
A szociális munka napja alkalmából ünnepséget rendeztek a 
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központban november 
14-én. A központ munkatársait Barasics Katalin intézményve-
zető-helyettes és Kondora István polgármester köszöntötte.

– November 12-e a szociális 
munka napja. Ezen a napon nem 
csupán a szociális munkás vég-
zettségű kollégákat ünnepeljük, 
hanem mindenkit, aki ezen a te-
rületen bármilyen szociális jellegű 
tevékenységet ellát – fogalmazott 
Barasics Katalin, hozzátéve, hogy 
a szociális munka gyökerei egé-
szen az ókorig nyúlnak vissza.

Kondora István kiemelte, hogy 
a szociális területen dolgozók 
rendkívül fontos feladatot látnak 
el, amiért elismerést és megbe-
csülést érdemelnek. Megköszön-
te a lelkiismeretes munkájukat, 

amit akár az idősgondozás, akár a 
családsegítés területén végeznek.

Az ünnepségen elismerések át-
adására is sor került. Sárvár Város 
Önkormányzata Szegedi Kőrös 
Gáspár Érdemérem kitüntetést 
adományozott Beckerné Szőke Il-
dikó, a Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ, Idősgondozás 
vezető gondozónője részére az 
idősellátásban eltöltött több év-
tizedes munkája elismeréseként. 

Ugyancsak Szegedi Kőrös Gás-
pár Érdemérem kitüntetést vehe-
tett át Hajas Katalin, a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat család-

segítője a szociális ellátó rend-
szerben eltöltött több évtizedes 
munkája elismeréseként.

A díjakat a város nevében 
Kondora István polgármester 
nyújtotta át.

Az Országgyűlés 2016 decem-
berében nyilvánította november 
12-ét a szociális munka napjává, 
amelynek célja, hogy ráirányítsa 
a figyelmet azokra a szakembe-
rekre, akik az év minden napján 
segítik, gondozzák segítségre 
szoruló honfitársainkat. A mun-
ka elismeréseként, amelyet a 
szociális, a gyermekjóléti és a 
gyermekvédelmi szolgálatokban 
dolgozó munkatársak felkészül-
ten, elkötelezetten és magas 
szakmai színvonalon végeznek. 
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PARKOLÓK, 
ÚJ JÁTSZÓTÉR
készül Sárváron
Parkolók építésével, játszó-
tér-felújítással kezdődött el 
az „Élhető Sárvár” projekt 
megvalósítása.  A Dózsa 
György utcában jó ütem-
ben halad a több mint 140 
parkoló kiépítése, a Dévai 
Bíró Mátyás utcában pedig 
már használatba is vehet-
ték a gyerekek a felújított 
játszóteret.

A Dózsa utcai parkolók kivi-
telezőivel egyeztettek a mun-
katerületen Kondora István 
polgármester, Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, Németh Ró-
bert, a körzet önkormányzati 
képviselője és az önkormányza-
ti hivatal illetékes munkatársai. 
Jó ütemben halad a több mint 
140 parkoló építése a régi kispi-
ac területén, ahol 270 méter 
aszfaltos útpálya és 219 méter 
csapadékcsatorna építésére 
kerül sor.

– Közvilágítást tizenkét kan-
deláber felállításával alakítanak 
ki a parkolóban. Zöldítés is 
kíséri a beruházást, 24 előne-
velt fa teszi majd zöldebbé a 
környezetet a leendő parkoló 
területén, és a régebbi fákat is 
sikerült megmenteni a kispiac 
területén – mondta Németh 
Róbert, a körzet önkormányzati 
képviselője.

Folytatás a 3. oldalon

ADVENT HÁROM HELYSZÍNEN!
Idén három helyszínen várják adventi programok, adventi gyer-
tyagyújtás a sárváriakat. A Posta téri karácsonyfa mellett a szom-
bati gyertyagyújtásokkor helyi civil szervezetek adnak műsort. Az 
idei évben is lesz Rábasömjéni Advent, és hagyományteremtő 
szándékkal elindul a Kertvárosi Advent is. A Posta téren adott tájé-
koztatást Kondora István polgármester. Dr. Máhr Tivadar és Szabó 
Zoltán alpolgármesterek, Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatója és Molnár Andrea, a kulturális központ igazga-
tóhelyettese az adventi rendezvényekről. Folytatás a 10. oldalon

Létrejött a NÁDASDY KÖZÖSSÉGI KERT! 
Megvalósult a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület 
álma, november 12-én megszületett a Nádasdy Közösségi Kert. 
Az egyesület lelkes önkéntesek segítségével 35 db fát ültetett 
el a Téglagyári-tó mögötti 2000 m2-es területen, amelyet Sárvár 
Város Önkormányzata biztosított a nemes célra. Nem futottak 
hiába az I. Várrun közösségi futás résztvevői a nyáron, hiszen az 
egyesület – ígéretéhez híven – a verseny nevezési díjait a Nádas-
dy Közösségi Kert létrehozására fordította.

Folytatás a 14. oldalon

A RÁSZORULÓK SEGÍTŐIT
ÜNNEPELTÜK A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

Hajas Katalin, Kondora István, Barasics Katalin és Beckerné Szőke Ildikó a szociális munka napi ünnepségen (Fotó: CSZ)
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A közönség is szavazhat Dr. 
Hegedüs Csabára, aki a Prima 
Primissima Díj Magyar Sport 
kategóriájának jelöltje. 

A Prima Primissima elismerés 
célja évről évre, hogy támogassa 
az egyedi teljesítményt nyújtó 
tudósokat, kutatókat, oktatókat, 
alkotókat, művészeket, újság-
írókat és sportolókat, akikre a 
közönség is szavazhat. A legtöbb 
szavazatot kapott jelölt nyeri el a 
Közönségdíjat. Dr. Hegedüs Csa-
ba, Sárvár díszpolgára 1971-ben 
Szófiában kétvállas győzelmekkel 
lett világbajnok, ott kapta a Mr. 
Tus becenevet. A világ legjobb 
birkózójának, itthon az Év Spor-
tolójának választották. 1972-ben 
Münchenben megnyerte a ma-
gyar sport 100. olimpiai arany-
érmét. A Prima Primissima Díj 

jelöltjeire a közönség SMS-ben 
szavazhat a 06 70/707-70-00-s 
számon. Hegedüs Csaba kódja 
a 22-es. November 30-ig lehet 
szavazni, egy telefonszámról 
óránként egy szavazatot lehet 
leadni.

100 éve született Erdős Henrik a Tinódi gimnázium egykori tanára

A közönség is szavazhat 
Dr. Hegedüs Csaba
Prima Primissima Díj jelöltre!

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 21. 

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRI    HÍRLAP

A Sárvári Tinódi Gimnázium egykori fizika–kémia szakos 
pedagógusa az idén novemberben lenne 100 éves. Ebből az 
alkalomból tisztelettel emlékeznek rá egykori tanítványai, 
kollégái, a gimnázium jelenlegi tantestülete és diáksága.

