
Dr. Máhr Tivadar társadalmi megbízatású zenekari elnök, az alapítás óta a zenekarban játszó 
tagok – Sebesi László, Rozmán István és Takács Viktor –, valamint Szélesi Attila nívódíjas karnagy 

A Sárvári Koncertfúvószenekar újévi koncertjén nemcsak 
népszerű és klasszikus dallamok csendültek fel, de megható 
percekből sem volt hiány. A kulturális évadnyitó jó alkalmat 
kínált az elmaradt jubileumok megünneplésére is. 

James Barnes nagyívű nyitányá
val kezdődött a koncert, majd En
nio Morricone, a 20. század egyik 
legnagyobb filmzeneszerzője 
emléke előtt tisztelgett a zenekar. 
A koncert első részét filmzenék 
zárták, így Nino Rotának a Kereszt
apa című filmhez írt filmzenéje, 
majd Hans Zimmer „A Karibtenger 
kalózai” című filmsorozat harmadik 
epizódjának filmzenéje Eric Rozen
dom hangszerelésében, szimfoni
kus szvit formában csendült fel.

Az együttes újévi koncertjén 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 

köszöntőjében arról szólt, hogy a 
pandémia okozta nehézségek el
lenére sem állt le Sárvár fejlődése. 
Örömének is hangot adott, hiszen 
mint mondta, az újévi koncert az 
újrakezdést is jelenti mindannyi
unknak.

 – Nem dőlhetünk hátra, hiszen 
közös felelősségünk és lehetősé
günk az, hogy a jövőben is építsük 
Sárvárt olyanná, amilyenné Önök 
szeretnék. Ez mindannyiunknak 
feladatot ad 2022re. Ez az év 
a reményt hordozza, a remény 
hangjait hallhatjuk a koncerten 

is. Őrizzük meg ezt a reményt, 
hogy ezzel felbátorodva tudjunk 
mi is az élet minden pillanatában 
pozitívan állni a kihívások elé, és 
tudjuk együtt építeni ezt a várost 
2022ben is – szólt Ágh Péter.

Az újévi koncerten ünnepelték a 
zenekar fennállásának 50. évfordu
lóját. Az 1969ben létrejött önálló 
sárvári zeneiskola ifjú növendéke
ire alapozva 1971ben Pernecker 
János igazgató újjászervezte a 
város zenekarát.  Dr. Máhr Tivadar 
társadalmi megbízatási fúvószene
kari elnök és Szélesi Attila nívódíjas 
karnagy köszöntötte az alapítás 
óta a zenekarban játszó tagokat, 
így Rozmán Istvánt, Sebesi Lászlót 
és Takács Viktort a koncerten.

Folytatás a 14. oldalon

Február 15-től jön
az OLTÁSI 
IGAZOLVÁNY
Az átoltottság további nö-
velése és a járvány újabb 
hullámai elleni védekezés 
érdekében február 15-től 
oltási igazolvánnyá alakul a 
védettségi igazolvány. Csak 
azoknak lesz érvényes az 
igazolványuk, akik oltottak.

Az igazolvány a második ol
tást követően hat hónapig lesz 
érvényes, ezután az érvényessé
get – főszabály szerint – csak a 
megerősítő harmadik oltás után 
hosszabbítják meg. Ha valaki két 
oltást követően lesz fertőzött, 
akkor a fertőzés igazolásától szá
mított 6 hónapig lesz érvényes 
az igazolványa.

A megerősítő harmadik oltás 
felvétele után az igazolvány kor
látlan időre lesz érvényes.

Az egydózisú Janssennel 
oltottak esetében szintén 6 
hónapon belül fel kell venni 
a megerősítő második oltást 
ahhoz, hogy az igazolvány ér
vényes maradjon.

18 éven aluliaknál az egydó
zisú oltóanyag esetén egy, a 
kétdózisú oltóanyag esetén két 
oltás elegendő marad az érvé
nyességhez.

A jelenlegi védettségi igazol
ványok cseréjére nincs szükség, 
a QRkód alapján lehet majd 
ellenőrizni az okmány érvé
nyességét.

Újra versenyben MÁRFFY BENCE 
Az év vasi embere közönségszavazása után ismét lehet voksolni 
Márffy Bencére, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola taná
rára a Hankook Oktatási Pályázati Programján. A pályázat alap
vető célja, hogy elismerje és segítse a közoktatásban dolgozók 
munkáját. Márffy Bence pályázatának mottója: „Fontos, hogy a 
diákoknak minden esélyt adjunk meg, még akkor is, ha önér
tékelési problémákból adódóan motiválatlannak érzik magukat.” 
Márffy Bence versenyben van az első helyezésért, február 2ig  
a www.hankookpalyazat.hu oldalon lehet rá voksolni.

Elkezdődött az ÚJ HOTEL kivitelezése 
Elkezdődtek a Csónakázótó mellett lévő, magántulajdonban álló 
3,7 hektáros területen több mint nyolcmilliárd forintból megva
lósuló MODERO Hotel Sárvár kivitelezési munkái. A 83 szobás 
prémiumkategóriás hotel beruházását végző, tapasztalt ingatlan
fejlesztő vállalkozás fő célkitűzése az értékteremtés és megőrzés.  
A rendelkezésre álló terület alig tizedét felhasználó beruházás 
2023 második felére tervezett befejezéséig az Alkotmány utca felől 
közelítik meg a munkaterületet. Addigra szeretnének a Rákóczi 
utcán a kórház mellett egy impozáns központi bejáratot kialakítani.
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„Mi mindig búcsúzunk.” Reményik 
Sándor verssora jutott eszem
be, amikor a Sárvári Hírlap ha
sábjain is búcsút kell vennünk 
KatafaiNémeth Józseftől, a lap 
egykori szerkesztőbizottsági 
tagjától, a pedagógustól, a hely
történet kutatójától.
Katafán született, ahol édesapja 
volt a helyi iskola igazgatója. 
Alsófokú tanulmányait szülőfalu
jában végezte, majd Körmenden 
folytatta a középiskolában. Itt 
is érettségizett. Ezt követően a 
Csákánydoroszlói Erdőgazdasági 
Építő Vállalatnál lett hivatalveze
tő. Tulajdonképpen a második 
világháború utáni zűrzavaros 

időszakban vált felnőtté. Katonai 
évei után mezőgazdasági gép
szerelő végzettséget szerzett 
Örkényben. 1957ben került Sár
várra, itt a Mezőgazdasági Szak
iskolában műszaki előadóként 
dolgozott. Tőle tudjuk, hogy nem 
készült pedagógusnak, operatőr 
szeretett volna lenni. Mivel az ak
kori körülmények ezt nem tették 
lehetővé – az apai példát követve 
– tanári diplomát szerzett a Pécsi 
Tanítóképző Főiskola műszaki 
szakán. 1968ban került a helyi 
ipari iskolába. A több névválto
zást is megélt intézményt 1969 és 
1997 között igazgatta. Közvetlen, 
barátságos, konfliktuskerülő volt. 
Ezért szerették diákjai, ezért nyer
te el tanártársainak barátságát, 
bizalmát. Emellett hasznos tudás
sal is gyarapította a rábízottakat, 
az általa vezetetteket azon felül, 
hogy az intézmény vezetése min
den időszakban komoly kihívás, 
nagy feladat volt. Fiatal kollégái 
számára élő példaként mutatta a 
járható utat, míg az idősebbekkel 
az együttműködés lehetőségét 
kereste. Barátai számára mindig 
maradt ideje, lett légyen az egy 
telefonhívás, egy névnapi vagy 

születésnapi köszöntés avagy a 
személyes találkozás.
Kora ifjúságától szenvedélyes 
gyűjtő volt. A dedikált könyve
ken kívül – többek közt – bé
lyegeket, telefonokat, órákat, 
írógépeket gyűjtött. Ezek egy
részét önzetlenül felajánlotta 
helyi intézményeknek. Ottho
nának érezte Sárvárt. Őt is szinte 
mindenki ismerte a városban. 
Amilyen igényes volt intézmény
vezetőként, annyira ügyelt meg
jelenésére is; öltöny, nyakkendő 
és fehér ing nélkül még az utcára 
sem nagyon lépett ki. Tekintete 
mindig derűt sugárzott.
A város közéletének is alakítója 
volt. Több alapítványt is támo
gatott, illetve részt is vett ezek 
működtetésében. Elfoglaltságai 
mellett a helyi honismereti 
mozgalomba is bekapcsolódott, 
miközben saját intézményét is 
nívós helytörténeti periodikák
kal gazdagította. Nyugdíjas éveit 
– amellett, hogy óraadóként 
visszavisszajárt iskolájába – régi 
szenvedélyének, a helyismereti 
kutatásnak szentelte. Közel húsz 
éven át foglalkozott a Vas megyei 
kastélyok és kúriák történetével. 

