
Több mint harmincezer látogatója volt a Simon–Júdás Napi 
Országos Kirakodóvásárnak október 29-én. A vásár előestéjén 
a kikapcsolódni vágyóké, valamint az étel- és italméréseké 
volt a főszerep. A vásár napján a belváros utcáit a kereskedők 
asztalai szegélyezték, a több tízezernyi érdeklődő pedig vá-
logathatott a portékák sokasága közt. A vásárt nagyszínpad, 
Folkudvar, Kézműves tér és Borudvar is színesítette.

Október 28-án nyüzsgés költö-
zött a városba, már a Simon–Jú-
dás vásár előestéjén kinyitottak a 
vendéglátóegységek, kipakoltak 
a kézművesek és megkezdődtek 
a vásári programok.

Az esti mulatság egyik köz-
pontja a Posta téri parkoló volt, 
itt kapott helyet a Borudvar. 
Soproni és villányi pincészetek 
is érkeztek városunkba, Sárvárt 
pedig a Borista Pezsgő- és Bor-
bár képviselte. Wawrzsák László 
tulajdonos elmondta, különleges 

forralt borral készültek a látoga-
tóknak.

A Borudvarban a Kale Lulugyi 
(Fekete Virág) nevű 2015-ben 
alakult oroszlányi cigányokból 
álló zenekar gondoskodott a 
jó hangulatról. Magyar és oláh 
cigányzenét, valamint latinos 
és jazzes dalokat is játszottak a 
közönségnek.

A Posta teret a kézművesek 
vették bir tokukba. Széles k í-
nálattal várták a látogatókat: 
fatáblák, cserépedények, horgolt 

állatfigurák, bőrkarkötők, hímzett 
ruhák és falvédők is szerepeltek 
a választékban. Több őstermelő 
és kistermelő is kipakolta porté-
káját: sajtot, füstölt húsokat és 
díjnyertes chilis termékeket is 
kóstolhattak az érdeklődők. 

– A sárvári kirakodóvásár az 
ország egyik legnagyobb múltú 
vására, fontos találkozási pont a 
családok, baráti társaságok szá-
mára – emelte ki Szabó Zoltán 
alpolgármester, aki örömmel 
látta, hogy a rendezvény sokakat 
megmozgatott.

Az esti programok másik hely-
színe a várparkoló volt, ahol 
szintén kinyitottak az étel- és 
italárusok. 19 órától DJ Shepherd 
zenélt a színpadon, éjszaka pedig 
DJ Dominique pörgette fel a bulit.

Folytatás a 4. oldalon
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Telekértékesítésekről, 
energiahatékonysági
intézkedésekről 
döntött 
a képviselő-testület

Megtartotta októberi ülését 
a sárvári képviselő-testület, 
amelyen több napirend tár-
gyalására is az elhibázott 
uniós szankciók miatti ener-
giaválság, a háború okozta 
infláció negatív hatásai miatt 
került sor. Az önkormányzat 
egyrészt igyekszik védeni a 
helyi gazdaságot és Sárvár 
polgárait, másrészt energia-
hatékonysági intézkedések-
ről is döntött.

Módosították a közterület 
használatáról szóló rendeletet 
a képviselők, így a vendéglá-
tóipari előkertek üzemeltetői 
mellett a közterületen példá-
ul, büfétermékeket, sütőipari 
termékeket, fagylaltot árusító 
vál lalkozásoknak nem kel l 
közterület-használati díjat fi-
zetni 2023. április 30-ig. – Az 
energiaválság és a háborús 
infláció okozta negatív gaz-
dasági hatások enyhítése és a 
helyi gazdaság erőforrásainak 
megóvása érdekében döntött 
úgy a sárvári önkormányzat, 
hogy továbbra is segítséget 
nyújt a közterület-használattal 
érintett vállalkozások részé-
re – emelte ki Szabó Zoltán 
alpolgármester.

Folytatás a 3. oldalon

SZLOVÉN–MAGYAR közös megemlékezés
A sárvári köztemetőben lévő II. világháborús internálótábor-
ban elhunyt szlovén áldozatok sírjaihoz halottak napja köze-
ledtével idén is hivatalos szlovén delegáció érkezett leróni 
kegyeletüket. Kondora István, Sárvár polgármestere a városhá-
zán fogadta a szlovén delegációt, amelynek többek közt tag-
ja volt Nataša Sukič, a Szlovén Országgyűlés alelnöke mellett 
dr. Marjan Cencen, a Szlovén Köztársaság nagykövete, Metka  
Lajnšček, a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi főkonzulja és 
Jože Vidič, egykori internált. Folytatás a 3. oldalon

ADVENT SÁRVÁRON 2022 
A sárvári önkormányzat számára ezekben a válsággal sújtott 
időkben még fontosabb, hogy az adventi időszakban öröm-
mel és reménnyel töltse meg a várakozás heteit. Ezért – ha 
szerényebb formában is – lesz karácsonyi dísz világítás a város 
központjában, és lesznek adventi programok. A Posta téri ka-
rácsonyfa mellett a szombati gyertyagyújtásokkor helyi civil 
szervezetek adnak műsort. Az idei évben is lesz Rábasömjéni 
Advent, és hagyományteremtő szándékkal elindul a Kertvárosi 
Advent is. Részletek a 10. oldalon

TÖBB TÍZEZER LÁTOGATÓJA VOLT IDÉN
A SIMON–JÚDÁS VÁSÁRNAK

Ötszáz árus kínálta portékáit a vásárban



Sárvár Város Önkormányzata mindenszentek napján tartott 
megemlékezést a Soproni úti köztemetőben lévő katolikus 
kápolnánál és emlékhelyeknél. 

Az összegyűltekhez Böjti Balázs 
káplán szólt, majd a Sárvári Kon-
certfúvószenekar Szélesi Attila 
vezényletével működött közre. 
A város nevében Dr. Máhr Tiva-
dar alpolgármester helyezett el 
koszorút a II. világháború áldo-
zatainak és a Sárvárra internáltak 
emlékműveinél, valamint a szovjet 
katonák sírjánál. – Halottak napja 
alkalmával mindannyian hitünk 
és szívünk szerint idézzük meg 
halottaink emlékét, akik család-

tagként, barátként, ismerősként 
támaszt nyújtottak számunkra, 
reményt és hitet adtak nekünk, 
felejthetetlen személyekként 
kísértek minket utunkon. Aki 
teheti, kérem, szerettei nyughe-
lyein kívül látogasson meg egy 
hősi emlékművet vagy hadisírt is, 
és emlékezzen katonáinkra, mely 
egyben tisztelgés történelmünk 
előtt is, hiszen nekik köszönhetjük, 
hogy ma is itt élhetünk – mondta 
Dr. Máhr Tivadar.

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
VÁLTOZOTT A BETEGELLÁTÁS HELYE ÉS IDEJE 

A 2. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETBEN 
A helyettesítést ellátó orvos továbbra is Gergelyné Dr. Bokor Ildikó 

háziorvostan szakorvos, azonban a rendelés helye fenti időponttól
Sárvár, Kinizsi Pál utca 13. szám alatti orvosi rendelő

(hátsó udvari épületszárny).
A betegellátás rendje

Rendelési idő:
kedd: 11.00–13.00, szerda: 15.00–18.30, csütörtök: 11.00–13.00
A betegek ellátása kizárólag előzetesen telefonon egyeztetett 

időpontban történik. Időpont kérése a 0630/157 0564 telefonszá-
mon lehetséges, rendelési időben.