Erdős Henrik 1922. november 
16-án született a Tolna megyei 
Dőrypatlanban Euch Heinrich né-
ven, tehetős sváb szülők második 
gyermekeként, így nem meg-

lepő, hogy a német nyelvet 
anyanyelveként beszélte. A 
gazdálkodó szülők fontosnak 
érezték és mindvégig szívü-
kön viselték fiuk taníttatásá-
nak ügyét, ezért a jóhírű Bony-
hádi Evangélikus Líceumba 
íratták, ahonnan az érettségi 
vizsga után a Szegedi Tudo-
mányegyetemre vezetett 
az útja. Egyetemi tanulmá-
nyait a második világháború 
idején kezdte. Pedagógusi 
pályájának első állomása a 
Szarvasi Óvónőképző Intézet 
volt, majd 1951–1954 között 

Gyulán az Erkel Ferenc Gimnázi-
umban tanított. 

1955-től egészen nyugdíja-
zásáig, 1982-ig a Tinódi Sebes-
tyén Gimnázium fizika–kémia 

szakos tanára. Kiváló tudósa volt 
tantárgyainak, egykori diákjai 
körében nagy tiszteletnek örven-
dett. Pályája során mindvégig 
különös figyelmet szentelt tehet-
séges tanítványainak. Tudása 
legjavát nyújtva vezette be 
őket az általa tanított tár-
gyak rejtelmeibe, elmélyült és 
megalapozott tudást átadva 
számukra. Diákjai közül az 
évtizedek során jónéhányan 
léptek orvosi vagy más tu-
dományos pályára, vitték a 
város és az alma mater jó 
hírét szerte az országban, sőt 
határainkon túl is. 

1994-ben bekövetkezett 
halála után 20 esztendővel, 
2014-ben a gimnázium ve-

zetése tisztelete és megbecsülése 
jeléül róla nevezte el a megújult 
biolabor egyik termét, amely így 
az utókor számára is őrzi egykori 
nagyhírű tanárának emlékét.

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI 
ESKÜTÉTEL a Városházán

Egy Kárpátaljáról származó honfitársunk tett állampolgársági esküt a Városhá-
zán Kondora István polgármester és Kovácsné Németh Júlia, az önkormányzati 
hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa előtt. Sárváron az elmúlt 
években már mintegy 150-en tehettek állampolgársági esküt, akik ezzel is 
megerősíthették Magyarországhoz, a hazájukhoz való tartozásukat
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Folytatás az 1. oldalról
Az „Élhető Sárvár” projekt kere-

tében épülő Dózsa utcai parkolók 
kivitelezése százszázalékos pályá-
zati támogatásból valósul meg, és 
várhatóan december elején birtok-
ba is vehetik a gépjárműhasználók.

– Bízom abban, hogy a két isko-
la parkolási gondjain enyhíteni fog 
ez a 142 parkoló, de ez intézkedést 
igényel az önkormányzattól, az is-

koláktól és még a rendőrségtől is, 
hogy ide szoktassuk a reggel érke-
ző szülőket, és ne az úton álljanak 
meg ott balesetveszélyt okozva. 
Remélem, néhány hét elég lesz 
ahhoz, hogy balesetmentesen, 
szakszerűen, a közlekedési sza-
bályoknak megfelelően tudják 
igénybe venni ezt az új parkolót a 
gépjárművezetők – szólt Kondora 
István polgármester.

A Dévai Bíró Mátyás utcában 
szintén az „Élhető Sárvár” pá-
lyázati forrásából újult meg a 
játszótér. Már elhelyezték az új 
játszóeszközöket, és megtörtént 
a kavicsaljzat kialakítása is. A város 
vezetői által tartott bejárás során 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
elmondta: a sárvári önkormányzat 
három évvel ezelőtt indította el 
a játszótér-felújítási programot, 
amelynek keretében eddig a Lak-
tanya utcában, a Csónakázó-tó-
nál és a Szegedi Kőrös Gáspár 

utcában készültek új játszóterek, 
továbbá megújultak a Gárdonyi 
és a Nádasdy utcai játszóterek is.  
A programot a következő évek-
ben is szeretnék folytatni. 

A Sárvári Városgondnokság Non-
profit Kft. tizenkét játszótér karban-
tartását végzi. – Sárvár 15 ezres 
kisváros, így elegendő a játszóterek 
száma, az a fontos, hogy karban tud-
juk tartani ezeket, hogy a játszóesz-
közök jó minőségűek legyenek, és 
együtt vigyázzunk rájuk – húzta alá 
Dr. Máhr Tivadar.  -fr-

A sárvári Rába-híd felújítási 
munkálatairól tájékoztatta 
Böröcz Miklós, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Vas 
Megyei Igazgatóságának 
igazgatója Kondora István 
polgármestert és Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármestert a 
Városházán. 

A városvezetők kezdeményez-
ték a megbeszélést, mivel a sárvári 
Rába-híd hónapok óta tartó félpá-
lyás lezárása több napszakban is 
megnehezíti a gépkocsival való 
bejutást a városba, illetve a kijutást 
a városból, és egyre türelmetle-
nebbek a közlekedők.

– Befejeződött a tervezés, és 
elkezdődhet a sárvári Rába-híd 
megsérült függesztőoszlopának 
javítása – tudtuk meg Böröcz 
Miklós igazgatótól. 

A sérült oszlop megerősítését 
négy acélfeszítőrúddal fogják 
elvégezni, ezeket az egyenként 
8-8,5 méter hosszú, 3 centiméter 
átmérőjű rudakat a sérült osz-

lop négy sarkához felülről fűzik 
majd be.  A minőségi előírások 
miatt ezeknek a beszerzése csak 
külföldről volt lehetséges: az 
acélrudakat Lengyelországban 
gyártották, és Németországban 
galvanizálják. A kivitelező tájé-
koztatása szerint két héten belül 
megérkezhetnek az acélrudak, és 
akkor ez év végéig be is fejezik a 
híd megerősítését.

A feszítőrudak befűzéséhez 
szükség lesz egy-két napos teljes 
útzárra a hídon, egyébként fél pá-
lyán tud majd haladni a forgalom 
a felújítás alatt. Ha kész a függesz-
tőoszlop megerősítése, akkor a 
betonfelületek, a sérült korlát, 
és a sóbevonat javítása lesz még 
hátra, de ezek időszakos, félpályás 
korlátozás mellett elvégezhetőek.

Még a nyár közepén okozott 
ittasan, vezetői engedély nélkül 
balesetet egy férfi, amelynek 
során a sárvári Rába-híd füg-
gesztőoszlopának hajtott. A híd 
tartószerkezetének egy fontos 
eleméről van szó. A helyszíni 

szakértői vizsgálat szerint ez olyan 
mértékű károsodást szenvedett, 
amely már az 1948-ban készült 
műtárgy teherbírását is befolyá-
solja, ezért vezettek be a hídon 
félpályás forgalomkorlátozást. 
Legutóbb 1995-ben volt egy ko-
molyabb megerősítése a hídnak, 
ekkor helyezték el a zöld színű 
acélmegerősítő elemeket. 2018-
ban volt az utolsó időszakos vizs-
gálata, akkor már azt állapították 
meg, hogy felújítandó lenne a 

műtárgy, ebben az állapotában 
érte a baleset. 