Írásba foglalt feldolgozásainak 
zöme előbb a Sárvári Hírlap
ban, majd önálló kötetekben is 
megjelent. Több helytörténeti, 
művelődéstörténeti kiadvány 
létrejötténél bábáskodott. Neki 
köszönhető elsősorban az is, 
hogy B. Németh Lajos kézzel írt 
helytörténeti füzetei közkinccsé 
válhattak. Jóleső érzéssel tölt el, 
hogy gyűjtőrendszerező hon
ismereti tevékenysége során 
odaadó társa lehettem.
Hűséges tanári, iskolavezetői 
munkáját több kitüntetéssel 
ismerték el az évek folyamán. 
A Katafai előnevet – szülőfaluja 
iránti tiszteletből – 1992től 
használta. Betegsége egyre 
nehezedő terhét felesége és 
szeretett lánya segítették elvisel
hetővé tenni. Utolsó hónapjait 
már Pécsett, lánya környezeté
ben töltötte. Itt érte a halál a ka
rácsonyi ünnepeket követően, 
és most már itt is alussza örök 
álmát. Szegényebbek lettünk 
egy jóbaráttal, egy egyéniség
gel, egy tudós tanárral.
Volt munkatársai, egykori intéz
ménye dolgozói, diákjai nevé
ben is búcsúzom: 

V. Molnár Zoltán
ny. könyvtárigazgató

2022. 01. 12én kaptuk a 
hírt Szabó Katikától, dr. Szabó 
Endre egyetlen leányától, hogy 
88 éves korában, csendesen 
elhunyt Bandi bácsi. Az utóbbi 
időben már nem hagyta el 
otthonát, unokája jelentet
te a legnagyobb örömforrást 
számára. Három évvel ezelőtt 
gyémántdiplomája ünnepé

lyes átvételekor járt utoljára a 
gimnáziumban, találkozhatott 
egykori kollégáival, barátaival. 
A mai diákok személyesen már 
nem ismerték, de a szüleiktől 
hallották, hogy mennyire sze
retett, elismert, népszerű tanár 
volt, így tiszteletük, megbecsü
lésük jeléül hosszan tapsolták, 
amit Bandi bácsi meghatottan 
fogadott.

Dr. Szabó Endre Ikerváron 
született, majd a magyar–tör
ténelem szakos középiskolai 
tanári diploma megszerzése 
után a szülőfalujában kezdett 
tanítani az általános iskolában, 
ezt követően, 1965től nyug
díjba vonulásáig 35 éven át a 
Tinódi Gimnázium tanára volt. 
Közben 22 évig látott el nevelési 
igazgatóhelyettesi feladatokat, 
lelkesen szervezte az iskola éle
tét, rendezte az ünnepségeket, 

programokat. Értékes pedagógi
ai tevékenységének összegzése 
két lexikonban is megtalálható, 
több kitüntetéssel ismerték 
el kiváló munkáját. 1982ben 
bölcsészdoktori címet szerzett 
stilisztikából, a hangzó vers vilá
ga témakörből. A napjainkban is 
megrendezésre kerülő Diákírók, 
Diákköltők Találkozójának egyik 
életre hívója, kezdetektől fő 
szervezője volt. Mindig alkotó 
emberként élte életét, több 
írása, tanulmánya jelent meg 
különböző folyóiratokban, köte
tei megtalálhatók a gimnázium 
könyvtárában. A 2018ban meg
jelent Sárváriak ezer arca című 
életrajz és szöveggyűjtemény
ben is olvashatunk egy részletet 
Egy magyartanár jegyzeteiből... 
című könyvéből. 

1972ben muzsikus barátaival 
megalapította a magyar népze
nét és megzenésített verseket 
játszó Regös együttest, melyben 

tekerőlanton, citerán vagy gitá
ron játszott. Ősz hajú volt már 
50 évvel ezelőtt is, de aztán már 
semmit nem öregedett. Mindig 
tele volt energiával, rendszere
sen sportolt, futballozott, ping
pongozott.  

Sok sárvári vagy ikervári csa
ládban gondolnak szeretettel 
Bandi bácsira. Igazi tanáregyé
niség volt, aki hivatástudattal, 
elkötelezettséggel, nagy szak
értelemmel adta át a tudást, az 
emberséget, a kultúra alapvető 
értékeit a következő nemzedé
keknek. A gimnázium történel
mi nevelőtestületének örökös 
tagjaként néz le ránk nap mint 
nap a tablókról. Irányt mutató, 
különleges pedagógus volt, ma 
is példakép mindnyájunknak, 
nem feledjük!

Emlékekkel a szívünkben bú
csúzunk!

Hevér Mihályné 
igazgató 

Búcsú Katafai-Németh Józseftől (1934–2021)

In memoriam dr. Szabó Endre
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ÚJABB FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK NYÍLNAK MEG SÁRVÁR ELŐTT! 
Intézmények újulhatnak meg, új játszótér, parkolók és kerék-
párurak létesülhetnek. Több pályázat beadásáról is döntöttek 
a január 13-i képviselő-testületi ülésen. 

MEGÚJULHATNAK A BOCSKAI ÉS  
A SZATMÁR UTCAI ÓVODÁK!

Pályázatot nyújt be a sárvári önkormányzat a Bocskai és a Szatmár 
utcai óvodák felújítására a TOPPlusz pályázati program keretében. 
Sikeres pályázatok esetén kívülbelül megújulhatnak az óvodák, és 
óvodai eszközök beszerzésére is sor kerülhet. A hosszú évtizedek 
óta tartó következetes városépítő munka eredményeként, a két 
óvoda megújításával, teljessé válik a városi oktatási és egészségügyi 
intézményhálózat rekonstrukciója. 

KERTVÁROSI SZABADIDŐPARK  
FEJLESZTÉSE SÁRVÁRON!

Pályázatot nyújt be a Sárvár Aréna mögötti területen pihenő 
és szabadidőpark létrehozására is az önkormányzat a TOPPlusz 
keretében.

A pályázat nyertessége esetén első ütemként, 1,8 hektáros terü
leten – a lakosság körében végzett igényfelmérés alapján – kiépül a 
parkon átvezető, szilárd burkolatú hullám vonalvezetésű sétány, sor 
kerül parkosításra, növénytelepítésre, utcabútorok kihelyezésére, és 
játszótér is létesül. A pályázat benyújtását az teszi lehetővé, hogy 
egyedi kormányzati támogatásból megvásárolhatja az önkormány
zat a Leier Monolit Kfttől az aréna mögötti 5 hektáros területet. 

KERÉKPÁRÚT ÉPÜLHET A CSÉNYE-
ÚJMAJORI KERESZTEZŐDÉSIG!

Pályázik a sárvári önkormányzat egyrészt Sárvár belterületi 
részén – az AVIA benzinkúttól az ipari parkig – közös gyalog és 
kerékpárút építésére. Ezen a szakaszon a közvilágítás fejlesztésére, 
két buszöböl áthelyezésére, valamint egy új gyalogátkelőhely 
kialakítására is sor kerülhet. 

