 
után a Győri AUDI ETO KC U22 
ellen idegenben folytatódott a 
bajnokság.

Rábasömjén TC

A Vas megyei III. osztályú labda-
rúgó bajnokság Sárvári Csoportjá-
nak 5. fordulójában a Rábasömjéni 
TC a Sorkifalud ellen játszott hazai 
pályán. A meccs 2–2-es döntet-
lennel zárult. A 6. fordulóban a 
Rábasömjéni TC a Simaság ven-
dégeként 2–1-re kikapott. A baj-
nokság következő fordulójában a 
rábasömjéni labdarúgók az Ikervár 
ellen játszottak hazai pályán. A 
mérkőzés 3–5-ös vereséggel 
zárult a hazai csapat számára. 
A 8. fordulóban a Rábasömjéni 
TC a Szergény SE ellen játszott 
idegenben. A mérkőzés 2–2-es 
döntetlennel zárult. Lapzártánk 
után játszottak a Keléd ellen, a 
mérkőzést a 10. helyről várták a 
sömjéniek.
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Idén újra népszámlálás, ahol mindannyiunk válasza számít.
Az online kitöltésre október 1. és 16. között van lehetősége.

Töltse ki
a kérdőívet

online!

nepszamlalas2022.hu

Készült a Központi Statisztikai
Hivatal megbízásából.
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ÚJ ELNÖK a Sárvár FC élén
A Sárvári Futball Club Egyesület a Sárvár Arénában tartott 
közgyűlést, ahol elnököt és elnökséget választottak. Sza-
bados Endre korábbi elnök lemondása után a százötven fős 
tagság jelen lévő képviselői Haraszti Zsoltot választották az 
SFC új elnökének öt évre. Haraszti Zsolt már bejelentette 
lemondását a Kinizsi SE-nél betöltött elnöki pozíciójáról. 

A sárvári fociklub idén 25 éves, 
a jogelőd labdarúgó-egyesület 
pedig 110 esztendős. A Sárvári 
Futball Club jó időszakot tudhat 
maga mögött, hisz Haraszti Zsolt 
vezetőedzővel az elmúlt két sze-
zonban megnyerték a Vas megyei 
I. osztályú labdarúgó-bajnoksá-
got. A csapat nem élt a magasabb 
osztályban való indulás jogával. 
Ez az egyre nehezedő működési 

költségek ismeretében helyes 
döntésnek bizonyult – hangzott 
el a közgyűlésen.

A felnőtt csapat jelentős át-
alakuláson van túl. A k lub a 
különböző utánpótlás korosz-
tályokban 9 csapatot tart fenn 
eredményesen. Ez adja az SFC 
első csapatának is a jövőjét, 
ahol a sárvári focisták kapnak 
játéklehetőséget – derült ki a 
beszámolóból. Szabados Endre 
lemondott, de ezentúl is szívesen 
tevékenykedik a klub érdekében. 
Az új elnök személyére egy javas-

lat, Haraszti Zsolt neve érkezett, 
aki elvállalta a felkérést.

A kötelező formaságok után a 
közgyűlés titkosan meg is szavazta 
az edzői tisztség után elnökként, a 
klub élére visszatérő Haraszti Zsol-
tot. Az SFC új elnökségébe pedig 
dr. Tarr Ferenc, Fider Ádám, Stieber 
Zoltán és Máté Csaba került. A 
város nevében Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester gratulált az új el-

nöknek a megbízatásához. – A vá-
ros önkormányzata támogatóként 
– erejéhez mérten – továbbra is 
segíti a klub működését – mondta 
el a közgyűlésen Dr. Máhr Tivadar.

Haraszti Zsolt a Sárvári Kinizsi 
SE elnöki posztjáról lemondva 
vállalta el az SFC vezetését. Mint 
mondta: talán itt most nagyobb 
szükség lesz rá, hisz az egyesület 
a közeli jövőben az energiavál-
ság miatt nehéz időszak előtt 
áll. – Mindkét egyesület stabil 
alapokon működik, de úgy érzem, 
hogy a labdarúgóklubnál most 

nagyobb az igény egy tapasztalt 
ember munkájára – jegyezte meg 
Haraszti Zsolt megválasztása után.

A közgyűlésen elhangzott, hogy 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 

kezdeményezésére a sportklubok 
részére felajánlott TAO-támogatá-
sok ezentúl a klubok rezsiköltsé-
geire is fordíthatóak lesznek.

p-ás

Haraszti Zsolt lett a Sárvár FC új elnöke, aki 
bízik abban, hogy munkájával hozzá tud 
járulni a klub további sikeres működéséhez

1992-től a szakkereskedő
K O N Y H A S T Ú D I Ó

www.sebomuszaki.hu

Szombathely, Pálya u. 10-16. 
Hétfő-Péntek: 08:30-17:00 
94/510-555

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

október 20-án és 27-én, 
csütörtökön 17 órakorLABDARÚGÁS – SÁRVÁR FC

A Vas megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság hatodik forduló-
jában a Sárvár FC a Szentgotthárdi VSE gárdájával mérkőzött meg 
idegenben. A meccs 1–2-es győzelemmel zárult a Sárvár javára. 
Kiütéses győzelmet szerzett a bajnokság 7. fordulójában a Sárvár 
FC. Hazai pályán 8–0-ra verték a Büki TK csapatát, a győzelemhez 
Fider Ádám és Czirók Dávid mesterhármas góljai nagyban hozzájá-
rultak. A Vas megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 8. fordulójában 
a Sárvár FC a Táplán SE otthonába látogatott. A mérkőzés 3–0-s 
vereséggel zárult a Sárvár számára. Október 8-án a Sárvár hazai 
pályán győzte le 2–1-re a Körmendi FC-t. Nagy Dániel csapata 
jelenleg a tabella 12. helyén áll.
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Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

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

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

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

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

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

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   
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• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
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SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

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

» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futóműjavítás «

» UNIX-autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

 diagnosztikai rendszerek!

A megszokott nyitvatartással várjuk! 
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ! 

TÉLI GUMI AKCIÓ!TÉLI GUMI AKCIÓ!

Tel.: 06 30 974-6655 
www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)

HELLO OSZ!HELLO OSZ!

Ezüst Ezüst 
ékszerekékszerek

-10-10%! %! 

Ezüst Ezüst 

ékszerek
ékszerek

-10-10%! %! 

Karikagyűrű- 
Karikagyűrű- készítéskészítés

-10-10%! %! Ékszer- 
Ékszer- készítés

készítés
-10-10%! %! 

AranyArany
ékszerekékszerek

-5-5%! %! 
Arany-Arany-

beszámításbeszámítás

-10-10%! %! 

Folyamatosan megújuló árukészlet!Folyamatosan megújuló árukészlet!
ÚJ AKCIÓK!ÚJ AKCIÓK!
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