A hídon a legutóbbi forga-
lomszámlálási adatok alapján 
több mint 10 ezer jármű halad 
át naponta, ezért a korlátozás 
idején hosszabb menetidővel, 
torlódással kell számolni az arra 
közlekedőknek. 

Dr. Máhr Tivadar bízik abban, 
hogy végre elkészülhet a Rába-híd 
felújítása, és helyreállhat a közle-
kedési rend. -fr-

HAMAROSAN KEZDŐDIK A RÁBA-HÍD JAVÍTÁSA! 

Kondora István, Dr. Máhr Tivadar és Böröcz Miklós a Városházán

Egyeztetés a Dózsa utcai parkolóknál

Dr. Bankits László, Dr. 
Máhr Tivadar, Kondora 
István és Dr. Kulcsár 
László a Dévai utcában

PARKOLÓK, ÚJ JÁTSZÓTÉR készül Sárváron

LAKOSSÁGI FÓRUM
Klimits István önkormányzati képviselő 2022. november 25-én  
(pénteken) 18.00 órakor lakossági fórumot tart a kertvárosi 
óvodában. Meghívott vendége: Kondora István polgármester.
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A civil csoport tagjai november 7-én a Nádasdy-várban 
gyűltek össze, hogy megünnepeljék a jubileumot. A baráti 
társaságot az önkormányzat és a Nádasdy Kulturális Központ 
is felköszöntötte.

A születésnapi ünnepségen 
Horváth Lászlóné, a csoport kép-
viselője köszöntötte a tagokat. 
Elmondta, hogy a Mosoly Asztal-
társaságot egy baráti kör hozta 
létre. A céljuk, hogy megismerjék 
szűkebb és tágabb környezetü-
ket, és nevükhöz híven, minél 
több időt töltsenek el vidáman, 
mosolyogva.

A civil közösségnek jelenleg 14 
tagja van. Az összejövetelen az el-
hunyt társakról is megemlékeztek, 
kiemelték Kutszegi István szere-
pét, aki alapító tagja és névadója 
volt az asztaltársaságnak.

A csoportot a város nevében 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, 
a Nádasdy Kulturális Központ 
nevében Takács Zoltán Bálint igaz-
gató, a Közművelődési Alapítvány 

képviseletében Molnár Zoltán 
nyugalmazott könyvtárigazgató 
köszöntötte fel. 

Az alpolgármester kiemelte, a 
Mosoly Asztaltársaság példát mu-
tat valamennyiünknek, az általuk 
képviselt derűre nagy szükség 
van a hétköznapokban, a nehéz 
helyzetekben.

A köszöntőbeszédek után 
pukkant a pezsgő, megérkezett 
a születésnapi torta, a Mosoly 
Asztaltársaság vidám ünneplésbe 
kezdett. A tagok számára nagyon 
fontosak a közös programok, egy 
könyvben vezetik, hogy mennyi 
élményben volt részük az évek 
során. Naplójuk most minden 
bizonnyal egy újabb kedves tör-
ténettel gazdagodott.

sii

Mostantól az interneten is ki 
lehet tölteni a szankciókról 
szóló konzultációs kérdőívet 
– közölte Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, aki hozzá-
tette:  telefonon is pár perc 
alatt elvégezhető az online 
kitöltés.

Az országgyűlési képviselő 
kiemelte: jó pár hónap telt el a 
háború kirobbanása óta, amelyre 
Brüsszel gazdasági szankciókkal 
válaszolt. Ágh Péter rámutatott: 
a következmények jól ismertek, 
a szankciók nem vetettek véget 
a háborúnak, viszont egyre sú-
lyosabb válságot okoznak egész 
Európában. 

– Elszálltak az energiaárak, emel-
kednek az élelmiszerárak, évtize-
dek óta nem látott magasságokba 
emelkedett az infláció – sorolta. 

Kitért arra is: a következmények 
ellenére Brüsszelben csak újabb és 
újabb szankciós tervekkel állnak 
elő. – Mi ezzel nem értünk egyet, 
irányváltásra van szükség – fogal-
mazott a képviselő, hozzátéve: ha 
sokan vesznek részt a konzultáci-
óban, ezt el is tudják érni. Ahogy 
– mint felidézte – azt is megaka-
dályozták, hogy Magyarországra 
erőltessék a betelepítési kvótákat.

– A szankciók minden európai 
és minden magyar ember életére 
nagy hatással vannak, „most mi 
fizetjük a háború árát” – összegzett 
Ágh Péter, aki szerint egyáltalán 
nem törvényszerű, hogy ez ezután 
is így legyen. Ezért arra kérnek 
mindenkit, hogy mondja el véle-
ményét – közölte a politikus.

A nemzeti konzultáció a https://
nemzetikonzultacio.kormany.hu/ 
oldalon érhető el.

Horváth Lászlóné, Takács Zoltán Bá-
lint és Dr. Máhr Tivadar a jubileumi 
összejövetelen (Fotó: CSZ)

Ágh Péter telefonon töltötte ki a konzultációs ívet

Interneten is kitölthető a NEMZETI KONZULTÁCIÓ

Ötéves lett a MOSOLY ASZTALTÁRSASÁG
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Sikeres nyári szezon után bizakodva tekintenek az év végére 
is a Vas megyei turisztikai szektor résztvevői. A Vas Megyei 
Turizmus Szövetség tartott szezonértékelőt a tagszervezetek 
részvételével Szombathelyen a megyeházán. 

– Az idei tavasz és a nyár ki-
emelkedően sikeres volt Vas 
megye turizmusában, ismét nőtt 
az utazási kedv – mondta dr. Kon-
dora Bálint, a szövetség elnöke. 
Kiemelte, hogy a szervezet fő 
törekvése, hogy megszólítsa a Vas 
megyében élőket. Szólt arról is, 
hogy folyamatban van a megye 
aktív turisztikai stratégiájának 
elkészítése, illetve szeretnék 
aktualizálni a Vas megye gaszt-
ro- és borkínálatát bemutató 
kiadványukat. 

Kántás Zoltán, a Sárvári Gyógy-
fürdő igazgatója elmondta, hogy 
az idei szezon nemcsak a Vas me-
gyei, hanem az országos fürdők 
vonatkozásában is jól sikerült, 
ugyanakkor már árnyékot vetett 

a működésre az energiaválság, 
ami nagy kihívások elé állítja az 
ágazatot. A nyári szezonban a 
fürdő látogatóinak száma alig 
néhány százalékkal maradt el a 
2019-es referenciaévtől. A be-
vételek pedig mintegy harminc 
százalékkal emelkedtek.

