
A Szent László Katolikus Általános Iskola létrejöttének 25. ün-
nepi évében állították fel a tavaly Budapesten megrendezett 
Eucharisztikus Kongresszusra készített Boldogasszony-szob-
rot. Az intézmény udvarán elhelyezett, közel három méter 
magas Szűzanya-ábrázolás Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások miniszterének jóváhagyásával került Sárvárra. Az 
avatási ünnepségen a szobrot Dr. Székely János megyéspüs-
pök áldotta meg. 

Az ünnepséget az iskola nemrég 
átadott új épületszárnyának közel 
ezer négyzetméteres tornacsarno-
kában tartották, amelynek beruhá-
zásához egy-egy milliárd forinttal a 
magyar kormány és a szombathelyi 
egyházmegye járult hozzá. A ka-
tolikus iskola diákjai dallal várták 
az avatásra érkező vendégeket, 
köztük Sárvár önkormányzati és 
egyházi vezetőit. A várost Kondora 
István polgármester, Dr. Máhr Tiva-

dar alpolgármester és dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző képvi-
selte, a katolikus közösség részéről 
Wimmer Roland városi plébános, 
Orbán István kanonok és a káplá-
nok is részt vettek az ünnepségen. 

Kásler Miklós beszédében hang-
súlyozta, hogy rengeteget fejlődik 
a katolikus iskola, és töretlenül 
fejlődik Sárvár is. Azért lényeges a 
Szűz Mária-szobor az iskola udva-
rán, mert a gyermekek óhatatlanul 

naponta nagyon sokszor ránéznek 
és húsz-harminc év múlva is emlé-
keznek majd rá, hogy mit jelent ez 
a szobor. Ha eszerint élnek, akkor 
emberibb lesz az életük.

– Ismerve Sárvár szellemisé-
gét, mindig jelentősége volt a 
magyar hagyományoknak, az 
európai kulturális értékeknek és a 
kereszténységnek. Mária hordozta 
testében, majd szülte meg az Igét, 
a szeretetet, az összes katolikus és 
emberi erényt – emlékeztetett az 
emberi erőforrások minisztere.

– A legfontosabb tantárgy eb-
ben az iskolában a szeretet. Az itt 
tanulók szíve az ég felé nyitott, 
ahogy ennek a szobornak is a szíve 
Isten fényével van tele – szólt Dr. 
Székely János megyéspüspök.

Folytatás a 4. oldalon

Piros szívekkel fejezték ki a gyerekek szeretetüket Szűz Mária iránt

BOLDOGASSZONY-SZOBROT AVATTAK
a sárvári katolikus iskolában

MEGSZŰNT  
a maszkviselési  
kötelezettség
A járvány ötödik hullámának 
visszahúzódásával a kormány 
kivezette a még hatályban lévő 
járványügyi korlátozásokat. 

A maszkviselési kötelezettség 
hétfőtől megszűnt a tömegköz-
lekedési eszközökön, az üzletek-
ben, a bevásárlóközpontokban, 
a postákon, az ügyfélszolgálato-
kon, a színházakban, a mozikban, 
a múzeumokban és sportren-
dezvényeken, valamint a ven-
déglátó egységek dolgozóinak 
sem kell maszkot viselniük mun-
kájuk során.

Fentieken túl megszűnt min-
den olyan korlátozás, amely 
védettségi igazolványhoz kötöt-
te valamely hazai szolgáltatás 
igénybevételét. Megszűntek a 
rendezvényekre vonatkozó kor-
látozások, nem kell már védettsé-
gi igazolvány sportrendezvényre, 
kulturális rendezvényekre, zenés- 
táncos rendezvényre, 500 főnél 
nagyobb létszámos szabadtéri 
rendezvényekre sem.

A Magyarország területére 
történő beutazással kapcsola-
tos korlátozások is feloldásra 
kerülnek.