Receptíratás
A receptek felíratása iránti igényt a 0630/157 0564 telefonszámon 

kell jelezni az alábbi időpontokban:
hétfő 15.00–17.00, csütörtök 8.00–9.00 

Kizárólag rendelési és recepíratási időn kívül, rendelkezésre állási 
időben sürgős esetben (súlyos rosszullét, haláleset) hívható telefon-
szám: 0630/157 0530

Központi Háziorvosi Ügyelet     95/323-323
Hétfőtől csütörtökig 16.30 órától másnap reggel 7.30-ig, pénteken 

13.00 órától hétfőn 7.30-ig. Cím: Sárvár, Széchenyi u. 11. 
Kérjük, hogy a folyamatos és zökkenőmentes betegellátás 

érdekében
• a megadott telefonszámokat csak a felhívásban megjelölt 

időszakban hívják;
• minden esetben csak az előzetesen egyeztetett időpontban 

keressék fel személyesen a rendelőt, hogy a várakozás elkerül-
hető legyen;

• a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása iránti igényü-
ket elegendő telefonon jelezni, emiatt nem kell személyesen 
felkeresni a rendelőt.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Dr. Máhr Tivadar 
az internáltak em-
lékművénél

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE!

Sárvár újabb szépkorú polgárát köszöntötték városunk vezetői 90. születésnap-
ján. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester Török Józsefné Varga Ilonát kereste fel 
otthonában, aki 1932. november 4-én született Rábasömjénben. A köszöntésre 
az ünnepelt unokaöccsével, a körzet képviselőjével, Varga Károly képviselővel 
érkezett a Sport utcába az alpolgármester. A miniszterelnöki köszöntő oklevelet 
és a város ajándékait adták át Ilona néninek, akinek még sok-sok egészségben, 
családja körében eltöltött évet kívántak.

HALOTTAINKRA EMLÉKEZTÜNK! 

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 

Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.

Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: Dr. Fonyó Roberta

Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvarlenduletben

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2022. november 7. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRI    HÍRLAP

FELHÍVÁS
2022. NOVEMBER 2. NAPJÁTÓL VÁLTOZOTT A SÁRVÁRI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2022. november 2. 
napjától az alábbiak szerint változott.

Hétfő 8.00–12.00
Kedd nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00–12.00 13.00–17.00
Csütörtök 13.00–17.00
Péntek nincs ügyfélfogadás

A várakozás elkerülése és a gördülékeny ügyintézés érdeké-
ben a személyes ügyfélfogadásra továbbra is előzetes időpont- 
egyeztetés alapján van lehetőség. Időpont kérése: 95/523-100 
telefonszámon lehetséges.

Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

VÁLTOZTAK A PÉNZTÁRI ÓRÁK AZ IGESZ SÁRVÁR IRODÁJÁBAN!
Az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet Sárvár irodájában 

2022. november 2-től az általánostól eltérő, téli munkarendre változott a 
nyitva tartás. A pénztári órák a következőképpen változtak: Hétfőtől 
csütörtökig: 7.30-12.00 és 12.30-16.30. Péntek munkavégzés nélküli 
munkanap.. Péntekenként a hiányzás jelentését a +36 30 244 8285-ös 
telefonszámon, az IGESZ Sárvár Facebook-oldalán Messenger üzenet-
ben és a www.igeszsarvar.hu weboldalon keresztül tudják megtenni.  
A fizetendő térítési díj összegéről hétfőtől csütörtökig informálódhatnak.
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Folytatás az 1. oldalról
A szlovén delegáció a sárvári vá-

rosvezetőkkel a városházi találko-
zót követően a régi tábor helyén 

épült irodaház falán elhelyezett 
emléktáblát, majd a sárvári köz-
temetőben lévő áldozatok em-
lékművét koszorúzta meg.

A II. világháború alatt, a volt 
jugoszláviai területről hurcol-
tak el több ezer embert a volt 
sárvári műselyemgyár épületé-
ben felállított internálótábor-
ba. 1941 júniusában érkeztek 
Sárvárra az első internáltak , 
köztük a tábor működése alatt 
közel 2000 szlovén fogoly is. 
Akik közül több százan – köz-
tük sok gyermek is – életüket 
vesztették. 

Sár vár  nevében K ondora 
István polgármester, Szabó Zol-
tán alpolgármester, dr. Bankits 

László aljegyző és Sütő Károly 
nyugalmazott aljegyző helyezte 
el a gyász koszorúit.

A megemlékezésen Nataša 
Sukič, a Szlovén Országgyűlés 
alelnöke úgy fogalmazott, hogy 
a szlovén és a magyar nép 
együttműködésének alapja a 
békére és a barátságra törekvés. 

Kondora István szerint a mos-
tani közös megemlékezésnek 
különös hangsúlyt ad, hogy sok 
évtized után a szomszédunkban 
ismét pusztító háború zajlik.

p-ás

Folytatás az 1. oldalról
Az októberi testületi ülésen 

telekértékesítésekről döntöttek a 
képviselők, miután az előző ülé-
sen több önkormányzati ingatlant 
is nyílt pályázati eljárás keretében 
eladásra jelöltek ki. A Sótonyi út 
melletti ingatlanra két pályázat 
érkezett, az Ungvár utcában lévő 
6 darab – családi házak építésére 
kijelölt – önkormányzati telekre 8 
pályázó 23 ajánlatot nyújtott be, a 
Várkerületen lévő önkormányzati 
lakásra egy pályázat érkezett. A 
testület döntött arról, hogy a pá-
lyázatok nyertesei részére értéke-
síti az ingatlanokat, amennyiben 
valamilyen okból mégsem jön 
létre velük az adásvétel, akkor a 
második legmagasabb ajánlatot 
adó részére. 

Kondora István polgármester 
bízik abban, hogy létre is jönnek 
az adásvételek, és az ingatlanér-
tékesítésből származó bevételek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
energiaválság negatív hatásait 
csökkenteni tudja az önkor-
mányzat. 

Energiamegtakarítási menedzs-
ment tervet fogadtak el a képvi-
selők az októberi testületi ülésen, 
amelyre az energiaárak drasztikus 
emelkedése miatt kényszerült a 
sárvári önkormányzat. A gáz és a 

villanyáram ára – az 
orosz–ukrán hábo-
rús helyzet, valamint 
az EU által kivetett 
elhibázott szankciók 
és mindezek által 
gerjesztett háborús 
infláció miatt – je-
lentősen megnöve-
kedett. Mindezek-
ből  következően 
a jövőben a gáz, a 
villamos energia és 
a távhő esetében is 
az önkormányzat, az 
önkormányzati intézmények piaci 
árat lesznek kénytelenek fizetni 
ezen szolgáltatásokért. Mindezen 
körülmények a gazdálkodó szer-
vezeteket, így az önkormányzato-
kat is takarékossági intézkedések 
megtételére sarkallják. 

– Változatlan formában mű-
ködhetnek tovább az őszi és 
téli időszakban is a köznevelési, 
gyermekjóléti és a szociális szol-
gáltatást nyújtó önkormányzati in-
tézmények, így a városi bölcsőde, 
az óvodák, a gondozási központ, 
a védőnői szolgálat, az orvosi 
rendelők és – korszerű fűtési rend-
szerének köszönhetően – a Zene-
Háza. Az önkormányzat számára 
kiemelten fontos a gyermekek és 
az idősek egészsége, biztonságos 

ellátása – mondta el Kondora 
István polgármester.