Haller Ferenc, a Sárvár TDM ve-
zetője mindezt azzal egészítette 
ki, hogy már tavasszal megje-
lentek a jobb foglaltsági adatok 
a belföldi és külföldi turisták 
vonatkozásában is megközelítve 
a 2019-es év adatait. A hagyomá-
nyos rendezvények meg tudtak 
valósulni, az év végi foglaltságot 
tekintve szinte már most telt 
házról lehet beszélni.

-fr-

Különleges szezonon vagyunk túl, ami a nyarat illeti, de egy 
különleges időszak elején vagyunk, ami az energiakrízist illeti 
– kezdte turisztikai értékelőjét Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, 
aki minden nehézség ellenére bizakodva tekint az előttünk álló 
hónapokra.

– 2021-ben Sárvár volt a hato-
dik legnépszerűbb termálfürdős 
település. Ha ezen a népszerűségi 
listán meg tudjuk őrizni az első 
10-ben a pozíciónkat, akkor rajta 
maradhatunk a magyar, illetve a 
nemzetközi turizmus térképén. 
2022-ről azt gondoltuk, hogy 
ez egy nagyon jó év lehet a 
covid-járvány után, és mindenki 
elkezdte minden idők legjobb 
turisztikai évével, a 2019-es esz-
tendővel, összehasonlítani. Az 
év első fele valóban bizakodásra 
adott okot, januártól szeptember 
végéig 383 ezer kereskedelmi 
szálláshelyen eltöltött vendégéj-
szaka realizálódott Sárváron, ha 
hozzátesszük a főszezonban az 
egyéb szálláshelyeket is, akkor ez 
450 ezer vendégéjszakát jelent. 
Ez nagyon jó eredmény, mert 
ebben még nincs benne az októ-
bertől decemberig tartó időszak, 
és a sárvári szállodák foglaltsági 
adatai alapján bizakodásra van 
okunk az év végét illetően is. 
Remélem, megközelíthetjük 
majd a 2019-es évet, egyelőre 
országosan időarányosan mint-
egy 8%-kal maradunk el ettől a 

referenciaévtől – mondta el Dr. 
Máhr Tivadar.

Sárvár megkerülhetetlen, ott 
van a turizmus térképén, az el-
múlt években sok turisztikai 
fejlesztés tudott megvalósulni, 
de ezt most beárnyékolja az 
energiaválság. 

– Az elmúlt hónapokban mi is, 
mint önkormányzat, mint a sár-
vári gyógyfürdő tulajdonosa azon 
dolgoztunk, hogy meg tudjuk 
őrizni azt az anyagi pozíciót, amely 
lehetőséget ad arra, hogy ezen 
az energiakrízisen túl legyünk 
úgy, hogy megőrizzük a sárvári 
turizmus eredményeit. Ez nem 
egyszerű feladat, most is folynak 
a tárgyalások a szolgáltatókkal, 
akik energiakérdésben kell, hogy 
partnereink legyenek, és folyta-
tódik az a háttérszámolási munka 
is, ami az anyagi lehetőségein-
ket illeti. Azt most már biztosan 
mondhatjuk, hogy a Sárvárfürdő 
működése év végéig biztosított, 
jelenleg azon dolgozunk, hogy ez 
a következő évben is így legyen. 
Sok a bizonytalansági tényező, 
de a Sárvárfürdő, mint a helyi 
turizmus zászlóshajója, a záloga a 

helyi turizmus működésének. Ha 
nem tudjuk a fürdőt működtetni, 
akkor a helyi turizmus is komoly 
károkat fog szenvedni – húzta alá 
az alpolgármester.

Dr. Máhr Tivadar üdvözölte, 
hogy a kormány egy turisztika 
akciótervet fogadott el, és mint 
mondja, ennek több pontja nagy-
ban segíti a helyi turizmust is. A 
turisztikai vállalkozások számára 
azonnal érezhető lépés, hogy 
elengedik a 4 százalékos turiszti-
kai fejlesztési hozzájárulást 2022. 
október 1. és 2023. március 31. kö-
zött, az eddig befizetett összeget 
vissza lehet igényelni. Ezzel – az 
alpolgármester szerint – az ener-
giaköltségeket kompenzálhatják 
a szolgáltatók, és lehetőséget 
kapnak arra, hogy a téli hónapok-

ban is nyitva tudjanak maradni. 
Fontos döntés, hogy a koronavírus 
alatt bevált, 24 havi munkaidőke-
ret-szabályozást újra bevezetik a 
turizmus ágazatban. Változnak a 
Széchenyi Pihenőkártya szabályai, 
eltörlik a zsebeket, így a kártyán 
lévő összeget ugyanazokra a cé-
lokra, de belső korlátozás nélkül 
lehet felhasználni. A vendéglátó 
üzletek és a turisztikai attrakciók 
kötelező adatszolgáltatásának 
megkezdését fél évvel, 2023. július 
elsejéig eltolják.

– Ezek a kormányzati lépések 
a helyi turizmust is segíteni fog-
ják, és segíteni fognak abban, 
hogy 2022-ben egy sikeres évet 
zárhassunk itt Sárváron is – zárta 
tájékoztatóját az alpolgármester.

-fr-

TARTSUK MEG a helyi turizmus eredményeit!

Dr. Máhr Tivadar bi-
zakodva tekint az év 
végére, reméli, jó évet 
zár a helyi turizmus

Dr. Kondora Bálint (középen), Kántás 
Zoltán és Haller Ferenc (jobb szélen)

Szezonértékelőt tartott a Vas Megyei Turizmus Szövetség
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Kőszegen mutatták be a 
Vízügy azon újabb fejlesz-
tését, amely a Gyöngyös 
és a Rába vonatkozásában 
Vas megye számos helyszí-
nét, köztük Sárvárt is érinti.  

Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő a projektbemutatón elmond-
ta: pályázati támogatásokból a 
Vízügy korábban számos jelentős 
fejlesztést tudott megvalósítani 
az árvízbiztonság érdekében Vas 

megyében. Így tudott megújulni 
pl. a nicki műgát, de a Rába több 
szakaszán is, Pápoctól Szentgott-
hárdig, komoly beavatkozások 
történtek. Egy korábbi beruházás 
keretében már lehetőség nyílott 
a Sárvár alatti és feletti folyósza-
kaszok árvízvédelmi fejlesztésére 
és a városban a szakaszvédelmi 
központ felújítására.  

Ágh Péter hozzátette: régóta 
lobbiztak azért, hogy egy újabb 
vízügyi elképzelés tudjon meg-

valósulni az itt élők érdekében. Ez 
érinti – többek között – Kőszegen 
a Gyöngyös-patak mederrende-
zését és Sárváron az Aranyos-éri 
zsilipet. 