A védettségi igazolvány kiállítá-
sára és érvényességére vonatkozó 
szabályok nem változnak, mert az 
uniós országok továbbra is maguk 
határozzák meg, hogy COVID-iga-
zolványhoz kötik-e az országba 
való belépést.
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EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC 174. ÉVFORDULÓJÁRA!

TALÁLKOZZUNK MÁRCIUS 14-ÉN 10 ÓRAKOR A NÁDASDY-VÁRBAN!

AVASSUK FEL EGYÜTT GRÓF BATTHYÁNY LAJOS SZOBRÁT!
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A gyermekeknek szánt egyik legkedvezőbb megtakarítás 
Magyarországon ma a Start-számlán Babakötvénybe fektetett 
összeg: kiemelt, jelenleg 8,1% kamatozással gyarapodik, és 
a számlára rendszeresen befizető családoknak évente állami 
támogatás is jár hozzá. Start-számlát kizárólag a Magyar Állam-
kincstárban lehet nyitni. A Kincstár automatikusan Babaköt-
vénybe fekteti a 42.500 forintos életkezdési támogatást, amit 
az állam minden újszülött számára biztosít. Start-számlát nem 
csak a kisbabák részére érdemes nyitni. Azt a gyermek bármely 
életkorában lehet igényelni, és bárki bármekkora összeget befi-
zethet rá díjmentesen. Március 31-ig ráadásul nyerni is lehet vele 
a Kincstár játékán!

A kincstári Start-számlák szá-
ma évről évre növekszik: eddig 
mintegy 273 ezer gyermek részére 
nyitottak, a Babakötvény-állo-
mány összege eléri a 159 milliárd 
forintot. Vas megyében mintegy 8 
ezer gyermeknek van ilyen meg-
takarítása. 

Start-számla további előnyei
• A Start-számlára érkező befize-

tések a Babakötvényben nemcsak 
a mindenkori infláció mértékével, 
hanem plusz 3%-os kamatprémi-
ummal is növekednek. 

• A Start-számlára a befizetések 
után járó korábbi 10%-os állami 
támogatás maximumát is meg-
emelte a kormány : 2022-ben 
már évi 12  ezer forint (a korábbi 
6 ezer forint helyett). A rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermekek esetében 
24 ezer forint lett. 

Március 31-ig új Start-számla 
nyitásával, vagy a már meglévő 
számlára adott összegű befize-
téssel Babakötvényre váltható 
nyereményutalványt nyerhet.

Duplán is köszönetet mon-
dott Ágh Péter országgyű-
lési képviselő március 4-én 
tartott sajtótájékoztató-
ján. A legfontosabbnak 
azt tartotta, hogy sokan 
megmozdultak, hogy se-
gítsenek a menekülő em-
bereknek.

A  F i d e s z –
K D N P  é s z a k-
V a s  m e g y e i 
szervezetei is 
csatlakoztak az 
adománygyűj-
téshez, amely-
lyel  az ukraj-
nai, kárpátaljai 
menekülteket 
szeretnék segí-
teni, és az első 
szállítmány út-
nak is indult a 
határhoz.

A gyűjtés foly-
tatódik, felajánlási szándékát – pl. 
tartós élelmiszer, tisztálkodási 
szerek, takarók, ruha – az adakozó 
jelezheti személyesen a sárvári 
képviselői irodában (hétközna-
ponként 10.00 óra és 14.00 óra 
között – 9600 Sárvár, Batthyány 
utca 17.), vagy a 06-30-334-33-
47-es telefonszámon és a vas02@
fidesz.hu email címen. 

– Segítsünk közösen az Ukrajná-
ból, Kárpátaljáról Magyarországra 
menekülő embereknek! – mondta 
Ágh Péter országgyűlési képviselő.