Ezt követően Sárvár külterületi szakaszán indulva a Csényeújma
jori kereszteződésig egyoldali, kétirányú kerékpárút épülhet.

A pályázat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal együttmű
ködve, konzorciumi formában kerül benyújtásra.

KERÉKPÁRÚT ÉPÜLHET  
A HEGYKÖZSÉGBEN!

Pályázik az önkormányzat a hegyközségi kerékpárút folytatására 
is. A Sótonyi út és a Pohárszárogató út között, az országos közút 
szélén, egyoldali, kétirányú, gyalog és kerékpárút épülhet. A Po
hárszárogató út és a hegyközségi temető bejárata között egyoldali, 
egyirányú kerékpárutat létesíthet az önkormányzat.

A Gérce irányából érkezőket a meglévő kerékpárút végétől az 
Almáskerti, Újhegyi és Ostffyasszonyfai utcákba vezetik be, ezek 
aszfaltozása is megvalósul majd.  

A pályázat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal együttmű
ködve, konzorciumi formában kerül benyújtásra és megvalósításra.

FEJLESZTÉSEK AZ „ÉLHETŐ SÁRVÁR” 
PROJEKTBEN! 

A Kertváros nyugati és délnyugati részének csapadékvizeit el
vezető zsilip és szivattyútelep kerül megépítésre az Újmajoriárok 
területén sikeres pályázat esetén. A fejlesztés ezen túlmenően az 
Ungvár utca csapadékvízelvezetésének rendezését, a részben fel
újításra váró nyílt vízelvezető árkok megújítását is magába foglalja.

A Dévai Bíró Mátyás utcában a meglévő játszótér megújulhat 
új eszközökkel. Az Alkotmány utcában, a Nádasdy iskola melletti 
önkormányzati ingatlanon 45 férőhelyes ingyenes parkoló létesül
het. A Dózsa György utcában a volt kispiac területén 142 gépjármű 
elhelyezésére szolgáló, a város fő közlekedési útját tehermentesítő, 
ingyenesen használható parkoló épülhet. 

A Gárdonyi iskola mellett található Deák Ferenc utcai gyalogát
kelőhelyet és a Rákóczi Ferenc utca Alkotmány utcai útcsatlakozá
sánál található gyalogátkelőjét „okos zebrává” alakítják. 

A pályázatot a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal együttmű
ködve, konzorciumi formában nyújtják be.
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TELT HÁZAS DECEMBER után a január is jól indult

Évindító lapszámunkban 
Ágh Péter, Sárvár ország-
gyűlési képviselője érté-
keli a mögöttünk hagyott 
esztendőt. 

A koronavírus, ahogy az egész 
világot, úgy Hazánkat és azon 
belül Sárvárt is nehéz helyzetbe 
hozta. Hálásak lehetünk minda
zoknak, aki mások egészségéért, 
jobbulásáért, ápolásáért, ellátásá
ért dolgoztak. Köszönet minden
kinek, aki igyekezett saját magára 
és környezetére is vigyázni. 

Együttérzésemet szeretném 
kifejezni mindazoknak, akik 2021
ben elvesztették szeretteiket! 
Tisztelettel emlékezek van Waar
denCsete Ildikó tanárnőre, Buzás 
László és Kiss Gábor tanár urakra, 
Szibler Imréné helytörténeti ku
tató asszonyra, Dr. Szabó Gyula 
képviselő úrra, Pup Vilmos nyugal
mazott vízügyi mérnökre. 

Miközben tavaly is a vírus külön
böző hullámaival küzdöttünk, fela
datunk volt, hogy a vállalásunkhoz 
hűen, a lehetőségeket kihasználva 
építsük a várost.  

2021ben is közös célunk volt 
Sárvár fejlesztése, együttműködve 
az ország vezetésével. Kormány
döntés révén válthatták ki a fürdő 
közel 2 milliárdos kötvényét, 
amely egyrészt a turizmusból élő 
családok jövőjének a biztosításá
hoz is hozzájárult, másrészt lehe
tővé tette, hogy a felszabaduló 
forrásból más fejlesztéseket való
síthasson meg az önkormányzat. 

Kedvező hír volt az is, hogy 
nagyszabású útfelújítási program 
lesz a Kertvárosban, erre 232 mil
lió forintot biztosított év végén a 

kormány. Pozitív döntés volt, hogy 
300 millió érkezett csapadékvízel
vezetés kiépítésére. Megszépült 
a Csónakázótó környezete, és 
létrehozták az új tourinform irodát. 
63 millió forintot a hegyközségi 
szennyvízelvezető rendszerre 
fordíthattak. Új mentőautó is 
szolgálja az itt élőket és új buszok 
is érkeztek a távolsági közlekedés
hez. Elkészült az új tekepálya az 
arénában, a városközpontot több 

egyházi fejlesztés tette szebbé. Rá
basömjén számára jelentős össze
geket sikerült szerezni. A Gárdonyi 
iskola homlokzatát renoválták és 
a Szatmár utcai óvoda konyháját, 
valamint a gimnáziumot és a tech
nikumot is érintették munkálatok. 

Kulturális tekintetben fontos, 
hogy sikerrel zárult a sárvári bajor 
kincs sorsa. Több, sokakat vonzó 
rendezvény valósulhatott meg 
központi hozzájárulásból. Új ipari 
zóna kialakulását segítő lépések 
történtek, amelyek hosszabb 
távon hozzájárulhatnak Sárvár 
adóbevételeinek emelkedéséhez. 

A város 2021ben is komoly 
támogatást kapott a kormánytól 
útfelújításokra, fejlesztésekre. A 
célunk az, hogy további forrásokat 
sikerüljön bevonni az utakra, par
kolókra, óvodákra, közterületekre, 
kerékpárutakra és csapadékvízel
vezetésre a városban élők érde
kében. Így már előkészületben 
vannak például azok a pályázatok, 
amelyek a Berzsenyi utca felújítá
sát, továbbá a Tesco körforgalom 

utáni útszakaszt célozzák. Közös 
célunk továbbra is, hogy együtt 
építsük Sárvárt! 

2022ben is azon fogunk dol
gozni, hogy a fejlődés érdekében 
újabb eredmények születhes
senek, ahogy az korábban is 
történt. Ebben a kormányzati 
ciklusban ugyanis számos fontos 
beruházás valósult meg. Csak pár 
példa: megépült a Sárvár Aréna, 
megújult a városon átvezető 
út, renoválták a vasútállomást, 
kerékpárút épült – többek között 
– a Hegyközségben. Felépült a 
ZeneHáza, a Szent László Katolikus 

Általános Iskola új épülete, felújí
táson esett át a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, és a gondo
zási központot, valamint az orvosi 
rendelőket is érintette fejlesztés. 
Évről évre sikerrel szerepelt Sárvár 
a Belügyminisztérium útfelújítási 
pályázatain is. A turizmus tekin
tetében a járvány alatt a Kisfaludy 
Programból 74 szállásadó kapott 
lehetőséget a tervei megvaló
sításához. A város InterCityvel is 
elérhetővé vált. A jövő pályázati 
lehetőségei szempontjából lénye
ges, hogy létrehozták a Bük–Sár
vár Turisztikai Térséget. 

Sok még a feladat, így továbbra 
is küldetésünk Sárvár szolgálata. 
Szeretném megköszönni a Sár
várért végzett tavalyi munkát 
mindenkinek, akinek szívügye ez 
a fantasztikus hely!