Ezzel kapcsolatban a sajtó-
anyag így fogalmaz: a projekt 
keretein belül tervezett zsilip 
műtárgy felépítményi munkái 
magában foglal ják nyomó-
vezetékek beépítését a töltés  
0+827-0+829 tkm szelvények 
között az Aranyos-ér bal partján 
(0+926-0+907 km szelvények 
között), csatlakozva a projektben 
eszközbeszerzés keretében be-
szerzésre kerülő 2 db legalább 
500 l/s kapacitású dízelmotoros 
mobil szivattyú elhelyezésére 
szolgáló szivattyúálláshoz. A 
szivattyúállás megközelítésé-
hez 47 m hosszban zúzottkővel 
stabilizált üzemi út épül. A két 
darab mobil szivattyúhoz tartozó 
fix telepítésű, 2 db D508/10 acél, 
meglévő csőcsonk folytatásaként 
nyomóvezeték kerül kiépítésre, 
mely a mértékadó árvízszint felett 

keresztezi a Rába bal parti I. ren-
dű árvízvédelmi töltést. A mobil 
szivattyúk telepítését és a védeke-
zési munkák ellátását térvilágítás 
kiépítése teszi hatékonyabbá.

A Sárvár mellett, Kőszeget, 
Körmendet Szentgotthárdot, 
Lukácsházát érintő 2,6 milliárdos 
teljes pályázat megvalósítása 
2022 májusában kezdődött és 
várhatóan 2023 novemberében 
fejeződik be.

Ágh Péter az árvízbiztonság fontosságát 
hangsúlyozta a Rába vonatkozásában

Újabb árvízvédelmi fejlesztések térségünkben

sárvári telephelyére azonnali kezdéssel 
az alábbi pozíciókra keresi munkavállalót:

• Műszakvezető

A következő e-mail címre várjuk a jelentkezéseket: varga.domonkos@awf.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 95/620-935
Cím: 9600 Sárvár, Ikervári út 42. • Facebook:  AWF Kft. Sárvár

• inspiráló szakmai kihívások 
 és csapatmunka
• barátságos munkakörnyezet
• fejlődési lehetőség.

Amit kínálunk:
• versenyképes � zetés
• hosszú távú stabil 
 munkalehetőség
• 13. havi jutalom
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Nagy sikerrel zajlott a Ma-
gyarság KicsiNagykövete 
Program, amelynek or-
szágos fővédnöke Novák 
Katalin köztársasági elnök 
volt. Két sárvári diák is 
díjazott lett.

A versenyben mindenhol – így 
Vas megyében is – több száz gyer-
mek vett részt, akik kifejezetten a 
lakóhelyük, településük, megyéjük 
ismeretéről tettek tanúbizonyságot. 
Online felületen válogatták ki a 
legjobb képességű versenyzőket, 
akik emailen kapták az elméleti és 

gyakorlati feladatokat. A legjobb 
harminc kisdiák került a megyei 
döntőbe, ahol a zsűri pontozással 
választotta ki a megye KicsiNagykö-
vetét és három KicsiAttaséját, kultúr, 
agrár és sport kategóriákban. Három 
szentgotthárdi és két sárvári diák lett 
díjazott a megyében. Vas megye 

AgrárKicsiAttaséja Sárvárról Góczán 
Emili lett, a különdíjat szintén sárvári 
diák, Martonfalvi Marcell kapta, akik 
mindketten a Szent László Katolikus 
Általános Iskola 5. b osztályos tanulói. 
Góczán Emili képviselte városunkat 
az országos döntőben Budapesten, 
ahol kiválóan helytállt. Gratulálunk!

A hagyományokhoz hűen 
Szent Márton-napi lampio-
nos felvonulást szervezett 
a Szent László Katolikus 
Általános Iskola. A menet 
a Dózsa utcából indult és 
a Posta téren át a Szent 
László-templomig tartott. 

A Szent László Katolikus Általá-
nos Iskola lampionos felvonulását 
egy Szent Márton jelmezes vezet-
te az iskolazászlókat vivő diákok-
kal. Az óvodások, diákok, tanárok 
és szülők mellett a katolikus iskola 
kórusa is vonult, végig énekelve az 

úton. De ott volt a több száz fős 
tömegben Ördög Tibor igazgató 
és Majlát Tihamér iskolalelkész is. 
A gyerekek saját készítésű lámpá-
sai világították meg az utat.

A templomnál Szent Márton 
a szeptemberben induló első 
osztályok tanító néniivel, Németh-
né Jámbor Ildikóval és Nagyné 
Molnár Rózsával csokitallérokat 
osztott az óvodásoknak. A leendő 
első osztályosoknak nagy-nagy 
élmény volt Szent Mártonnal ta-
lálkozni, de az óvodások nem első 
alkalommal vettek részt a Szent 
László iskola programján.

A Szent Márton-napi felvo-
nulást szentmise zárta a Szent 
László-templomban, amelyen di-

ákok, óvodások, tanárok és szülők 
közösen vettek részt.

-fr-

Szent Márton lámpásai világították meg Sárvárt

Szent Márton Németh né 
Jámbor Ildikóval osztott 
csokitallérokat a gyere-
keknek (Fotó: FR)

Sárvárnak két KICSINAGYKÖVETE is lett! 

A Horváth Food a szokott helyén – vár előtt – sült kolbásszal,
velős kenyérrel, sültekkel, forralt borral várja kedves vendégeit!!

A Horváth Popcorn Édesség szintén 
a vár előtt várja meglepetés ajándékkal vásárlóit!

Amerikai popcorn többféle ízben, 
kürtőskalács decemberben minden nap 15 órától!

SZOMBATONKÉNT FORRALT BOR (2 dl) AKCIÓ: 1 fi zet 2 kap!

ADVENTKOR IS KERESSE A HORVÁTH FOOD-OT!

Góczán Emili és Martonfalvi Marcell
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November 5-én Gryllus Vilmos adott gyermekkoncertet a Zene-
Házában. A kétszeres Kossuth-díjas magyar zenész, előadómű-
vész, zeneszerző kedvenc dalait hozta el Sárvárra, amelyek a 
természetről, az őszről, az állatokról szólnak.

A koncert előtt dr. Tóth Eszter, a 
rendezvény ötletgazdája köszön-
tötte a szülőket, gyermekeket. 
Elmondta, hogy édesanyaként 
olyan élményeket szeretne adni 
a kislányának, amelyek gyökeret 
adnak neki, kialakítják a Sárvárhoz 
való kötődését, és így mindig szí-
vesen tér majd vissza a városba.

A gyermekeket a koncert-
teremben egy nagy leterített 
szőnyeg várta, így a színpad 
elé tudtak kuporodni. Amint 
megszólalt a zene, a gyermek-
zsivaj elcsendesedett, a hangok 
és a megénekelt képek rögtön 
elragadták őket egy mesevilág-
ba. Látták maguk előtt a kócos 

sündisznót, a faágon pirosló 
almát, a csepergő esőt. Gryllus 
Vilmos dalain generációk nőttek 
fel, a ZeneHázában megbizonyo-
sodhattunk arról, hogy a legfi-
atalabbak is jól ismerik ezeket 

a dalokat, együtt énekelték az 
előadóművésszel.