A sajtótájékoztató második 
részében arról is szó esett, hogy 
már több, mint 20 ezer támogató 
aláírást tudtak összegyűjteni a 
kampány kezdete óta az aktivisták. 
– Szeretném megköszönni a bizal-
mukat és biztatásukat! Április 3-án 

mindenkire szükség lesz, aki nem 
akarja, hogy visszatérjen a kudar-
cokkal teli múlt. Mindenkinek a 
voksa fontos! Mindannyiunknak 
ott kell lennie, hiszen csak a le-
adott szavazat számít! Előre kell 
mennünk, nem hátra! – húzta alá 
Ágh Péter, aki harmadszor méret-
teti meg magát a Fidesz–KDNP 
jelöltjeként a Vas 2-es körzetben.
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BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

KÖSZÖNET az adományokért és a támogatásért

KÖZÚTLEZÁRÁS és 
FORGALOMELTERELÉS SÁRVÁRON!

2022. március 14-én (hétfőn) az 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharc 174. évfordulója alakalmából rendezett 
ünnepség ideje alatt 10.35–11.30 óra között a Batthyány utcán 
(a körforgalomtól) – a Várkerület utca Nádasdy-vár előtti szakaszán 
a Rákóczi Ferenc utca és a Malom utca találkozási pontjáig teljes 
szélességben egészpályás útlezárásra kerül sor.

Az útlezárás idején a kijelölt terelőút: Rákóczi u. – Malom utca 
– Alkotmány utca – Árpád utca – Batthyány utcai körforgalom, illet-
ve Hunyadi utca – Gárdonyi utca – Fekete-híd utca – Rákóczi utca.

Ágh Péter kép-
viselő az első 
ú t n a k  i n d u l ó 
adományokkal

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, 
kiemelt kamatozású Babakötvény

Ak i  idén március 31- ig nyit 
Star t-számlát,  és arra legalább 
100.000 forintot befizet, 100.000 
forint értékű Babakötvényre váltható 
nyereményutalványt nyerhet.

Aki a már korábban megnyitott 
Start-számláján lévő babakötvényes 
megtakarításához befizet 100.000 
forintot, az 50.000 forint értékű 
nyereményutalványt nyerhet, mely 
szintén Babakötvényre váltható. 

Az új Start-számlát nyitó ügyfelek 
akár mindkét nyereményjátékban 
részt vehetnek, és bármelyiken 
nyerhetnek!

Sorsolás: 2022. április 19.
További részletek: http://www.

allamkincstar.gov.hu/hu/lakossa-
gi-ugyfelek/nagyosszegu-nyere-
menyek-allampapirral-babakot-
vennyel

S o k  g ye r m e k  é l e t ke zd é s i 
támogatása még a letéti számlán 
maradt, amelynél nem érvénye-
síthető a Start-számlán vezetett 
Babakötvény után járó éves állami 
támogatás, tehát a 42.500 forint 
csupán a mindenkori infláció mér-
tékével kamatozik. 

Hol és hogyan lehet Start-szám-
lát nyitni?

A Kincstár állampapír-forgalmazási 
ügyfélszolgálatain és állampapír-for-
galmazási értékesítési pontjain sze-
mélyesen; ezenkívül online az Ügy-
félkapun, a www.magyarorszag.
hu oldalon is lehet Start-számlát 
nyitni kényelmesen, biztonságosan 
és gyorsan.

Az ügyfélszolgálatok részletes lis-
tája: http://www.allamkincstar.gov.
hu/hu/ugyfelszolgalatok/
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A sárvári képviselő-testület 
februári ülésén elindítottak 
egy újabb, a településrende-
zési eszközök módosítását 
célzó eljárást. Az ülésről Dr. 
Máhr Tivadar és Szabó Zoltán 
alpolgármesterek adtak tájé-
koztatást. 

Napirendre került a februári 
ülésen a Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ, a Sárvári 
Cseperedő Bölcsőde és a Nádasdy 
Kulturális Központ 2021. évi mun-
kájáról szóló beszámoló. Szabó 
Zoltán alpolgármester szerint 
mindhárom intézményben közös, 
hogy a pandémia megnehezítette 
a működésüket.