A Batthyány u. 29., a Széche-
nyi u. 31., a Batthyány u. 7. és a 
Rábasömjéni u. 86. szám alatt 
található civil szervezetek elhe-
lyezésére szolgáló önkormányzati 
épületeket bezárják a fűtési sze-
zonban. A szervezetek ideiglenes 
elhelyezéséről más önkormány-
zati épületekben gondoskodnak.

A Nádasdy Kulturális Központ 
keretein belül működik a múze-
um, a könyvtár és a művelődési 
központ, amelyek egyelőre a ha-
gyományos nyitvatartási időben 
várják a vendégeket. A vár hátsó 
részében működhetnek egyes 
városi civil szervezetek a fűtési 
szezonban.

 A Sárvár Aréna épületrészeit 
energetikai szempontból elkü-
lönítik egymástól, ezek fűtés, 
hűtés, szellőztetés szempontjából 
történő felülvizsgálat alatt vannak. 
A Sárvár Aréna, benne a mozi, 
továbbra is fogadja a látogatókat. 

A sárvári gyógyfürdő működése 
jelenleg folyamatos. Amennyiben 
a működés feltételeiben, lehető-
ségeiben lényeges változás állna 
be, úgy a működtetés szakmai, 
műszaki tartalmának megváltozta-
tására a cégvezető javaslatot tesz 
a tulajdonos önkormányzat felé.

A közvilágítás működtetése 
változatlan marad, mivel az önkor-
mányzat számára kiemelten fon-
tos a város, az itt élők biztonsága.

-fr-

SZLOVÉN–MAGYAR közös megemlékezés

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Telekértékesítésekről, energiahatékonysági 
intézkedésekről döntött a képviselő-testület

Kondora István bízik abban, hogy az energiahatékony-
sági intézkedésekkel működőképes lesz a város

Sárvár városvezetői tisztelegnek 
az internáltak emlékművénél
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Folytatás az 1. oldalról
Hazánkban is ritka, hogy egy 

sok százéves hagyomány a mai 
napig, szinte alig változó formá-
ban fennmaradjon és tovább él-
jen. Sárvár mezőváros évszázadok 
óta rendelkezett a Simon–Júdás 
napi vásártartás lehetőségével. 

– Az embereknek nagy szük-
sége van arra, hogy ezt a lazább 
és kötetlenebb rendezvényt újra 
megéljék. Jó egy kicsit kikapcso-
lódni, elfeledni a mindennapi 

gondokat. Ha mást nem, sétál-
gatni, találkozni az ismerősök-
kel-barátokkal, és ha szükséges, 
akkor természetesen vásárolni is. 
Változik az igény és a kínálat is. 
Egyik évről a másikra talán észre 
sem vesszük, de tíz-húszéves 
időszakot nézve érzékelhetőek az 
átalakulások – emlékezett egykori 
szervezőként a vásárra Kondora 
István, Sárvár polgármestere.

Ötszáz árus portékája várta a 
Simon–Júdás vásár idejére pi-

actérré vált városban az 
érdeklődőket. Ugyanitt 
már a középkorban is sült 
a kolbász a bódékban, 
bort mértek, meg édes 
csemege is jutott az arra 
érdemeseknek. – Pénte-
ken elkezdődött már a 
vásár, ez a nap a gasztro-
nómiáé, a sárváriak egész 
estés programját képezte. 
Ezúttal a jó időnek is kö-
szönhetően nagyon jól 
sikerült. Kimozdulhatott 
otthonról a nép és éhesek 

voltak már egy kis szórakozásra. Az 
elmúlt évek korlátozásai után újra 
felállíthattuk a várparkolóban a 
nagy színpadot, ahol rangos pro-
dukciók voltak, és a borudvaron 
is egész nap élőzene szólt. Nem 
tudom hogyan fokozhatnánk 
még tovább ezt a hangulatot. 
Szombaton a távolabbról érkezett 
vásározók egy része elmaradt az 
üzemanyagárak miatt. A közel 
félezer kereskedő kínálatában így 
is szinte minden megtalálhatott a 

több tízezer érdeklődő – számolt 
be az országos kirakodóvásárról 
Tóvári György, főszervező.

A sárvári hagyományokat to-
vább folytatva a Herpenyő ze-
nekar a vásári főutca közepén 
szervezte meg az I. Sárvári Folk-
udvart, ahol egész nap népzenét 
muzsikáltak egy kis bor és zsíros 
kenyér társaságában. – A kirako-
dóvásár termékpalettája nagyon 
színes volt, köszönhetően nem-
csak a távolról érkező, hanem a 
helyi, sárvári kézműveseknek is. 
Fontos koncepció a szervezők 
részéről, hogy a helyi termékek, 
a gasztronómia is hangsúlyosan 
szerepeljen a kínálatban – nyilat-
kozta Baksai Brigitta, a Kézműves 
tér szervezője. 

– A nagy múltú Simon–Júdás 
Napi Országos Kirakodóvásár 
fontos turisztikai lehetősége is a 
városnak. Ezt a szállodák, panzi-
ók foglaltsági adatai is igazolják 
– jelentette ki Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester.

sii és p-ás

TÖBB TÍZEZER LÁTOGATÓJA volt idén a Simon–Júdás vásárnak 

Kinyitott az I. Sárvári Folkudvar a város főutcáján

SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98.  

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

Internet: www.suzukicastrum.hu

7.500.000 Ft tól6.990.000 Ft-tól
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A szomszédos országban 
zajló háború miatt megemel-
kedett közüzemi energia-
költségek jelentős feladatot 
rónak mind az állami, mind az 
önkormányzati szereplőkre 
az üzemeltetésükben álló lé-
tesítmények fenntartásában. 
A Honvédelmi Minisztérium 
Sportért Felelős Államtitkár-
sága az országban megkez-
dődő létesítménybezárások 
miatt kialakult helyzet enyhítése érdekében azonnali intézke-
dést tartott szükségesnek, ennek keretében kapott működési 
támogatást a sárvári fürdő is.

– A Sportért Felelős Államtit-
kárság a Magyar Úszó Szövetség, 
a Magyar Vízilabda Szövetség és 

a Nemzeti Sportközpontok be-
vonásával mérte fel a sportágak, 
valamint a lakossági amatőr és 

szabadidő sportolók számára 
kiemelten fontos uszodaléte-
sítmények fogyasztási adatait, 
valamint a közüzemi díjak vál-
tozásával ez év végéig, illetve 
a következő év első felében 
felmerülő többletterheket – 

tudtuk meg Ágh Pétertől, Sárvár 
országgyűlési képviselőjétől, aki 
örömmel közölte: – A Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő 2022 
utolsó negyedévében felmerülő 
közüzemi költségeire vissza nem 
fizetendő támogatásként bruttó  
15 millió 875 ezer forintot kap.

– A sárvári fürdő sok család meg-
élhetéséhez járul hozzá, emellett a 
diákok úszásoktatását is elősegíti.  
A Honvédelmi Minisztérium tá-
mogatásának köszönhetően – 
reményeink szerint – év végéig 
megoldódott az uszoda működ-
tetése. Köszönet Ágh Péternek 
a közreműködésért! – mondta 
Kondora István polgármester. 

-fr-

A kiegészítő nyugdíjemelés, a nyugdíjprémium, az egyszeri 
juttatás a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik, postai kifi-
zetés esetén a szokásos nyugdíjfizetési napon, banki utalás 
esetén november 11-én. Ágh Péter országgyűlési képviselő 
elmondta: köszönettel tartozunk a nyugdíjasoknak, akiknek 
megbecsülés jár. 