A rendezvény telt házas volt, 
már egy héttel az előadás előtt 
elkelt minden jegy.

sii

GRYLLUS VILMOS mesevilága Sárváron

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

Gryllus Vilmos legis-
mertebb dalait hozta 
el Sárvárra (Fotó: CSZ)

Dr. Tóth Eszter és kislánya, 
Hanga (Fotó: CSZ)

8 2022. november 25. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Pokorny Lia Füst című zenés előadásával kezdetét vette a 
ZeneHáza őszi/téli évada. A színművész a nagy sikerű LIAison 
estje után újabb különleges zenés esttel ajándékozta meg 
közönségét. 

November 5-én közismert, 
izgalmas-érzéki hangulatú dalok 
csendültek fel a ZeneHázában, 
légies zongorakísérettel, eredeti 
és humoros prózai átkötések-
kel. Psota Irén, Liza Minelli és 
Audrey Hepburn ismert dalai is 
megszólaltak Pokorny Lia mély, 
sejtelmes, füstös hangján, Grósz 
Zsuzsanna magával ragadó zon-
gorajátékával.

Az előadás varázslatos füstje 
betöltötte és átjárta a koncertter-
met, és minden arcot mosolyra 
késztetett. A közönség egy órára 
kiszakadhatott a mindennapok 
mókuskerekéből, egy kacér, hu-
moros, játékos előadást láthatott. 
Nem véletlen, hogy a vastaps 
már az előadás közepén kijárt 
Pokorny Liának és Grósz Zsu-
zsannának.

Köszönjük a közreműködést „Ti-
binek”  is! Nélküle – és a Füst előadás 
valamennyi  „Tibije” nélkül – nem 

lett volna teljes az élmény. Termé-
szetesen nem lőjük le a poént, jó 
szívvel ajánljuk az előadást! sii

Simon János sárvári fes-
tőművész munkáiból nyílt 
kiállítás a Galeria Arcisban. 
A nagy számú érdeklődőt 
Kondor János galériavezető 
köszöntötte a Nádasdy Kul-
turális Központ nevében. 

Kondor János úgy fogalmazott: 
a 2022-es esztendő a sárvári 
alkotók éve, idén ugyanis Simon 
János a harmadik helyi művész, aki 
tárlatával bemutatkozik a Galeria 
Arcisban. 

„Nagy öröm, hogy most is egy 
sárvári életmű keresztmetszetét, 
visszatekintőt mutathatunk be a 
művészetszerető közönségnek” – 
fogalmazott Kondor János.

   Az „50 év válogatás” címet 
kapott tárlatot Dr. Kostyál László 
művészettörténész, a Göcseji 
Múzeum igazgatója nyitotta meg. 
Beszédét egy kérdésfelvetéssel 
kezdte, amely arról szólt: 2022-
ben egy kortárs alkotó vajon 
miért is fest, mi az indíttatás? Van, 
aki a megélhetésért, van, aki az 

önkifejezés erős kényszere miatt, 
vagy épp reflektálni akar valamire, 
van aki pedig az indulatait festi ki, 
vagy a világon akar jobbítani. Van 
olyan is – köztük Simon János –, 
aki egy rendezettebb, tisztább, 
nyugodtabb világot épít művein 
keresztül, amelybe a szemlélő 
szinte az első pillanattól belesze-
ret.  Simon János olyan világot te-
remt képein, ahol rend, békesség, 
fény, tisztaság uralkodik.

Dr. Kostyál László ezt a vilá-
got-országot  „Simoniának” nevez-
te a megnyitón. Toscana, Amalfi 
vagy épp a dalmát vidék köszön 
vissza a képeken? Mindegyik és 
közben egyik sem, hiszen nincs 
a térképen egyik festett hely 
sem, ugyanakkor az alkotások 
alapélményét ezek a tájak adják.  
A vásznakon a sárga, narancs, 
vörös, barna színek dominálnak 
a fényeket megjelenítve, ebben a 
világban tényleg otthon érezheti 
mindenki magát.

– Én nem vágytam soha az 
olyan festészetre, amikor az divat 

volt, hogy megbotránkoztassak 
valakit is. Inkább mindig a har-
mónia érdekelt. A divat után soha 
nem mentem, úgy festettem, 
ahogy a lelkem diktálta – nyilat-
kozta Simon János festőművész 
a megnyitó után.

A megnyitót követően Kon-
dora István polgármester és Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester is 
köszöntötte Simon János alkotót 

és Dr. Kostyál László művészet-
történészt.

 A kiállítás a művész harminc 
alkotását mutatja be. A művek 
egyfajta válogatásként adnak átte-
kintést az elmúlt évtizedek mun-
káiból. Simon János korai alkotásai 
mellett számos, eddig még nem 
látott műve is megtekinthető a 
tárlaton egészen december 12-ig.

Pogács Mónika

VARÁZSLATOS FÜST a ZeneHázában

SIMONIA – Simon János világa a galériában

Dr. Máhr Tivadar, Simon János, Kondora 
István és Dr. Kostyál László (Fotó: Wieder)

Pokorny Lia 
elvarázsolta 
közö n s é g é t 
(Fotó: CSZ)

A Karácsonyi Angyalok 
várják az adományokat!
A Sárvári Nagycsaládosok 
Egyesülete az idei évben 
is szeretne segíteni a sze-
rény körülmények között élő, 
gyermeküket egyedül nevelő 
szülőknek, egyedül maradt 
időseknek és a több gyer-
meket vállaló családoknak, 
ezért „Karácsonyi Angyalok” 
elnevezéssel adománygyűj-
tést indított.

– Tavaly indult ez a kezdemé-
nyezés, sikeres volt, és most úgy 
gondoltuk, hogy megpróbáljuk 
újra. November 29-ig tudjuk 
fogadni az adományokat, és 
szeretnénk még karácsony 
előtt kiosztani a sárvári, Sárvár 
környéki rászorulóknak – fogal-

mazott Sándor Katalin egyesü-
leti elnök.

Az adománygyűjtés során 
főként szép állapotú ifjúsági és 
mesekönyvet, verseskötetet, 
színes ceruzát, játékokat, téli 
ruházatot, legót, társasjátékot, 
szép terítőt, faliórát keresnek, 
de egyéb használati tárgyakat 
is szívesen fogadnak.

Az egyesülettel a +3630/819-
0074 vagy a +3620/661-3769 
mobilszámon, illetve a kata-
sandor71@gmail.com vagy a 
jozsefnebognar@citromail.hu 
e-mail címen lehet felvenni a 
kapcsolatot. Pénzadományokat 
az egyesület számláján tudnak 
fogadni. Számlaszám: 10404735-
50526851-67811012 sii
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ADVENT A VÁROS HÁROM HELYSZÍNÉN!
Folytatás az 1. oldalról

Az ünnepi időszak közeledtét 
jelzi, hogy áll már a Posta téren 
a város fenyőfája A kilenc méter 
magas fát ezúttal 
is helyi lakosok, Si-
mon Attila és csa-
ládja, ajánlották fel 
Sárvár közösségé-
nek. Az idei kolorá-
dói jegenyefenyő 
Rábasömjénből, a 
Szent Imre utcából 
származik. A fenyőt 
a Városgondnok-
ság munkatársai 
vágták ki és a Vörös 
és Társa Kft. darus 
gépjárműve segít-
ségével szállítot-
ták át a felállítási 
helyére. Kivágás-
kor az évgyűrűket 
m e g s z á m o l v a 
derült ki, hogy a 
fenyő életkora úgy 
huszonöt éves volt. 
A Rábasömjénbe 

került fenyőt szintén a Városgond-
nokság munkatársai vágták ki a 
Hegyközségben, Takács Kálmán 
ajánlotta fel a fát.