– Mindhárom intézmény műkö-
dését alapvetően határozta meg a 
koronavírus-járvány, és új kihívá-
sokkal is szembe kellett nézniük. 
Az önkormányzat a pandémia 
ideje alatt is biztosította a stabil 
működésükhöz szükséges forrá-
sokat – mondta el Szabó Zoltán 
alpolgármester.

Elfogadták az ülésen a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. üzleti tervét, amely 
szerint – a pandémia után – Sárvár 
turizmusa újra tudott indulni, új 
lendülettel várják a vendégeket 
méltón a tavalyi évben elnyert 
ötcsillagos minősítésekhez. 

– A fürdő nehéz két éven van túl, 
de sikerült megőrizni a pénzügyi 
stabilitását, a dolgozók munka-
helyét, amely az önkormányzat 
támogatása mellett, a kormánytól 
hitelkiváltásra kapott 1,8 milliárd 
forintnak köszönhető. Idén mint-
egy 140 millió forintot költünk a 
fürdő fejlesztésére. Készen állnak 

már a közép- és hosszútávú ter-
vek is, a projektelemek között 
megtalálható a szálloda bővítése, 
a további attrakciófejlesztések, 
a szaunalehetőségek bővítése, 
a beléptetőrendszer átalakítása, 
amelyek mind abba az irányba 
mutatnak, hogy megőrizzük a für-
dő versenyképességét – mondta  
Dr. Máhr Tivadar.

Elindították a településrende-
zési eszközök módosítását célzó 
eljárást is az ülésen. – Minden 
akadály elhárult az elől, hogy 
Rábasömjénben, a temetővel 
szembeni területen egy falusias 

övezet tudjon kialakulni, így a 
jövőben sem lenne hasznosítható 
gazdasági célokra. Ugyanez igaz 
az Ungvár utcai területre, amely 
nemrégen került az önkormányzat 
tulajdonába, hiszen ott korábban 
egy gazdasági övezeti besorolás 
volt, melyet néhány évvel ezelőtt 
a képviselő-testület kisvárosi öve-
zetté módosított, azért, hogy köz-
vetlenül az Ungvár utca mellett ne 
lehessen ipari terület. Az egy helyes 
döntés volt, de most a lakossági 
igényeket figyelembe véve a kép-
viselő-testület elindította annak a 
változásnak a lehetőségét, hogy 
itt is kisvárosi besorolás legyen, 
ugyanaz, mint az utca túloldalán. 
Így legfeljebb 6,5 méter magas 
épületeket lehetne ide építeni tele-
kalakítás esetén is, olyanokat, mint 
az utca másik oldalán lévő családi 
házak. Ezzel biztosítható lenne 
a kertvárosias jelleg megőrzése, 
sem gazdasági célra, sem emele-
tes házak építésére nem lehetne 
a területet használni – sorolta Dr. 
Máhr Tivadar.  -fr-

RÁBASÖMJÉNBEN ÉS AZ UNGVÁR UTCÁBAN is változik az övezeti besorolás
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„… ő felsége mai napon kelt leirata által engem fel-
hatalmazni méltóztatott, hogy önt, a törvények ér-
telmében, független magyar minisztérium elnökévé 
kinevezvén, ön minisztertársait belátása szerint, 
akként és oly számban tegye legfelsőbb megerősí-
tés végett javaslatba, amint azt a minisztérium fel-
adatához, a minisztertársai törvények útján meg-
határozandó hatásköréhez és saját felelősségéhez 
képest, szükségesnek ítéli. Egyébiránt legnagyobb 
hajlandósággal maradok: Méltóságodnak legszí-
vesb jóakarója István Nádor”

Sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 

2022. március 14-én 
(hétfőn) az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc 174. évfordulóján megrendezésre kerülő meg-
emlékezésre a sárvári Nádasdy-vár udvarára (rossz 
idő esetén a Sárvári Arénába), majd azt követően 
gróf Batthyány Lajos felavatásra kerülő szobrához 

és a Petőfi szoborhoz.