– Bár háborús válság és szank-
ciós infláció vesz minket körül, 
és a világgazdasági kilátások is 
kedvezőtlenek, ránk számíthatnak 
a nyugdíjasok, idén már többször 
növeltük a nyugdíjakat, és a jövő 
év elején további emelés jön. 
Az Orbán-kormány kezdetektől 
fogva kiemelt célként kezelte az 
idősek megbecsülését. Az elmúlt 
évtized következetes gazdaság-
politikájának köszönhetően a 
magyar gazdaság teljesítménye 
lehetővé tette, hogy ne csak 

megőrizzük, hanem növeljük is 
a nyugdíjakat, amelyek összege 
2010 óta közel 70%-kal nőtt. To-
vábbá visszaadtuk a baloldal által 
elvett 13. havi nyugdíjat – húzta 
alá az országgyűlési képviselő.

A brüsszeli szankciók szankciós 
inflációt eredményeztek, ezért 
a kormány az idei évben több 
alkalommal kiegészítő nyug-
díjemelést hajtott végre. – No-
vemberben – 2022. január 1-jei 
visszamenőleges hatállyal – újabb 
4,5%-os nyugdíjemelés érkezik. 

Nyugdíjprémiumot eddig csak 
a polgári kormány fizetett, 2010 
óta már négy alkalommal. Az idén 
a háború ellenére is várhatóan 
4% körül alakul a magyar gazda-
ság növekedése, ezért ebben az 
évben is jár a nyugdíjprémium, 

immár ötödször – húzta alá Ágh 
Péter, majd így folytatta: Magyar-
országon több mint kétmillió 
nyugdíjas él, akiknek köszönettel 
tartozunk, akik mögött egy teljes 
élet munkája áll.

-fr-

Az év végéig megoldódott az uszoda működtetése

Kormánytámogatást kapott a Sárvárfürdő!

NOVEMBERBEN ÉRKEZIK a nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium

Ágh Péter egy idősek 
napi rendezvényen a 
választókerületben

Az energiaválsággal és a Magyarországot megillető uniós for-
rások felszabadításával kapcsolatban a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének elnöke, Szita Károly támogatói nyilatkozat ki-
adását kérte az Európai Bizottság elnöke számára írt leveléhez. 
A támogató nyilatkozatot Sárvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az októberi ülésén fogadta el.

Szita Károly a levelében leszöge-
zi, hogy ma már világosan látszik, 
az Oroszország elleni szankciók 
nem érték el céljukat, a háborúnak 
nem vetettek véget. Majd kiemeli: 
elítéljük Oroszország katonai ag-

resszióját, és kiállunk Ukrajna terü-
leti épsége mellett. Szolidaritásunk 
tényleges segítségnyújtásban és 
gondoskodásban is megnyilvánul. 
Városaink az ukrán menekültek 
százezreit fogadták be, és nyújtanak 

nekik menedéket, biztonságot, 
munkalehetőséget, bölcsődei, óvo-
dai, iskolai és egészségügyi ellátást.

Az Európai Bizottság elnökéhez 
írt levélben az önkormányzatok 
arról is tájékoztatják Ursula von 
der Leyent, hogy a drasztiku-
san emelkedő energiaárak miatt 
az önkormányzati intézmények 
megfelelő működtetése veszély-
be került. Magyarország 25 leg-
nagyobb városában jövőre 135 
milliárd forinttal kerül majd többe 

a gáz- és az áramszolgáltatás, mint 
idén. Mindez olyan visszaesést 
okoz, mintha magunk is háborús 
résztvevők lennénk.

A gazdaságot recesszióba ta-
szító politika megváltoztatását, 
az európai – köztük a magyar 
– embereket sújtó szankciók 
megszüntetését kérik a magyar 
önkormányzatok, továbbá a felzár-
kózási és helyreállítási alap magyar 
polgárokat megillető részének 
kifizetését.

SÁRVÁR IS A MAGYAR EMBEREKET SÚJTÓ SZANKCIÓK MEGSZÜNTETÉSÉT KÉRI!
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Október utolsó napján 1517 
óta a reformációra emléke-
zünk, ekkor függesztette ki 
Luther Márton 95 pontját a 
wittenbergi vár kapujára. 
Az idei esztendőben a re-
formátus templomban em-
lékeztek az evangélikus és 
a református egyházközség 
hívei a reformáció napjára. 

Az istentiszteleten Pethő Attila 
evangélikus lelkész hirdetett igét. 
Megemlékezett Luther Márton 
505 évvel ezelőtt kifüggesztett 
95 pontjáról, annak mai vonat-
kozásairól. 

Az istentisztelet után a két 
egyházközség hívei közösen 

lesétáltak a várparkba 
Sylvester János emlék-
padjához, ahol elhe-
lyezték az emlékezés 
koszorúit. Sárvár város 
nevében Dr. Máhr Ti-
vadar alpolgármester, 
az evangélikus egy-
házközség nevében 
Horváth Zsolt felügye-
lő és a református 
egyházközség részéről 
Dohi Zsolt gondnok 
koszorúzott.

Dr.  Máhr Tivadar 
k iemelte:  a hagyo-
mányok tisztelete, megőrzése 
napjainkban különösen fontos. 
Szentgyörgyi László református 

lelkész pedig azt hangsúlyozta, 
hogy a reformáció sose befejezett 
folyamat, az ember a lényeg a 

reformációban, aki megéli hitét a 
mindennapokban.

 (gabika)

A REFORMÁCIÓRA emlékeztek Sárváron

50 ÉVES JUBILEUMÁT ünnepli a Sárvári Vármelléki Óvoda

Létrejöttének ötvenéves jubileumát ünnepelte a megye leg-
nagyobb óvodája, a Sárvári Vármelléki Óvoda. Az intézmény 
több átalakulásnak volt a részese, míg mai befogadóképes-
sége kialakult. Az óvodások már szeptemberben ünnepelni 
kezdték az évfordulót, a hivatalos ünnepségre pedig meg-
hívták az óvoda volt munkatársait és a társintézmények 
vezetőit is. 

Sárvár város első óvodája 
1892-ben létesült, a Várkerüle-
ten 1972-ben épült intézményt a 
városi rang visszanyerést követő 
népességfejlődés hívta életre.  
A mostani óvodakomplexum 
szervezeti egységében az óvoda 
a várkerületi székhelye mellett 
két sárvári és egy sitkei telephely-
lyel működik.

Az 50 éves jubileum záróese-
ményén Darázsné Horváth Kor-
nélia óvodavezető köszöntötte a 
jelenlegi és a volt munkatársait, 
a város többi intézményeinek 

képviselőit, továbbá Ágh Péter 
országgyűlési képviselőt, Kondora 
István polgármestert, Dr. Máhr 
Tivadar és Szabó Zoltán alpolgár-
mestereket és dr. Kondora Bálin-
tot, a megyei közgyűlés alelnökét.

Kondora István köszöntőjében 
úgy fogalmazott, hogy az idők 
során a fél város megfordult itt 
gyerekként, majd saját cseme-
téjét ide járatta, így ma őket is 
megünnepelhetjük. A hivatalos 
évfordulós ünnepségen a pol-
gármester az önkormányzat em-
léklapját adta át az intézményben 

folyó példaértékű nevelőmunka 
elismeréseként. A Vas Megyei Ön-
kormányzat oklevelét dr. Kondora 
Bálint alelnök hozta a Sárvári Vár-
melléki Óvodának, ahová egykor 
ő is járt kisgyerekként.