A város eseményeit nézve azt 
láthatjuk, hogy 2021 is alkalmat 
adott arra, hogy Sárvár lakói büsz
kék lehessenek otthonukra! Jó hír 
volt, hogy újra sor kerülhetett a 
Születés fája elültetésére. A 2019
ben született gyermekek számára 
egy szeldeltlevelű bükk került el
ültetésre az apukák közreműködé
sével. A fára 114 gyermek: 65 fiú és 
49 lány neve került fel. A 2020ban 
született gyermekek fája a madár
berkenye lett, erre 119 gyermek: 
55 lány és 54 fiú alma, illetve körte 
alakú szimbóluma került fel. Ez is 
azt mutatja, hogy a település egy 
olyan hely, ahol van jövő. Magyar
ország kormánya elkötelezett po
litikát folytatott annak érdekében, 
hogy támogassa a családalapítást, 
otthonteremtést. Bízom abban, 
hogy ez is segítséget jelenthetett 
sokaknak. Isten éltessen minden 

Ágh Péter és családja 
– Benedek, Ágota és 
Domonkos – 2021 
karácsonyán

BÜSZKÉK LEHETNEK otthonukra, Sárvárra!

A december eleji gyengébb foglaltsági adatok után az 
ünnepi időszakra megteltek a sárvári szállodák. A fürdő-
városban a január is biztatóan indul.

A Sárvár Tourist & TDM Non
profit Kft. körképe alapján a 
fürdővárosban tavaly év végén 
8090 százalékos foglaltsággal 
üzemeltek a hotelek.

– Ami szép eredmény, de a 
visszajelzések alapján ez maga
sabb is lehetett volna. Jelentős 

volt ugyanis azon vendégeknek 
a száma, akik az utolsó pillanat
ban mondták le a foglalásukat 
– mondja Haller Ferenc, a TDM 
ügyvezetője.

Hozzátéve azt, hogy az év 
végi időszakban jellemzően 
belföldiek választották Sárvárt. 

A fürdővárosba érkező utazók 
nagyjából  kétharmada volt 
magyar.

A hazai vendégeken k ívül 
többnyire Ausztriából, Cseh
országból és Szlovákiából ér
keznek feltöltődésre vágyók 
Sárvárra.

Az év kezdetén mért fog
laltsági adatokat látva Haller 
Fe r e n c  b i z a k o d ó  a  j ö v ő r e 
nézve.

A 2021 végén érzékelhető 
lendület ugyanis januárban is 
kitartani látszik. A TDMhez be
érkező információk szerint a ki
sebb és a nagyobb szállodáknál 
is biztatóak a számok. Az év első 
hete átlag feletti eredményt 
hozott, illetve az előttünk álló 
januári hétvégék is keresettek.

A jelenlegi számok szerint 50 
százalék körüli a sárvári szállo
dák januári foglaltsága.
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kisgyermeket, aki 2021ben látta 
meg a napvilágot! Büszke vagyok, 
hogy ebben az esztendőben 
megszületett második kisfiam, 
Domonkos. Jó egészséget minden 
sárvári babának és szüleiknek!

Főhajtás jár a Vas megye posz
tumusz díszpolgára kitüntetésben 
részesült Dr. Rakos Gyulának, aki
hez annak idején a sárvári betegek 
is bizalommal fordulhattak. Elis
merésemet szeretném kifejezni 
minden sárvárinak, aki szolgálata 
révén tavaly elismerést vehetett 

át helyi, megyei vagy országos 
szinten! Büszkék lehetünk azokra 
a sportolókra, akik teljesítményük
kel öregbítették a város hírnevét, 
de a tanulmányi versenyeken 
sikerrel szerepelt diákok is méltóak 
a bátorító megbecsülésre! 

Köszönet a kórház és a gon
dozási központ munkatársainak, 
a tűzoltóknak, a rendőröknek, 
a polgárőröknek a folyamatos 
helytállásukért. Hálásak lehetünk 
a mentőknek is. 2021ben volt 
a Sárvári Mentőállomás 50 éves 

jubileuma és 70 éves volt a sárvári 
szervezett életmentés. Tisztelet az 
évtizedes szolgálatért! 

Büszkék lehetnek a sárváriak az 
összefogásukra, amelynek szép 
példája volt a Tizenháromvárosi 
kereszt felújítása, de eszünkbe jut
hat a Sárvári Karitász gyűjtése is a 
horvátországi földrengés kapcsán 
vagy a tavaszi nagytakarítás is.  

Jó hír volt, hogy stratégiai 
együttműködést kötött az ELTE 
Társadalomtudományi Kara a Vas 
megyei Szakképzési Centrumhoz 

tartozó Sárvári Turisztikai Techni
kummal a jövő nemzedékei érde
kében. Gratulálok a Sárvári Tinódi 
Gimnáziumnak, amely fennállása 
70 éves évfordulóját ünnepelte! 

Elismerést érdemel a Sárvári 
Evangélikus Nőegylet, amely 
fennállásának 100. évfordulóját 
ünnepelte.  

Örömteli, hogy több szépkorú 
vehette át évfordulós születés
napja alkalmából a polgármes
tertől Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntő emléklapját. 

Sárvár közösségi életének szép 
példái a helyi rendezvények, 
sportesemények, kiállítások, kon
certek, fesztiválok, de ilyenek 
voltak az Aréna előtti Ebmeccs
közvetítések, vagy épp a virágo
sítási verseny is. A Nagycsaládos 
Egyesület, a Sárvári Oratórikus 
Kórus és a Sárvári Mazsorettek is 
sokat tettek hírnevük erősítéséért. 
Jubileumi volt a 40. Nemzetközi 
Folklórnapok és a Vármeeting is 
20 éves lett. Negyedszázadot tud 
a háta mögött a Sárvári Shotokan 
Karate Egyesület, amely mára a 
hazai karatesport megbecsült sze
replője lett.  Bízom abban, hogy az 
új év is lehetőséget ad a közösségi 
érzés erősítésére a városban! 

Az előttünk járó nemzedékek 
azt a feladatot adják nekünk, 
hogy az ő munkájukat folytatva 
építsük a sokaknak otthont adó 
települést. Pont ezért, összefogá
sunk révén Sárvárnak a jövőben 
is előre kell mennie és nem hátra. 
Közös célunk a város fejlődése 
és az értékteremtés a jövőben 
is! Jó egészséget, boldogságot, 
sikereket kívánok az új esztendőre! 
2022ben is vigyázzanak vala
mennyien Sárvárra és egymásra! 

Ágh Péter 
országgyűlési képviselő

ÁPRILIS 3-ÁN lesz az országgyűlési választás és a népszavazás
Áder János köztársasági 
elnök az országgyűlési 
képviselők általános vá-
lasztását április 3-ra tűzte 
ki, ekkor lesz a gyermekvé-
delmi népszavazás is.

 Mint írja közleményében, 32 
évvel ezelőtt, az első szabad vá
lasztások eredményeként Magyar
ország független, demokratikus 
ország lett. Az idei esztendőben 

Magyarország választójoggal ren
delkező polgárai immár kilencedik 
alkalommal szabadon dönthet
nek arról, hogy kikre bízzák közös 
ügyeink intézését. 

Az Országgyűlés 2021. novem
ber 9én egyhangúlag döntött 
arról, hogy népszavazást az or
szággyűlési képviselők általános 
választásának napján is lehessen 
tartani. A folyamatban lévő nép
szavazási kezdeményezések közül 

négy kérdés tekintetében biztosí
tottak a jogi feltételek a népszava
zás kitűzésére, így a 32/2021 (XI. 
30.) országgyűlési határozatban 
elrendelt négy kérdésről a nép
szavazást szintén április 3ra tűzte 
ki Áder János.

Az alábbi négy kérdés szerepel 
majd a szavazólapon: Támogatjae 
Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a 
nem megváltoztatását bemutató 
médiatartalmakat jelenítsenek 

meg? Támogatjae Ön, hogy kis
korú gyermekeknek fejlődésüket 
befolyásoló szexuális médiatar
talmakat korlátozás nélkül mutas
sanak be? Támogatjae Ön, hogy 
kiskorú gyermekek számára nemi 
átalakító kezeléseket népszerű
sítsenek? Támogatjae Ön, hogy 
kiskorú gyermekeknek köznevelési 
intézményben a szülő hozzájárulá
sa nélkül szexuális irányultságokat 
bemutató foglalkozást tartsanak?