Kondora István polgármester 
és Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter arról szóltak, hogy az elmúlt 
hetekben a nehézségek ellenére 
is azon dolgoztak, hogy idén le-
hessenek adventi rendezvények 
a városban, sőt ebben az évben 
már több helyszínen. Szabó Zoltán 
alpolgármester örömének adott 
hangot, hogy végre megvalósulhat 
az a régi terv, hogy  a Kertvárosban 
is legyen adventi programsorozat.

Molnár Andrea, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatóhe-
lyettese arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a helyi civil szervezetek 
nagyon szívesen vállalták a fellé-
pést az adventen. Takács Zoltán 
Bálint igazgató reméli, hogy az 
adventi szombatokon a 17 órás 
gyertyagyújtáskor sok- sok sárvári 
gyűlik majd össze a Posta téren, 
és az adventi vasárnapokon a 
Kertvárosban is.

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. 

www.sarvarvaros.huwww.sarvarvaros.hu

Az elmúlt időszakban már jól megszokott, sikeres 
együttműködésből erőt merítve a Brick Bistro és Turner’s 
Cafe Bar közösen, saját költségvetéséből, varázsol ünnepi 

hangulatot  a Hild parkba – a városi gyertyagyújtást és 
a civilek műsorát követően – az adventi szombatokon. 

Mind a négy szombatra különböző stílusú 
fellépőket hívtunk, 

akik a két egység közötti téren 
fognak fellépni:

Nov. 26. 18:00Nov. 26. 18:00 Ujvári Tímea & Holdosi Attila feat. Skultéty Rita  Ujvári Tímea & Holdosi Attila feat. Skultéty Rita 
Dec. 3. 18:00Dec. 3. 18:00 Pepita’ 77 tánczenekar Pepita’ 77 tánczenekar

Dec. 10. 18:00Dec. 10. 18:00 Zafír acoustic Zafír acoustic
Dec. 17. 18:00Dec. 17. 18:00  Bujtás Ervin acoustic Bujtás Ervin acoustic 

Készülünk minden földi jóval, karácsonyi ételekkel-italokkal!Készülünk minden földi jóval, karácsonyi ételekkel-italokkal!
Nagyon sok szeretettel várunk Mindenkit! Nagyon sok szeretettel várunk Mindenkit! 

A város és a kulturális központ 
vezetői Sárvár karácsonyfájánál

10 2022. november 25. SÁRVÁRI    HÍRLAP



KIKAPCSOL,
GYÓGYÍT, FELTÖLT
Fedezd fel Magyarország fürdői t !

BUDAPEST

HAJDÚSZOBOSZLÓ
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ALMA EGYÜTTESSEL ÉRKEZIK 
A SÁRVÁRI MIKULÁS

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! 

2022. DECEMBER 6., KEDD, 16:00–19:00, Sárvár Aréna

Kedves Gyerekek!
Idén is, immáron 16. alkalommal ellátogat hozzátok 

hintójával a Sárvári Mikulás.
Mi lesz a puttonyában?

ALMA együttes fergeteges koncertje és rengeteg meglepetés, csokoládé!

Fellépnek:
Koncz János AMI növendékei Paukovicsné Hegyi Gabriella vezetésével

Crazy Legs Dance School táncosai Szabó Balázs vezetésével

Szeretettel várunk mindenkit!
Rosszcsont manók, Rudolf és Kópé krampusz 

már nagyon várják a találkozást!
A rendezvény látogatása díjtalan!
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Tisztújító közgyűlést tar-
tott a Sárvári Kinizsi SE 
november 10-én a Sárvár 
Arénában, mivel a koráb-
bi vezetőség mandátuma 
lejárt. 

A jelenleg három szakosztályt 
– teke, női kézilabda, tájékozódá-
si futás – működtető egyesület 
küldöttjei előtt előbb Haraszti 
Zsolt, eddigi elnök tartotta meg 
az elmúlt ciklust értékelő be-
számolóját, majd következett a 
választás. Haraszti Zsolt azt már 
korábban jelezte, hogy nem je-
lölteti magát ismételten elnöknek, 
mivel időközben a Sárvári Futball 

Club, vezető tisztségviselőjévé 
választották. 

 A voksoláson az egyesület kül-
döttei egyhangúlag Csonka Lászlót 

választották meg elnöknek, míg az 
újjáalakuló és hat főre bővített el-
nökségbe új tagként Gagyi Levente, 
a megyei közgyűlés Civil és Nem-
zetiségi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke, Lakat Attila, a Provertha 
beledi üzemének vezetője, valamint 
Zelles Zsolt, a Sárvárfürdő stratégiai 
igazgatója került be. Továbbra is 

tagja maradt az elnökségnek Farkas 
Imre a tekézők, Cseszka László a 
tájékozódási futók, valamint Csonka 
László a kézilabdázók részéről.

A Kinizsi 3 tagú pénzügyi fel-
ügyelő bizottságának tagjává 
Berkesné Ihász Juditot, Lengyel 
Péternét és Marton Líviát válasz-
tották meg. 

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!
SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

december 1-jén és 8-án, 
csütörtökön 17 órakor

Folytatás az 1. oldalról
Egy napsütéses novemberi dé-

lelőttön tették le a civilek Sárvár 
első közösségi kertjének az „alap-
köveit”, 35 darab gyümölcsfát a 
Nádasdy Közösségi Kertben.

A résztvevőket a Nádasdy Tör-
ténelmi Hagyományőrző Egye-
sület nevében Szabó Krisztián 
elnök, az önkormányzat nevében 
Dr. Máhr Tivadar köszöntötte. 
Az alpolgármester üdvözölte a 
kezdeményezést, majd szemé-
lyesen is részt vett a közösségi 
munkában.

Németh Szabolcs, az egyesület 
titkára, a kert ötletgazdája elmond-
ta, az volt a céljuk, hogy egy kü-
lönleges közösségi teret hozzanak 
létre, ahova bárki kimehet, pikni-
kezhet, egy-egy gyümölcsöt akár 
le is szakíthat a fákról. A termésből 

a rászorulóknak is juttatnának, 
továbbá szeretnék, ha edukációs 
helyszínné is válna a kert.

Az ültetés pontos terv alapján 
zajlott, az első fázisban dió-, birs-, 
alma-, körte-, szilva-, meggy- és 
cseresznyefák kerültek elültetésre.