– Ötven év alatt minden nem-
zedék a maga lehetőségeihez 
mérten mindent megtett Sárvár 
fejlődéséért. Ennek egyik nagy-
szerű példája a Sárvári Vármelléki 

Óvoda – jelentette ki Ágh Péter, 
Észak-Vas megye országgyűlési 
képviselője az ünnepségen.

A köszöntők után az óvodások 
adtak műsort, felidézve egy régi 
vásár hangulatát népdalok és a 
tánc segítségével. A Vármelléki 
óvoda Százszorszép és Katica 
csoportjainak előadásán még a 
közönség számára is jutott vá-
sárfia. A műsor végén a gyerekek 

bonthatták fel a hatalmas dobozt, 
amelybe a sárvári önkormányzat 
ajándékait csomagolták. Jutott 
mindenkinek játékszer: könyvek, 
társasjátékok, kirakók gazdagítják 
az óvodát.

Az ünnepség végén Darázsné 
Horváth Kornélia óvodavezető 
idézte fel az intézmény fél évszá-
zados történetét. Mint mondta: 
sok változáson és átszervezésen 

esett át az óvoda. Így alakult ki 
mára tizenhat csoportjával, het-
ven dolgozójával és 450 fős be-
fogadóképességével Vas megye 
legnagyobb óvodája. Ezután a 
vendégeket az ünnepi torta fel-
vágására és közös beszélgetésre 
hívták, ahol sok személyes emlék 
is előkerült a Sárvári Vármelléki 
Óvoda 50 éves históriájából. 

p-ás

Kondora István és Dr. Máhr Tivadar egy nagy 
doboz ajándékkal érkeztek az óvodába Ágh Péter Da-

rázsné Horváth 
Kornéliának adta 
át a gyermekek-
nek hozott  aján-
dékait

Megemlékezés a várparkban a Sylvester-padnál (Fotó: TRG)

6 2022. november 11. SÁRVÁRI    HÍRLAP



A Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 100. szü-
letésnapját  ünnepli  a 
2022/2023-as tanévben.  
A jubileumi tanévet októ-
ber 27-én reggel nyitották 
meg Gárdonyi Géza dom-
borművénél. 

A diákokat Németh Ernő igaz-
gató köszöntötte, aki kiemelte, 
hogy az 1900-as évek elején 
megnövekedett Sárvár lakosság-
száma, és ezáltal a gyermekek 
száma is, amely felvetette egy 
községi elemi népiskola létesíté-
sének gondolatát. A világháború 
miatt az építkezés csak 1922-ben 
kezdődött el. Az ünnepélyes át-
adásra 1923. szeptember 29-én 
került sor. 

– A tanulólétszám növekedése 
miatt a 80-as években bővítet-
ték az iskolát, a tanulók akkor 

is k iemelkedő 
eredményeket 
értek el. Jelen 
pillanatban 522 
tanulója van az 
intézménynek, 
21 tanulócso-
portban folyik az 
oktató-nevelő 
munka, a létszá-
munk folyama-
tosan bővül, úgy 
mint 100 évvel 
ezelőtt – mond-
ta Németh Ernő 
igazgató. 

Az ünnepsé-
gen jelen volt 
Dr. Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgár-
mestere is, aki arról szólt, hogy az 
önkormányzat számára nagyon 
fontos az oktatás. Az iskolaépüle-
tek önkormányzati tulajdonban 

vannak, és az önkormányzat 
folyamatosan gondot fordít a 
felújításukra. A Gárdonyi iskola 
energetikai korszerűsítése három 
évvel ezelőtt valósult meg, tavaly 
pedig esztétikusabb külsőt kapott 
az épület. 

A jubileumi év megnyitóján 
Vörös Krisztina tanárnő arról szólt, 
hogy a 100, a 60 és a 160 egy 
nagy kerek ünnepi egységet 
alkot. 100 éves az iskola és 100 
évvel ezelőtt, 1922. október 30-án 
hunyt el Gárdonyi Géza. Az iskola 
az 1961–62-es tanévtől, 60 évvel 
ezelőtt vette fel Gárdonyi nevét, 
és 2023-ban lesz 160 esztendeje, 
hogy megszületett az író.

Az ünnepségen közreműködött 
Kiss Jázmin Fanni és az iskola 
kórusa. Gárdonyi domborművét 

Németh Ernő igazgató, Balogh 
Lea és Gaál Karolina Kitti diákok 
továbbá Kéthelyi Dóra tanárnő 
koszorúzták meg.

Az iskola 4. osztályos diákjai 
az ünnepség után Gárdonyi idé-
zeteket tartalmazó lapocskákkal 
indultak el a városba, hogy hírül 
vigyék Sárvár lakóinak a születés-
napi tanév kezdetét. 

Az iskola történetét és régi isko-
lai eszközöket bemutató kiállítás 
nyílt az iskola aulájában. A jubile-
umi tanév során Gárdonyi Géza 
életének helyszíneit is felkeresik 
majd az iskolások, kerékpártúrá-
kat, rajzversenyt, szavalóversenyt, 
jubileumi gálát is szerveznek, és 
egy iskolatörténeti kiadványt is 
terveznek. 

-roberta-

100 éve hunyt el Gárdonyi Géza, magyar író, költő, aki 1884-ben 
egy féléven keresztül Sárváron élt és tanított. Október 30-án a 
Szent László-templomban tartott emlékmise után megkoszo-
rúzták a plébánia falán lévő emléktábláját.

Gárdonyi Géza halálának szá-
zadik évfordulóján tartott em-
lékmisét Wimmer Roland városi 
plébános celebrálta. A szentmise 
végén Orbán István kanonok em-
lékezett meg a 100 éve elhunyt 
tanítóról és íróról.

Születési nevén, Ziegler Géza 
tanító Devecserből jelentke-
zett át 1883 december végén 
a sárvári katolikus fiúiskolába, 

ahol Barabás György volt az 
igazgató. Az új segédtanító a 
2. és 3. osztályt tanította, a fize-
tése csak szerény körülmények 
közötti életet tett lehetővé. 
Gárdonyit csendes, illedelmes 
fiatalemberként jellemzik, aki 
keresztelési helye után magya-
rosította Gárdonyira a nevét. 
1884. szeptember 21-én aztán 
Dabronyba távozott. Gárdonyi 

elhagyta Sárvárt, de soha nem 
feledkezett el róla.

A megemlékezés után a Gár-
donyi iskola diákjai Németh Ernő 

igazgatóval és Orbán István kano-
nokkal közösen megkoszorúzták 
Gárdonyi Géza emléktábláját a 
plébánia falán.   (gabika)

MEGNYITOTTA 100. jubileumi tanévét a Gárdonyi iskola!

GÁRDONYI EMLÉKEZETE Sárváron

Dr. Máhr Tivadar és Németh Ernő diákokkal 
a jubileumi év megnyitóján (Fotó: FR)

Németh Ernő, Orbán István és a 
diákok koszorúzása (Fotó: TRG)

A Gárdonyi 4. osztályos diákjai Gárdonyi-idézetekkel vitték hírül 
Sárvár lakóinak a születésnapi tanév kezdetét (Fotó: FR)

72022. november 11.SÁRVÁRI    HÍRLAP



UTAZÁS ÉS TURIZMUS
konferencia Sárváron
A Magyarországi Utazás és Turizmus Egyesület a Sárvári 
Turisztikai Technikummal közösen országos konferenciát 
szervezett Sárváron. Az Utazás és Turizmus tanári kon-
ferencián a turisztikai trendekről, a program jövőjéről 
egyeztettek az abban résztvevő oktatók. Az eseményen 
bemutatkozott a turisztikai technikum is, mint a megújuló 
program mintaiskolája.