Közös célunk továbbra is Sárvár építése! – mutatott rá Ágh Péter
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) 
bekezdés b) pontja alapján a Sárvár város Önkormányzata által fenn
tartott, valamint az óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt tekintetében 
feladatellátási szerződésben ellátó Sárvári Vármelléki Óvoda 2022. 
évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezem: A Sárvári 
Vármelléki Óvoda székhelyének és telephelyeinek vonatkozásában 
a nyári zárva tartást 2022. június 20-tól 2022. július 22–ig enge
délyezem. A nyitás időpontját 2022. július 25-ben állapítom meg.

Kondora István, polgármester

Tájékoztató az óvoda nyári zárva tartásáról

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban

telefonon, a 06 95 323 555ös telefonszámon,
emailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen

és Messenger-üzenetben!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

SZABÓ ZOLTÁN 
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2022. FEBRUÁR 16-ÁN (SZERDÁN) 
9:30-10:30 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

Újabb honfitársaink tehették le az állampolgársági esküt Kondora István polgármester 
és Jakits–Szabó Zsuzsanna, az önkormányzati hivatal állampolgársági ügyekért 
felelős munkatársa előtt. Három Erdélyből származó honfitársunk tett esküt a Sárvári 
Városházán. Sárváron az elmúlt években már közel 150-en tehettek állampolgársági 
esküt, akik ezzel is megerősíthették Magyarországhoz, a hazájukhoz való tartozásukat

Újabb állampolgári eskütétel

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

FUNKCIONÁLIS EDZÉSEK 
KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINT // EGYÉNI ÉS CSOPORTOS EDZÉSEK

www physiosarvar hu

KEZDŐ ÉS HALADÓ SZINT // EGYÉNI ÉS CSOPORTOS EDZÉSEK/
Physio Training System // Félprivát // CrossTraining

TRX+ // BOSU Kids // Személyi edzés
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Zöld infrastruktúra pályázatból valósult 
meg a Hild parkban és a környező terü-
leteken a természeti értékek megóvása, 
minőségi fejlesztése, a sérült környezet 
rehabilitációja, valamint a városi zöldte-
rületek növelése.

Az örökös ökoiskola, a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Iskola épületenergetikai 
korszerűsítésének célja az volt, hogy az 
energetikai mutatói javuljanak. Külső hőszi-
getelést, jó hőtechnikai jellemzőkkel ren-
delkező korszerű nyílászárókat kapott az 
épület, megújuló energia felhasználásával 
korszerűsítették a fűtését, valamint napele-
mes rendszert telepítettek az iskolára. 

Az ÉGHAJLATVÁLTOZÁS már napjainkban is 
érezhető, mérésekkel alátámasztható jelen-
ség, amely a következő évtizedekben vár-
hatóan egyre nagyobb kihívásokat támaszt 
valamennyi emberi közösség és tevékenység 
számára. Ennek megfelelően a hazai telepü-
léseknek, köztük Sárvárnak is alapvető érde-
ke fűződik ahhoz, hogy még időben szám-
ba vegye az éghajlatváltozás legfontosabb 
helyben várható következményeit és kijelöl-
je azokat a beavatkozási irányokat, amelyek 
elősegítik e negatív hatások tompítását.

Sárvár városa évek óta elkötelezte magát az 
éghajlatvédelem és a fenntartható energia
gazdálkodás irányába. Hogy keretet adjon 
elképzeléseinek, 2015ben csatlakozott az Eu
rópai Polgármesterek Szövetségéhez, majd 
2017ben a megújult Polgármesterek Klíma 
és Energiaügyi Szövetségéhez. Az önkormány
zat számára fontos, hogy felelős klímatudatos 
döntéseket hozzon a település fenntartható 
fejlődésének érdekében. Városi szinten tehes
sen a klímaváltozás megelőzéséért, valamint 
megfelelő válaszokat adhasson a klímaválto
zás okozta kihívásokra.

A város energiafogyasztása



Az agglomerációs településrészeket a vá-
rosközponthoz kapcsoló kerékpárforgalmi 
létesítmények fejlesztése során Sárvár a 
gépjárműforgalom fokozatos csökkenté-
sével, a kerékpáros forgalom részarányá-
nak növelésével hozzájárult a környeze-
ti terhelések (zaj, rezgés, füst, por, káros 
anyag) csökkentéséhez. 

Az éghajlatváltozás (klímaváltozás) a Föld 
klímájának tartós és jelentős mértékű megvál
tozását jelenti, amelynek fő oka az üvegház
hatású gázok (ÜHG) légköri mennyiségének 
jelentős növekedése.

Ezek fő származási helye az alábbi források
ból ered:

– energiafogyasztás,
– szállítás és közlekedés,
– mezőgazdaság,
– ipari folyamatokhoz kapcsolódó kibocsá

tások.
Az éghajlatváltozás helyi szinteken megjele

nő hatásai három egymásra épülő formában 
jelentkeznek:

– elsődleges hatásoknak nevezzük a klima
tikus tényezők megváltozását (hőmérséklet, 
csapadékeloszlás megváltozása),

– másodlagos hatásoknak az előzőkből faka
dó problémákat (pl. aszály),

– harmadlagos hatások az ezek következ
ményeiként megjelenő természeti, társadalmi 
és gazdasági jelenségek (pl. aszály okozta ter
méskiesés).

Az éghajlatváltozás hatékony kezeléséhez 
nem elég a már bekövetkezett károk keze
lése, hanem tervezetten kell fellépni a kibo
csátások csökkentéséért, továbbá előrelátóan 
felkészülni a várható hatásokra. Ezt a tudatos 
felkészülést, a tevékenységek tervezett vég
rehajtását szolgálja a városi szintű éghajlat
politikai tervezés. 

A következő időszak jelentős feladata lesz a 
klímastratégiákat a hétköznapi életbe is beve
zetni, tudatosítani az emberekben, hogy fele
lősséggel tartoznak a környezetükért.

Sárvár teljes üvegházhatású gáz kibocsátása 
évente 108 595 tonnát tesz ki, amely Magyar
ország összes kibocsátásának 0,25%ának felel 
meg. Figyelembe véve, hogy a város az ország 
népességéből (9 772 756) ennél jóval alacso
nyabb arányban (0,15%) részesedik, megál
lapítható, hogy Sárvár egy lakosra vetítve az 
országos átlagnál nagyobb szerepet játszik a 
klímaváltozás előidézésében. Ez tulajdonkép
pen alátámasztja a város gazdasági és térszer
kezeti centrum jellegét.

A háztartások ÜHG kibocsátása függ a laká
sállomány minőségétől. Ezért a fűtésre hasz
nált energia mennyiségének csökkentésében 
(és ezen keresztül a károsanyagkibocsátás
ban) jelentős potenciál van. Ki kell emelni a jól 
kiépített gázhálózatot, aminek következtében 
a város hőellátása szinte optimálisnak tekint
hető, hiszen az alapvetően fosszilis alapokon 
nyugvó energiagazdálkodás „legkörnyezetba
rátabb” verziója a földgáz.

A városi klímastratégia 
szerepe

Árvíz a Rába folyón

Sárvár ÜHG kibocsátása 
a megjelölt ágazatok szerint (%)



A települési klímastratégia végrehajtása a 
teljes lakosság, valamint az intézményi és vál
lalkozói kör együttműködését igényli. Ennek ér
dekében a város civil szervezetei is összefogtak. 
Jelentős munkát végez e téren a Sárvári Környe
zetvédő és Természetbarát Egyesület, a Város
szépítő Egyesület és a Sárvári Kerékpár Egylet.