Az ültetőgödrök kiásása, a ke-
mény talaj a vártnál nagyobb 
kihívás elé állította a csapatot, de 
mindenki kitartó volt. Fáradozásu-
kat zsíros kenyérrel és forró teával 
hálálta meg az egyesület.

sii

ÚJ ELNÖK a Sárvári Kinizsi SE élén

A közösségi kert „elültetői” (Fotó: CSZ)

Csonka László lett a Kinizsi 
új elnöke (Fotó: KD)

Létrejött a NÁDASDY KÖZÖSSÉGI KERT!
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A FOLYAMATOS FEJLŐDÉS
szimbóluma az elültetett fa

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

www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer
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Aranyozd be velünk az ünnepeket!Aranyozd be velünk az ünnepeket!
Karácsonyi akciók

Arany és ezüst ékszerek.
Karikagyűrűk, eljegyzési gyűrűk, 

igazgyöngy ékszerek, órák.

Ajándék díszcsomagolás
20.000 Ft fele�  AjÁNDÉKot adunk!

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

Tel.: 06 30 974-6655

Egyesületi faültetést tartott 
a Sárvári Shotokan Karate 
Egyesület november 12-én.  
A karatékák egy japán dí-
szcseresznyét ültettek el 
az edzéseiknek helyet adó 
Sárvár Aréna mellé. 

Az őszi faültetésben a tagság 
apraja-nagyja részt vett, felváltva 
vették kézbe az ásókat és lapáto-
kat. A munkába Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester és Dr. Kulcsár Lász-
ló, a Sárvári Városszépítő Egyesület 
elnöke is besegített.

Németh Róbert, a Sárvári Sho-
tokan Karate Egyesület elnöke 

elmondta, már régi tervük volt, 
hogy egy fát ültessenek az edzé-
seiknek helyet adó Sárvár Aréna 
környékére. 

– Mivel, hogy vidéki klub va-
gyunk, gyakorlatilag mindig újra 
kell építeni magunkat. Amikor a 

nagyobbak elmennek magasabb 
iskolákba, akkor kirepülnek innen, 
és kevesebbet tudnak visszajárni. 
Minden évben van egy tagfelvé-
telünk, amikor újak, csemeték is 
érkeznek, és ezt szimbolizálja ez 
a fa is, hogy mi is folyamatosan 
fejlődünk és növekedünk – fogal-
mazott Németh Róbert.

A karatékák, mivel japán tra-
dicionális harcművészetet gya-
korolnak, stílusosan egy japán 
díszcseresznyét ültettek el az 
aréna főbejáratától jobbra.

– Azért az aréna mellé került, 
mert itt van az edzőtermünk, és 
itt tudjuk is gondozni. Hiszen mi 

nem elültetjük és sorsára hagyjuk, 
hanem fontosnak tartjuk, hogy a 
gyerekek mindig átérezzék ezt, 
kijöjjenek hozzá, öntözgessék, 
gondozgassák, tehát ez egy egye-
sületi jelképünk is lesz – mondta 
az elnök. sii

Faültetők a japán díszcseresznyével (Fotó: CSZ)

GYŐZELEM hazai pályán
A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapata sérülé-
sekből és balesetből adódó létszámproblémákkal küzdött az 
elmúlt időszakban. Három vereség után legutóbbi meccsén 
győzelmet ért el a Celldömölki VSE ellen.

Az NB II-es bajnokság észak-nyugati csoportjának 4. fordulójában 
Pupp Adél csapata a Győri AUDI ETO KC U22-es együttese ellen ide-
genben 42–21-es vereséget szenvedett. Október 15-én a Sárvárfürdő 
Kinizsi a tabella első felében tanyázó Mosonmagyaróvári KC U22 
csapatát fogadta, és 23–27 arányú vereséget szenvedett el. A mérkő-
zésen mutatkozott be a sárvári együttes új játékosa is, Virág Noémi.

Egy hónapos szünet után folytatódott az NB II-es női kézilab-
da-bajnokság a Sárvárfürdő Kinizsi kézilabdacsapat számára.  
A lányok a 6. fordulóban a Lébényi KSZSE ellen léptek pályára ide-
genben, és szoros küzdelemben 24–21-re alulmaradtak.

November 19-én aztán megtört a jég, a Sárvárfürdő Kinizsi a 
Celldömölk VSE együttesét fogadta a Sárvár Arénában, és 33–28-as 
győzelmet értek el. Ezzel a tabella 8. helyén állnak. 
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Sárvár, Hunyadi utca 23. • https://platan-etterem.metro.rest/
facebook.com/platansarvar • 06 95 312 280

December 21. (szerda) Kacsamájpástétom zsírjában, üvegben eltéveDecember 21. (szerda) Kacsamájpástétom zsírjában, üvegben eltéve
December 22. (csütörtök) Töltött káposztaDecember 22. (csütörtök) Töltött káposzta
December 23. (péntek) Ünnepi halászlé ponttyal vagy harcsávalDecember 23. (péntek) Ünnepi halászlé ponttyal vagy harcsával
December 31. (szombat) Szilveszteri hidegtál és malacsült lencsesalátávalDecember 31. (szombat) Szilveszteri hidegtál és malacsült lencsesalátával

Indul a nagy Indul a nagy 
„KARÁCSONYI TÚLÉLŐCSOMAG” akciónk!„KARÁCSONYI TÚLÉLŐCSOMAG” akciónk!

MAJD A PLATÁN SEGÍT, mint minden évben.MAJD A PLATÁN SEGÍT, mint minden évben.

NE FELEDJÉTEK: PLATÁN, SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ… 
és éld túl az ünnepet!

Hogyan ÉLD TÚL AZ ÜNNEPEKET, 
hogy inkább a családdal tölthesd a napot?

MÁR MOST RENDELHETTEK szokásos elérhetőségeinken!MÁR MOST RENDELHETTEK szokásos elérhetőségeinken!

SOMOS OPTIKA 
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Bejelentkezés: 95/326-999

Vizsgál: 

Látásvizsgálat 
a Somos Optikában!

  szemüveg korrekciószemüveg korrekció
  polateszt (rejtett kancsalság)polateszt (rejtett kancsalság)
  színtévesztés vizsgálatszíntévesztés vizsgálat

Folyamatos akciók!

Dr. Kovács Eszter – szemész szakorvos
Steindl Márta – diplomás optometrista, kontaktológus

Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

Asztalfoglalás/ételrendelés:    ÚJ: +36 30 966 1999 

TINÓDI SZILVESZTER 2022
Ízletes vacsora, fergeteges 

buli, élőzene: MC Arnie
Foglald le helyed mielőbb!

Karácsonyi ajándékötlet: vásároljon 
étkezési utalványt és minden 5.000 Ft után 
1.000 Ft-ot ajándékba adunk hozzá! 
Vásárolható: 2022. december 1-dec. 23-ig

Mikulás-napi ajándékunk: dec. 5-6-7-én 
10.000 Ft feletti rendelés esetén ajándékunk
1 db kézműves HAMBURGER! 
(helyben és kiszállításra is)
December 6-án a 
kiszállított ételeket a MIKULÁS viszi!

Tinódi Gasztromorzsák!
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