Október 16–18. között került 
megszervezésre a  „Turisztikai tren-
dek, az U&T Program jövője” című 
országos konferencia Sárváron. A 
résztvevőket Vígh Viktor, a prog-
ram magyarországi igazgatója 
köszöntötte. A sárvári pedagógus 
elmondta, helyi minta alapján 
szeretnék újjáéleszteni az Utazás 
és Turizmus Programot hazánk-
ban. Ennek első lépéseként – a 
technikum oktatóinak bevonásá-
val – létrehozták a Magyarországi 
Utazás és Turizmus Egyesületet.

Az Utazás és Turizmus egy 
nemzetközi program (GTTP), 17 
országban működik. Célja, hogy a 
diákok szakmai ismereteit bővítse, 

továbbá lehetőséget nyújt hazai 
és külfödi versenyeken, utazáso-
kon való részvételre. Vígh Viktor 
elmondta, a technikumban tanuló 
diákok számára a program isme-
retanyagát beépítették a szakmai 
tárgyak tananyagába.

Hevér Mihályné, a Sárvári Tu-
risztikai Technikum igazgatója 
kiemelte, büszke arra, hogy az 
intézmény egyfajta mintaiskola 
lehet.

A konferencia vendégei számá-
ra hétfőn egész napos szakmai 
előadásokat tartottak a techni-
kumban, majd kedden élmény-
szerűen ismerkedhettek meg a 
városunkkal.
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A Sárvári Mazsorett Együt-
tes az idei évben, októ-
berben tudott országos 
mazsorett fesztiválon in-
dulni, mivel a kapuvári 
fesztivál technikai okok 
miatt elmaradt.

 A XVI. Kiskőrösi Országos Ma-
zsorett Fesztiválon 13 csoport 
lépett színpadra. Az eredmény-
hirdetés a különdíjak átadásával 

kezdődött, amelyből nekünk is 
jutott.

A Holdfény Csoport az I. kor-
csoport Mosoly Díját, Mórocz Lu-
cia a III. korcsoportban a legjobb 
tamburnak járó díjat és Csikós 
Györgyné show kategóriában a 
legjobb koreográfia díját nyerte 
el a Csillag és a Rózsaszínpárduc 
Csoportok koreográfiáiért. 

A Holdfény Csoport az I. kor-
csoportban első alkalommal 

mérettette meg magát. A Mo-
soly Díj mellé arany oklevelet 
nyertek . A csoport vezetője 
Bodorics Kitti mazsorettoktató.

A Rózsaszínpárduc Csoport 
mindkét kategóriában kiemelt 
arany oklevelet, a Csillagszem 
Csoport mindkét kategóriában 
arany oklevelet, a Csillag Csoport 
mindkét kategóriában kiemelt 
arany oklevelet nyert. A csopor-
tok vezetője Csikós Györgyné 
nívódíjas művészeti vezető.

Az év hátralévő része szorgos 
felkészülést tartogat a Sárvári 
Mazsorettek részére. Az idei 

évben megrendezésre kerül a 
XXVII. Mazsorett Gála decem-
ber 3-án a Sárvár Arénában.  
A hagyományok szerint fellép 
az együttes apraja-nagyja, lesz 
meglepetés is. A Kanona Band, 
a hagyományokhoz híven, szí-
nesíti műsorunkat.

Az egyik kedves idézetünkkel 
köszöntünk mindenkit és bízunk 
benne, hogy szép számmal talál-
kozunk a XXVII. Mazsorett Gálán!

„Ha táncunkat nézed, szívünk 
szavait hallod!”

Csikós Györgyné
nívódíjas művészeti vezető

Fennállásának 70. évfordu-
lóját ünnepli az idei évben 
a városi könyvtár. Ehhez 
kapcsolódva szerveztek 
programokat az Országos 
Könyvtári Napok keretein 
belül.

Az idei könyvtári napok külön-
legessége, hogy a könyvtár 2022-
ben ünnepli fennállásának 70. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból 
nyílt kiállítás a könyvtár folyosó-
ján, ahol bemutatják a könyvtár 
megalakulásának kezdeteit, 1952 
decemberétől napjainkig. A kiál-
lításon dokumentumok és fotók 
segítségével ismerhetik meg a 
látogatók a könyvtár történetét. 

A kiállítást Nagyné Piroska Lilla, 
a könyvtár nyugalmazott könyvtá-
rosa nyitotta meg. Megnyitójában 
szólt arról, hogy a kezdeti időkben 
50 m2-en működött a városi 
könyvtár, majd 1978. augusztus 
20-ától került át a Nádasdy-vár 
falai közé, ahol már 1.400 m2 áll a 
rendelkezésükre. 

Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ intézményve-

zetője a könyvtár munkatársnőit 
egy csokor virággal köszöntötte 
a jeles ünnep alkalmából. Köszön-
tőjében elmondta, hogy maga is 
szívesen jár könyvtárba, amelynek 
minden szolgáltatását kihasználja. 

A könyvtári napok keretében 
Bődi Piroska könyvtárvezető be-
szélgetésre hívta egykori és je-
lenlegi kollégáit. Tizenegy sárvári 
könyvtáros gyűlt össze a gyermek-
könyvtárban, hogy felelevenítse a 
könyvtár emlékezetes pillanatait. 
A résztevők között volt például 
V. Molnár Zoltán nyugalmazott 
könyvtárigazgató, vagy Gerencsér 
Éva, aki éppen a nyugdíjazása 
előtt áll, és mindenki közül a leg-
hosszabb ideig, csaknem 47 évig 
volt könyvtáros. 

Bődi Piroska, aki már 25 éve 
dolgozik a könyvtárban, a beszél-
getés közben kiemelte, a sárvári 
könyvtár egy biztos pont. – Min-
dig arra törekedtünk, hogy ez az 
intézmény az olvasók birodalma 
legyen, hogy itt mindenki meg-
találja magának azt a fontos in-
formációt, amire ő kíváncsi, olyan 
olvasmányokat, amik élményt 

nyújtanak a számára, vagy olyan 
közösségi rendezvényeket, ahol 
jól érzi magát. Úgy gondolom, a 
városban egy biztos pont vagyunk 
– fogalmazott a könyvtárvezető.

Az eseményen osztották ki a 
Könyvtárpártoló tevékenységért 
elismerő okleveleket. A városi 
könyvtár tizedik alkalommal mon-
dott köszönetet azoknak a sze-
mélyeknek, akik könyv és egyéb 
adományaikkal, ötleteikkel ön-
zetlenül támogatják az intézmény 
munkáját. 2022-ben Németh 
Zoltánné, Szabados Endréné és 
Toldiné Nárai Aranka részesült 
elismerésben. A rendezvény vé-

gén vidám, játékos vetélkedő 
kezdődött „Ki tud a legtöbbet a 
sárvári könyvtárról?” címmel.

A könyvtári hétnek idén kettős 
célja volt: ráirányítani a figyelmet 
a könyvtárra, mint az információs 
esélyegyenlőség színterére, és be-
mutatni a könyvtár elmúlt 70 évét. 