Sárvár számos olyan beruházást hajtott vég
re, amelyek egyben az éghajlatváltozás mér
sékléséhez is hozzájárultak. Ezek többek közt a 
középületállomány és a közintézmények ener
getikai korszerűsítésére, illetve a napenergia 
felhasználására irányultak. Jelentős beruházá
sokat hajtottak végre a versenyszféra szereplői 
is, úgymint a gyógyfürdő és különböző ven
déglátóipari és szálláshely értékesítéssel fog
lalkozó vállalkozások, szolgáltatók. A projektek 
megvalósítása után az épületek korszerű, a 
mai követelményeknek megfelelő energetikai 
besorolást kapnak, a széndioxidkibocsátás 
jelentősen csökken, az épületek fenntartási 
költségei szintén számottevően csökkennek, 
valamint nem utolsósorban a használók kom
fortérzete nagymértékben javul. Nagyszámúak 
azok a fejlesztések száma is, amely klímavéde
lemmel vagy a lakosság klímatudatosságának 
fejlesztésével hozhatóak összefüggésbe.

„Gondolkodj globálisan, 
         cselekedj lokálisan!”

SÁRVÁR VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA,
2020-2030 KITEKINTÉSSEL 2050-IG című 

dokumentum elérhető:
www.sarvarvaros.hu/zoldebb-sarvarert

A Sárvári Arborétumban az Erdészeti Tu-
dományos Intézet a Soproni Egyetemhez 
csatlakozva folytatja világszínvonalú kuta-
tásait a klímaváltozással kapcsolatban. Az 
erdészeti szakma azért jár élen a klímavál-
tozásra adható válaszok kutatásában, mert 
a fák ültetésének tervezése miatt modellez-
niük kell a jövőt. A közelmúltban fejeződött 
be egy pályázat, amelynek során a vízhiány 
elleni küzdelmet és a víz- és energiatakaré-
kos öntözési megoldásokat kutatták.

A következő évek tervei közt szerepel a 
gyógyfürdő területén egy 400 kW-os nape-
lempark létesítése és egy 2000 méter mély 
kút fúrása hőtermelési lehetőséggel.

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Köz-
pont bővítésével és felújításával az épület 
fajlagos hőveszteség tényezője megfelel a 
költségoptimalizált követelményszintnek. 
Az épület minőség szerinti besorolása az 
energetikai fejlesztéssel BB osztályúvá vált.



Sárváron folyamatosan bővül az elektro-
mos töltőállomások száma, így van már 
a várparkolóban, a fürdő parkolójában, a 
Csónakázó-tónál és a Spirit Hotelnél is.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde felújításá-
val – a kor követelményeinek megfele-
lően – energiahatékonnyá vált az épület 
működtetése. A Petőfi úti óvoda épületén 
kicserélték a nyílászárókat és szigetelték 
a falakat. A Vármelléki Óvoda fejleszté-
sénél napkollektoros rendszert helyeztek 
üzembe. A Szatmár utcai tagóvodán már 
kicserélték a tetőt, elvégezték a homlokza-
ti hőszigetelését, és további felújítás vár-
ható. A Nádasdy iskola tornacsarnokának 
épületenergetikai korszerűsítése során 
részleges nyílászárócserét, szigetelést vé-
geztek, korszerűsítették a fűtését. 

KLÍMAVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Enyhítenünk kell a forgalomnövekedést 
vá rostervezési és forgalomtechnikai eszkö-
zökkel. Javítjuk a gyalogosközlekedés fel-
tételeit, és újabb kerékpárutakat építünk. 
Ösztönözzük az alternatív, környezetbarát 
motorizált közlekedési és szállítási eszkö-
zök használatát újabb elektromos töltőál-
lomások létesítésével.

Energiahatékonysági beruházások, meg-
újuló energiaforrások használatára ösztö-
nözzük a lakosságot. A civil szervezetekkel 
együtt újabb fákat ültetünk a közterületek-
re, a meglévőket gondozzuk. Ivókutakat, 
párakapukat üzemeltetünk a nyári hőhul-
lámok idején.

A csapadékvíz-elvezető rendszert folyama-
tosan fejlesztjük, hogy a hirtelen lezúduló, 
nagy mennyiségű csapadék okozta káro-
kat megelőzzük. Víz- és energiatakarékos-
sági kampányokat, rendezvényeket szer-
vezünk, és támogatjuk ezek szervezését. 
Javítjuk az épületeink nyári hővédelmét.

Helyi egészségvédelmi szűrőprogramokat 
szervezünk a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések időben történő felderítése ér-
dekében. Nagy hangsúlyt helyezünk az 
egészségtudatosság fejlesztésére a felnőtt 
lakosság körében.

A sárvári önkormányzat egyre nagyobb 
hangsúlyt helyez az energiahatékony be-
ruházások megvalósítására, a környezet-
védelmi előírások fokozott érvényesítésére 
is. Cél a megújuló energiaforrások haszná-
lata a város középületei esetében is. 

Sárvár, mint nemzetközi gyógyhely, 2030ra 
felkészül az éghajlatváltozás hatásainak enyhí
tésére. A lakosság alkalmazkodását és szemlé
letformálását különböző intézkedésekkel segí
ti elő, így nemcsak az önkormányzat, de a város 
polgárai is felkészülnek a klímaváltozás ked
vezőtlen hatásaira. Célunk, hogy egészséges, 
klímabarát és vonzó környezetet biztosítsunk 
a helyi lakosok és az idelátogató vendégek szá
mára. Az értékmegőrzésen alapuló, egészség 
és klímatudatos város megteremtése a fenn
tartható fejlődés jegyében valósul meg. 

SÁRVÁR VÁROS KLÍMASTRATÉGIÁJA, VALAMINT 
A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00082

Sárvár klímavédelmi
jövőképe
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REKORDÉVET ZÁRTAK 
A SÁRVÁRI HORGÁSZOK

SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

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

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

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

Minőségi autószerelés, a higiéniai 
szabályok szigorú betartása!

NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

 

 
Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új 

munkatársakat keresünk 

BETANÍTOTT MUNKÁS 
pozícióba 

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

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

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

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

 
 
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség 

 

9545 Jánosháza, Jókai u. 4. 
T    +36 95 450 794 
M  +36 20 355 0250 
 
hrjanoshaza@pangeamade.com 
www.pangeamade.com 
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STKH Sopron és Térsége  
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 
9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101  
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu 

	
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk, hogy 2022. február 1-től Sárvár település adott területén megváltozik a szelektív 
hulladék elszállítási rendje. A továbbiakban csütörtök helyett SZERDÁN kerül elszállításra. 
 

szelektív 
hulladékgyűjtés 

napja 

február 
2 

március 
2 

április 
6 

május 
4 

június 
1 

július 
6 

augusztus 
3 

szeptember 
7 

október 
5 

november 
2 

december 
7 

 
 
Érintett utcák a városban: Arad utca, Dorottya utca, Esze Tamás utca, Eőry Vilmos utca, Kanizsai 
utca, Orsolya utca 
 
Érintett utcák a Hegyközségben: Almáskerti utca, Celli út, Felső-sótonyi utca, Herpenyő utca, 
Hóvirág utca, Iskola utca, Kilátó utca, Kopácsi dűlő, Kútszerhelyi út, Liliom utca, Mályva köz, 
Ostffyasszonyfai utca, Otello utca, Pipitér köz, Pohárszárogató utca, Sótonyi utca, Szilvafa köz, 
Tölgyfa utca, Újhegy utca, Vöröskavicsos utca 
 
 
További információk a www.stkh.hu honlapunkon. 

Együttműködését köszönjük, 
STKH csapata 

 
 

A több mint ötven éve 
alakult, a város egyik leg-
régebbi és legnagyobb 
létszámú civil szervezete, 
a Sárvári Kinizsi Horgász 
Egyesülete rekordévet zárt 
2021-ben. 