A programhét keretében meg-
nyitották a Zenei klub 38. évadát 
is, és a könyvtártól a bajor kin-
csekig tartó sétára invitálták az 
érdeklődőket. A könyvtár látoga-
tóit egész héten kedvezményes 
beiratkozási lehetőséggel várták, 
a késedelmi díjakat elengedték.

gabika - sii

ÜNNEPI HÉT a sárvári könyvtárban 

SÁRVÁRI MAZSORETT SIKEREK KISKŐRÖSÖN
Kiskőrösi díjátadó 

Egykori és jelenlegi könyvtáro-
sok gyűltek össze a jubileumi 
rendezvényen (Fotó: CSZ)

RUHAVÁLOGATÁS
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai  
2022. november 21-én és 22-én (hétfő, kedd) 8–15 óra között 
ingyenes ruhaválogatást szerveznek.

Helyszín: Sárvár, Nádasdy út 26.

Érdeklődni: 95/320-148, 95/326-011

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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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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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   

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem

• Vonzó béren kívüli jutt atási csomag • 100%-ban támogatott  

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén,

Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk irányából 

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás

• Ajánlási program • Babacsomag 

Advent  
a Posta téren

Az adventi időszak szombat 
délutánjain Sárvár művésze-
ti csoportjai adnak kulturális 
műsort a város karácsonyfája 
mellett, és itt kerül sor az adventi 
gyertyagyújtásra is.

2022. november 26. 
(szombat)
17:00 Kortárs Keresztény Kórus 
– Kórusvezető: Vörös Krisztina
17:30 Szenior Örömtánc Moz-
galom és Klub – Vezető: Horváth 
Lászlóné 

2022. december 3. (szombat)
17:00 Sárvári Koncertfúvószene-
kar – Karnagy: Szélesi Attila
17:30 Stop&Go Táncklub – Ve-
zető: Laki János 

2022. december 10. 
(szombat)
17:00 Szent László Katolikus 
Általános Iskola gyermekkórusa 
– Felkészítő tanár: Martonfalvi 
Mária
17:30 Sárvári Oratórikus Kórus 
adventi műsora – Vezényel: Dr. 
Szalainé Horváth Judit

A Sárvár Jövőjéért Egyesület 
sült gesz tenyével, forralt bor-

ral, forró teával kínálja a gyer-
tyagyújtás résztvevőit.

2022. december 17. 
(szombat)
17:00 Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Gyermekkórusa 
és a Csengettyűsök – Felkészítő 
tanár: Vörös Krisztina 
17:30 Kanona Band 

Kertvárosi 
Advent

Tubize tér (A kertvárosi ká-
polna melletti terület)

Hagyományteremtő szándékkal 
elindul az idei esztendőben a 
Kertvárosi Advent programsoro-
zata. Műsorral, gyertyagyújtással 
és forró teával, forralt borral 
várnak mindenkit a Tubize térre.

2022. november 27. 
(vasárnap)
17:00 A Sárvári Vármelléki Óvo-
da Bocskai úti telephelyén mű-
ködő csoportok műsora

2022. december 4. (vasárnap)
17:00 A Sárvári Oratórikus Kórus 
szólistáinak műsora

2022. december 11. 
(vasárnap)
17:00  Monostori Patrik műsora

2022. december 18. 
(vasárnap)
17:00 Szent László Katolikus 
Általános Iskola énekkarának 
műsora

Rábasömjéni 
Advent

Rábasömjénben a hagyomá-
nyok szerint a vasárnapi 11 órás 
szentmise után kerül sor minden 
adventi vasárnapon az adventi 
koszorú egy-egy gyertyájának 
meggyújtására. 

Következő 
lapszámunkban jövünk 
a további részletekkel!

www.sarvarvaros.huwww.sarvarvaros.hu
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Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

www.pontittuzletek.hu • www.facebook.com/pontittuzletek

ÜZLETEK

Soproni sör 0,5l  .........................................................299Ft/db  598Ft/l
Arany fácán sör 0,5l  ...................................................269Ft/db  538Ft/l
Steffl  sör 0,5l  .............................................................299Ft/db  598Ft/l
Heineken sör 0,5l  .......................................................379Ft/db  758Ft/l
Heineken sör 0,33l  .....................................................319Ft/db  966Ft/l
Gösser prémium sör 0,5l ............................................329Ft/db  658Ft/l
Strongbow 0,33l több ízben ....................................... 389Ft/db  1178Ft/l
Soproni óvatos duhaj 0,5l (IPA, APA, Búza, Démon) ..... 349Ft/db  698Ft/l
Borsodi sör 0,5l ......................................................... 299Ft/db  598Ft/l
Becks sör 0,5l ............................................................ 309Ft/db  618Ft/l
Staropramen sör 0,5l ................................................. 329Ft/db  658Ft/l
Löwenbrau sör 0,5l .................................................... 274Ft/db  548Ft/l
Dreher gold sör 0,5l ................................................... 319Ft/db  638Ft/l
Dreher Pale ALE, BAK, Hidegkomlós, IPA és Áfonya .... 339Ft/db  678Ft/l
Kőbányai sör 0,5l ....................................................... 274Ft/db  548Ft/l
Arany Ászok sör 0,5l .................................................. 269Ft/db  538Ft/l
Hb sör 0,5l ................................................................. 269Ft/db  538Ft/l
Kőbányai 2l ................................................................ 859Ft/db  429 Ft/l
Peroni 0,33l ............................................................... 339Ft/db  1027Ft/l
Asahi 0,33l ................................................................ 339Ft/db  1027Ft/l
Hell 0,25l több ízben .................................................. 299Ft/db  1196ft/l
Xixo teák 1,5l több ízben ............................................ 360Ft/db  240Ft/l
Hell 0,5l ..................................................................... 420Ft/db  840Ft/l

A hónap legszerencsésebb 
időszaka, összesen  

90 millió forint pénznyereménnyel!

LEGYEN NEKED IS MALACOD! NOVEMBER 4-12.

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 5 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

Részletek a lottózókban  
és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

#maradjonjáték
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Kiállításmegnyitó a Galeria 
Arcisban 2022. november 12. 
(szombat) 16:00

Simon János sárvári fes-
tőművész munkáiból nyílik 
kiállítás a vár kortárs képzőmű-
vészeti kiállítótermében. Az 50 év válogatás címet viselő tárlatot 
Dr. Kostyál László művészettörténész, a Göcseji Múzeum múze-
umigazgatója nyitja meg a Galeria Arcisban. A művek egyfajta 
válogatásként, áttekintést adnak az elmúlt évtizedek munkáiból is.

A Galeria Arcis idei záró kiállításmegnyitójára hívják a 
vendégeket. A tárlat 2022. december 12-ig tekinthető meg.

Kiállításmegnyitó a Folyosógalériában
2022. november 19. (szombat) 17:00

A kiállítás időutazásra hívja a képnéző közönséget. Kereszty Gábor 
édesapja képeit hozza a falakra a százéves születésnap kapcsán. Az akkori 
technika és látásmód a maga lehetőségeivel érkezik a mába, évtizede-
ken át porosodott negatívok kelnek életre. Egykori városképek, régen 
messzire költözött arcok jelennek meg, s a kor felidézése megengedi a 
negatívok karcait, porszemeit is. Így válik teljessé az idő. 

Id. Dr. Kereszty Gábor emlékkiállítását Dr. Kereszty Gábor 
nyitja meg.  A tárlat 2022. december 17-ig tekinthető meg.

ÖTVEN ÉV VÁLOGATÁS

APÁM – EGY AMATŐR FOTÓS 
A MÚLT SZÁZADBÓL 
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A zene világnapján Sárváron is ünnepi hétvége volt. Az immáron 
10 évessé lett Sárvári Oratórikus Kórus a Spirit Hotel konferencia-
termében új tagokkal is kibővülve, önzetlen támogatókkal és 
lelkes közreműködőkkel új, színvonalas és színes produkcióval 
állt elő a  „Szól a Rádió” című egész estés koncertjén. 

Már három héttel a produkció 
előtt a belépőjegyek elfogytak, 
ezért beiktattak egy nyilvános 
főpróbát is, illetve az esti gálaelőa-
dáshoz live stream-et biztosítva 
próbáltak minden rajongói igényt 
kiszolgálni. 

Egy fiktív rádióadó, a Spirit 
Rádió hanghullámain keresztül, a 

SOK-tarisznya műsorában szólalt 
meg az elmúlt 50 év legnagyobb 
slágerválogatása kórusfeldol-
gozásban és zenei kísérettel. A 
műsort valós reklámok, de kita-
lált, humoros hírek színesítették, 
elkészült a rádió saját logója is. 
A közönség nagyra értékelte az 
öreg Orion rádió körül összegyűlő 

nagymamákat, unokákat, akik 
a rádiót hallgatva játszottak és 
énekeltek. A SOK Junior csapatát 
a sárvári Szent László Katolikus 
Általános Iskola diákjai alkották. A 
másik oldalon pedig egy beren-
dezett „rádióstúdióban” foglalt 
helyet Rácz Péter műsorvezető és 
Pintérné Zámbó Zsanett hírolvasó.

Az erőteljesen vagy éppen líraian 
megformált dalokkal az együttes 
másfél órás kikapcsolódást, profi 
előadást nyújtott. A repertoáron 
többek között az ABBA, The Beat-
les, John Denver, Leonard Cohen, 

Michael Jackson, a Queen, Simon 
and Garfunkel, az LGT és Máté Péter 
legnagyobb slágerei szólaltak meg. 

Az oratórikus kórus szándéka 
szerint ez a másfél óra a Spirit Rá-
dión keresztül örömöt, bátorítást, 
vigaszt hozott háborgó világunk-
ba. A kórustagok számára minden 
héten lelki táplálék a zene, ezért 
is választották záró számként az 
ABBA együttestől a Thank you for 
the music című szerzeményt, ez-
zel tisztelegtek az életüket szebbé 
tevő művészet, az éneklés előtt a 
világnapon.

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

JÓL SZÓLT az oratórikus kórus rádiója

Szeretettel hívunk a Sárvári Oratórikus Kórus 
nyilvános próbájára, ahol betekintést nyer-
hetsz, hogyan készül, dalol együtt a SOK nagy családja. Gyere, 
legyél a vendégünk a beénekléstől, a dalok megformálásáig!

Időpont: 2022. november 18. 18:00 órától
Helyszín: Sárvár, Várkerület 17/A.

Gyere el és hagyd, hogy hasson rád az Örömzene!
A SOK több mint kórus.

NYILVÁNOS KÓRUSPRÓBA  
a Sárvári Oratórikus Kórussal     

Az oratórikus kórus örömöt, bátorí-
tást, vigaszt kívánt hozni háborgó 
világunkba (Fotó: Benkő Sándor)
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Állatbarátok, sportedzők, 
lelkes önkéntesek találkoz-
tak október 22-én a Szent 
László Katolikus Általános 
Iskola sportcsarnokában. A 
Jótékonysági Sportnapon 
a Meggyeserdei Menedék 
Alapítványnak gyűjtöttek 
pénzadományt az állator-
vosi költségeik fedezésére.

Két év kényszerszünet után is-
mét megrendezésre került a Jóté-
konysági Sportnap. Az eseményt 
negyedik alkalommal szervezte 
meg Lovász Adrienn.

– A célunk az volt, hogy a 
Meggyeserdei Menedék Ala-
pítvány sérült, beteg, mentett 
állatai javára gyűjtsünk. Három 
évig táplálékot gyűjtöttünk az 
állatoknak, most viszont a meg-
növekedett állatorvosi költségek, 
a tankolás és egyéb költségek 
miatt pénzadományokat vártunk 
– fogalmazott.

Az érdeklődők 9 órától 19 óráig 
nyolc különböző mozgásformát 
próbálhattak ki. Jóga, Spinracing, 
Zumba, Gerinctorna, Pilates, Aero-
bik és Kangoo foglalkozásokat 
tartottak az edzők, a napot pedig 
hangtálas relaxáció zárta. A sport-
napon a szakképzett, profi tréne-
rek ingyen vállalták a részvételt. 
Lovász Adrienn köszönetet mon-
dott nekik, valamint a rendezvény 
többi támogatójának.

A résztvevőket a sportélmé-
nyen túl zsákbamacska játékkal 
és kisebb ajándékokkal is várták 
a szervezők.

Az adományládában 260 ezer 
Ft, az utalásokkal együtt 272.440 
Ft gyűlt össze, a pénzadományt 
Minárcsik Sándor, a Meggyeserdei 
Menedék Alapítvány vezetője 
vette át. Aki hozzá szeretne járulni 
az állatvédők költségeinek fedezé-
séhez, az a bankszámlaszámukra 
történő utalással továbbra is 
segíthet. sii

JÓTÉKONYSÁGI SPORTNAP
a mentett állatokért

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

Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

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

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

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

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

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

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

9600 Sárvár, Batthyány utca 43. 
  (lottózó mellett)
Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

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

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

A sportnapon sok fiatal 
is részt vett (Fotó: CSZ)
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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!

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

Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Telefon: 06 30 974 66 55
www.ekszerszalon.com

 Zoé Ékszer
Az akció időtartama: 2022. november 1–30-ig.

Gondoljon időben Gondoljon időben 
a karácsonyra!a karácsonyra!

Karácsonyi ékszerkészítésKarácsonyi ékszerkészítés
Karikagyűrű készítésKarikagyűrű készítés

--10%10%

Női és férfi  Női és férfi  
márkás órákmárkás órák

Igazgyöngy ékszerekIgazgyöngy ékszerek

--10%10%

Törtarany Törtarany 
beszámításakorbeszámításakor

--20%20%

Brill eljegyzési Brill eljegyzési 
gyűrűk.gyűrűk.

Ha, megtaláltad az igazit...Ha, megtaláltad az igazit...

Most: Most: --10%10%

Arany ékszerekArany ékszerek  

--5%5%
Ezüst ékszerek Ezüst ékszerek 

--10%10%

Téged keresünk, 
ha fontos Neked az, hogy:

- a munkahelyed megbízható, stabil 
háttérrel rendelkezik

- állományban alkalmazunk határozatlan 
szerződéssel, próbaidő nélkül

- a munkáltatódnak érték az EMBER, 
a vezetőid értékelik a teljesítményed

- munkádért versenyképes bért, 
44% műszakpótlékot és 

negyedéves bónuszt fizetünk
- 100%-ban megtérítjük a munkába 

járásod bérlet leadása esetén

Jelentkezésedet az alábbi 
munkakörökbe várjuk:

- Vonalkiszolgáló-Gépkezelő (2 műszak)
- Karbantartó (2-3 műszak)
- Komissiózó raktáros (rugalmas 3 műszak)
- Gépkezelő-karbantartó (2-3 műszak)

Ha érdekel valamelyik munkakör és többet 
szeretnél tudni a feladatokról, akkor hívd 

a 06-30/947-5813-as telefonszámot!

Jelentkezni személyes a Sága portán vagy 
e-mailben küldött önéletrajzzal 

(boglarka.takacs@saga-foods.hu) lehet! 
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