A koronavírus miatti korlátozá
sok a horgászatot nem érintették, 
ezért itt továbbra is ki lehetett 
kapcsolódni. A plusz bevételekből 
eddig soha nem látott mennyi

ségű haltelepítésre kerülhetett 
sor. Tóth Lajos, az egyesület elnöke 
elmondta, több mint 150 mázsa 
hal érkezett a sárvári tavakba.

Az egyesület visszatért a me
gyei és az országos szövetség 
együttműködésébe. Így maguk 
is árusíthatják az állami horgászje
gyeket. Az egyesület nem emelte 
a területi horgászjegyek árát, 
hanem a kifogható halak mennyi

ségét korlátozta. A Csónakázó és 
a Téglagyáritavon az önkor
mányzattal kötött haszonbérleti 
szerződés szerint továbbra is ők 
gyakorolják a horgászati jogot, 
de nekik kell gondoskodniuk a 
környezet karbantartásáról.

Így elkezdődött ezúttal is hét
végenként a közösségitársadal
mi munka a tavak körül, ami nem 
kötelező, de aki abban részt vesz, 
pénzbeli jóváírást kap. A téli idő
szakban kerül sor többek között 

a nádvágásra is. – A levágott 
nád égetése a Csónakázóta
von nem engedélyezett, ezért 
egyesületünk saját költségén 
egy aprítókészüléket vásárolt, 
amivel ledaráljuk a nádat és így 
humuszáljuk – számolt be a 
környezetbarát megoldásról Tóth 
Lajos, a Sárvári Kinizsi Horgász 
Egyesület elnöke.

p-ás

A horgász egyesület egy aprítókészüléket 
vásárolt, amivel ledarálják a levágott nádat
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A világjárvány következményeként a Sárvári Gyógy- és Well-
nessfürdő számára jelentős gondokat okozott az idegenfor-
galomból elmaradó bevételkiesés, nemcsak tavaly, hanem már 
a 2020-as esztendőben is. Az utolsó vírusmentes évhez viszo-
nyítva közel 50%-kal esett vissza a látogatószám és a bevétel. 

A magyar kormány 1,8 milli
árd forintos segítséget nyújtott 
Sárvárnak a gyógyfürdő által ko
rábban igénybe vett beruházási 
kötvény kiváltásával. – Köszönjük 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
munkáját, így nem került veszély
be a Sárvárfürdő működőképes
sége az elmúlt év során – számolt 
be a Sárvárfürdő tavalyi évéről 
Kántás Zoltán igazgató.

A féléves bezárás alatt felújítási 
munkákat végeztek. Ez idő alatt a 
gyógyfürdő felélte bevételek nél
kül a tartalékait, a májusi újranyitás 
az utolsó pillanatban jött. A láto
gatószám és a bevételek a felére 
estek vissza a tavalyi év során. De 
szerencsére a fürdővendégek már  
visszatértek. 

A nyugodtnak tűnő körülmé
nyek ellenére most is válságme

nedzselés zajlik az ország nagy 
fürdőkomplexumaiban. Kántás 
Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség 
elnökeként úgy fogalmazott, 
hogy a koronavírusjárvány a 
turizmusból a fürdőszektort 
érintette a legjobban.

Azonban a Sárvári Gyógy 
és Wellnessfürdőn optimisták, 
mert várhatóan a főszezonra 
lecsengenek a pandémia miatti 
korlátozások és visszatér a koráb
bi, megszokott a vendégszám. –  
A jó szezon reménye mellett jó hír 
a fürdők számára, hogy több mil
liárd forint érkezik a szektorhoz, 
amiből Sárváron nem a mennyi
ségi, hanem a minőségi szolgál
tatásokat növelnék – mondta el 
Kántás Zoltán igazgató. Hozzáté
ve, hogy a tavaly létrejött önálló 
BükSárvár turisztikai régió is to

vábbi fejlesztési lehetőségeket 
jelenthet.

A tulajdonos önkormányzat 
tavaly elfogadta a Sárvárfürdő 
hosszú távú fejlesztési tervét, 
amely jelentős beruházásokat is 
tartalmaz. – Ezek a projektek a 
következő évtizedekre határozzák 
majd meg a Sárvárfürdő arculatát. 
Az ötcsillagos városnak magas 
minőségű szolgáltatásokra van 
szüksége – szólt a jövő kihívásairól 
Kántás Zoltán.

A város fürdője várja a sárvária
kat is, hisz számukra a belépőjegy 
nem emelkedett továbbra sem. 
A Sárvárkártyás belépő megvá
sárlásával a Vármelléki Óvodát 
támogatják a helyiek. Az ebből 
származó bevételt a fürdő meg
duplázza és az óvoda fejlesztésére 
fordítják. A fürdő előterében nyílt 
bioboltban a Sárvárkártyával 
pedig 10% kedvezményt adnak a 
bolt teljes kínálatára.

p-ás

Az ötcsillagos városnak magas minőségű 
szolgáltatásokra van szüksége – szólt a jövő 
kihívásairól Kántás Zoltán

SOK-SOK VENDÉGRE ÉS FEJLESZTÉSEKRE készülnek a Sárvárfürdőn

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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Folytatás az 1. oldalról
Rozmán István basszusklariné

tos a fúvós zenekar legidősebb 
tagja, aki már az 1910ben alakult 
fúvósegyüttesben is játszott, 
és tapasztalt zenészként került 
Pernecker tanár úr együttesébe. 
A társaság, a barátok, a zene sze
retete tartotta itt az elmúlt ötven 
évben. Büszkén mesél arról, hogy 
a bátyjai is zenéltek, unokaöcs
cse, Rozmán Lajos pedig Liszt 
Ferencdíjas klarinétművész lett.

Sebesi László tenorkürtös általá
nos iskolásként került az együttes
be. A zene szeretetét édesapjától 
örökölte, aki a régi fúvószenekar
ban játszott. Köszönettel tartozik 
a szüleinek, a feleségének, akik 
mindig támogatták a zenélésben. 

A legnagyobb öröm számára, 
hogy egy ideig a két fia is együtt 
zenélt vele az együttesben.

Takács Viktor tubás számára is 
meghatározó pillanat volt, hogy 
Pernecker János hívására elkez
dett az akkor 13 fős együttesben 
játszani. – Nagyon sokan megfor
dultak az ötven év alatt a zenekar
ban. Nagy öröm számomra, hogy 
most is sok fiatal van, és így van 
jövője az együttesnek – mondta 
Takács Viktor, aki a zenekari egye
sület elnöke is. 

 2005ben vette át Szélesi At
tila, Pernecker János egykori 
tanítványa, a zenekar irányítását, 
aki ezzel egy időben az általa 
vezetett ifjúsági fúvószenekart is 
integrálta a városi együttesbe. Irá

nyításával, immár Sárvári 
Koncertfúvószenekar 
néven fejlődött tovább 
az együttes, munkájának 
eredményét a zenekar 
azóta elért hazai és nem
zetközi versenyeredmé
nyei is visszaigazolják.

Egy megható átadási 
ceremónia is az újévi 
koncert része volt. Az 
együttes még Pernecker 
János karnagynak ké
szíttetett egy arany kar
mesteri gyűrűt, amelyet 
most a lánya, Pernecker 

Csilla felajánlott Szélesi Attila 
nívódíjas karnagynak, azzal, hogy 
ez a gyűrű legyen mindig a Sárvári 
Koncertfúvószenekar aktuális kar
nagyáé. A gyűrűt Dr. Máhr Tivadar 
adta át Szélesi Attilának. 

Az újévi koncerten nemcsak 
a zenekar elmúlt ötven évére 
emlékeztek, felidézve Pernecker 
János karnagy elévülhetetlen 
érdemeit, de az 1910ban alakult 
és hat évtizedig működő sárvári 
fúvósegyüttesre is.

K ö s z ö n t ö t t é k  a  z e n e k a r 
legifjabb tagjait is, így Gál Karoli
na Kittit, Paál Zsuzsannát, Kovács 
Johannát, Wächter Gyula Valtert 
és Újvári Zalánt.

Szabó Ferenc, Hidas Frigyesdíjas 
karmester, a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség elnöke a 
jubileum alkalmából díszoklevelet 
adott át Szélesi Attila karnagynak. 

Kondora István, Sárvár város 
polgármestere pedig Sárvár 
Városért Érdemérem kitünte

tést nyújtott át az együttesnek.  
A Sárvári Koncertfúvószenekart 
köszöntötték 50 éves jubileuma 
alkalmából a csepregi és a szom
bathelyi koncertfúvószenekarok 
vezetői is.

A Sárvári Koncertfúvószenekar 
előadásában a koncert második 
részében elsőként Johann de Meij 
Klezmer Classics című darabja szó
lalt meg. Simon és Garfunkel The 
Sound of Silence című balladája 
egy szimfonikus fúvószenekari 
feldolgozásban hangzott el a 
koncerten. A My Fair Lady mu
sical dalaiból is felcsendült egy 
válogatás Alfred Reed, az amerikai 
zeneszerző legenda hangsze
relésében. Francia sanzonokból 
Toshio Mashima japán karmester 
hangszerelésében játszott egy 
válogatást a fúvósegyüttes.  

A koncert legmeghatóbb része 
volt, amikor az Omega együttes 
dalaiból felcsendült a Szilágyi 
Miklós kőszegi karnagy készítette 
válogatás. 2020ban Benkő László 
és Mihály Tamás, 2021ben Kóbor 
János frontember elvesztése miatt 
2022ben az együttes sajnos nem 
tudja megünnepelni fennállá
sának 60. évfordulóját. A Sárvári 
Koncertfúvószenekar a koncerten 
felhangzó zenei mementóval fejez
te ki tiszteletét a legendás zenészek 
emléke előtt, amelyet felállva, 
vastapssal fogadott a közönség. 

Az újévi koncert – a hagyomá
nyok szerint – Brahms 5. magyar 
táncával és a Radetzky–Marschsal 
zárult.

-fr-

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 3-án és 10-én, 
csütörtökön 17 órakor

FÉL ÉVSZÁZADOS FENNÁLLÁSÁT ünnepelte a SÁRVÁRI KONCERTFÚVÓSZENEKAR

A koncert legmeghatóbb része volt, amikor az Omega együttes dalaiból 
felcsendült a Szilágyi Miklós kőszegi karnagy készítette válogatás

Szabó Zoltán alpolgármester, Szélesi Attila karnagy, 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő és Kondora István polgármester
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DACIA LODGY

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2022. 01. 01. után Új Dacia Lodgy Blue dCi 115 Stepway modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 1700 Ft-os napidíj, 51 000 Ft-os havidíj 
figyelembevételével, 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 6 399 000 Ft bruttó vételár, 3 200 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 6,93% fix kamat 
mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 3 199 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 687 662 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 3 886 662 Ft. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, 
futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 7,27%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 642 598 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 642 598 Ft, havidíj: 50 906 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 250 000 Ft, referencia THM 
érték: 7,63%. A THM meghatározása a 2021. 12. 21. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére 
teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek 
és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, 
a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye 
elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi 
szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Lodgy Blue dCi 115 Stepway vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7–5,1; CO₂-kibocsátás g/km: 124–133. Az üzemanyagfogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság 
(EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. 
A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A kép illusztráció.

AKÁR NAPI 
1700 FT-TÓL
7,25% THM-mel*

referencia THM: 7,63%, futamidő: 48 hónap, 5 év vagy 100 000 km garanciával, Renault Credit finanszírozással*

A Dacia ajánlásával

     DACIA.HU

DEALER NEVE KFT.
VÁROS, UTCA 12., TEL.: 0036 123 456 789, 
WWW.DEALER WEBCÍM.HU

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.   •  Tel.: 94/508-511  •  www.autobaumgartner.hu

 

Osztozz a Sága Foods Zrt. sikereiben! 

Jelentkezésedet az alábbi munkakörökbe várjuk: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amit kínálunk: 
• Saját állományban történő alkalmazás, határozatlan szerződés 
• 44% műszakpótlék; negyedéves bónusz 
• 100 %-os útiköltség térítés bérlet leadása esetén 
• Gyáron belüli étkezési lehetőség 

Sága Foods Zrt. 
Sárvár, Soproni u. 15. 

ANYAGMOZGATÓ (2 műszak): 
FELADATOK: 

• az átvett termékek raktárakban történő 
elhelyezése (gépi, kézi rakodással) kézi 
adatgyűjtő használatával, a tárolási 
szabályoknak megfelelően 

• kitárolás a raktárból, megadott lista alapján 
• a termelési igények gyártáshoz igazodó 

kielégítése 
ELVÁRÁSOK: 

• szakmunkás iskolai végzettség 
• új típusú gépkezelő jogosítvány- gyalogkíséretű 

gépcsoport 
• alapfokú számítástechnikai ismeretek 

ELŐNY: 
• vezetőüléses targonca gépcsoport 
• c kategóriás jogosítvány 
• hasonló munkakörben szerezett tapasztalat 
 

 

RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ (2 műszak): 
FELADATOK: 

• az üzemek közötti teherautóval történő 
szállítások lebonyolítása 

• anyagmozgatási, rakodási feladatok 
elvégzése 

• megrendelések FIFO elv szerinti 
összekészítése, mozgatása, gépjármű 
pakolása, szállítási bizonylatok rögzítése 

ELVÁRÁSOK: 
• minimum alapfokú iskolai végzettség 
• C kategóriás jogosítvány 
• új típusú gépkezelő jogosítvány- 

gyalogkíséretű, vezetőüléses, vezetőállásos 
gépcsoport 

• alapfokú számítástechnikai ismeretek 
ELŐNY: 

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
 

KARBANTARTÓ (2-3 műszak): 
FELADATOK: 

• üzemzavarok gyors és szakszerű 
elhárítása 

• termelő berendezések javítása, időszakos 
ellenőrzése, karbantartása 

• javításokhoz, felújításokhoz szükséges 
alkatrész-igények felmérése 

• karbantartási rendszer fejlesztésében való 
aktív részvétel 

ELVÁRÁSOK: 
• szakirányú középfokú végzettség (pl. 

elektroműszerész, vagy mechanikai 
műszerész, vagy mechatronikai 
szakirányú végzettség, automatizálási 
szakirányú végzettség) 

• ipari környezetben szerzett tapasztalat  
ELŐNY: 

• targonca jogosítvány 

 
 

 Érdeklődésed az alábbi elérhetőségek egyikén 
várjuk: 

06-30/947-5813; boglarka.takacs@saga-foods.hu 
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Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 
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Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk 10% 

kedvezmény    

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

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

Szívhez szóló
ezüstékszer 

kollekciók
szerelmes 

vallomással!

Mindkét üzletünkben szeretettel várunk!

Valentin-napon 
mondd el 

ékszerrel, hogy 
mennyire szereted!

Sárvár, Hunyadi u. 23.
Tel.: 06 95/312-280 vagy 06 70/363 7260

https://platan-etterem.metro.rest vagy faceboook/platansarvar

PLATÁN, SEMMI FLANC, 
CSAK AZ ÍZ....MEG AZ ASZTALFOGLALÁS

Apropó, asztal..: 
Önnek már van?

Közeleg a VALENTIN-NAPI hétvége 
is február 11–13-ig!

Félhomály, szerelem, 
gyertyafény...válasszon jól jót!

Ne feledje!

Leheljünk életet 
az unalmas téli estékbe....
Január végétől újra 
beindulnak a HALPÉNTEKEK,
és minden héten 
különleges ételeket 
varázsolunk az asztalokra!

KEDVES 
PLATÁN-KEDVELŐK!  

16 2022. január 28. SÁRVÁRI    HÍRLAP