10.00 Himnusz
Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar 

Vezényel: Szélesi Attila

Ünnepi beszédet mond
Ágh Péter

országgyűlési képviselő

Ünnepi műsort ad
A Ma’mint ‘Ti Színjátszó Csoport. 

Művészeti vezető: Schimmer Roberta

11.00 Gróf Batthyány Lajos 
sárvári köztéri szobrának felavatása

Avatóbeszédet mond
Prof. Dr. Kásler Miklós

emberi erőforrások minisztere  

Az ünnep zárásaként koszorúzás gróf Batthyány Lajos, 
majd Petőfi Sándor szobránál. 

(Kérjük, hogy a szervezetek koszorúzási szándékukat jelezzék a 
95/320-158 telefonszámon vagy az info@sarvarvar.hu e-mail címen.)

„… ő felsége mai napon kelt leirata által engem fel-
hatalmazni méltóztatott, hogy önt, a törvények ér-
telmében, független magyar minisztérium elnökévé 
kinevezvén, ön minisztertársait belátása szerint, 
akként és oly számban tegye legfelsőbb megerősí-
tés végett javaslatba, amint azt a minisztérium fel-
adatához, a minisztertársai törvények útján meg-
határozandó hatásköréhez és saját felelősségéhez 
képest, szükségesnek ítéli. Egyébiránt legnagyobb 
hajlandósággal maradok: Méltóságodnak legszí-
vesb jóakarója István Nádor”

Sárvár Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 

2022. március 14-én 
(hétfőn) az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc 174. évfordulóján megrendezésre kerülő meg-
emlékezésre a sárvári Nádasdy-vár udvarára (rossz 
idő esetén a Sárvári Arénába), majd azt követően 
gróf Batthyány Lajos felavatásra kerülő szobrához 

és a Petőfi szoborhoz.

10.00 Himnusz
Közreműködik a Sárvári Koncertfúvószenekar 

Vezényel: Szélesi Attila

Ünnepi beszédet mond
Ágh Péter

országgyűlési képviselő

Ünnepi műsort ad
A Ma’mint ‘Ti Színjátszó Csoport. 

Művészeti vezető: Schimmer Roberta

11.00 Gróf Batthyány Lajos 
sárvári köztéri szobrának felavatása

Avatóbeszédet mond
Prof. Dr. Kásler Miklós

emberi erőforrások minisztere  

Az ünnep zárásaként koszorúzás gróf Batthyány Lajos, 
majd Petőfi Sándor szobránál. 

(Kérjük, hogy a szervezetek koszorúzási szándékukat jelezzék a 
95/320-158 telefonszámon vagy az info@sarvarvar.hu e-mail címen.)

1848/49-ES 
FORRADALOM

ÉS SZABADSÁGHARC 

Ü N N E P I  M E G E M L É K E Z É S 

SÁRVÁR
2022. MÁRCIUS 14.

PROGRAMOK A VÁRBAN 

2022. március 15-én, kedden
10.00 – 13.00 

Huszárképző a múzeumban és a várban

11.00 – 13.00 
Pilvax a művelődési központban
Közreműködik a Regős Együttes

sarvarvar.hu

1848/49-ES 
FORRADALOM

ÉS SZABADSÁGHARC 

Ü N N E P I  M E G E M L É K E Z É S 

SÁRVÁR
2022. MÁRCIUS 14.

PROGRAMOK A VÁRBAN 

2022. március 15-én, kedden
10.00 – 13.00 

Huszárképző a múzeumban és a várban

11.00 – 13.00 
Pilvax a művelődési központban
Közreműködik a Regős Együttes

sarvarvar.hu

Dr. Máhr Tivadar elmondta: 
az Ungvár utcában önkor-
mányzati tulajdonba került 
telken – a tervek szerint –  
a jövőben csak családi há-
zakat lehet majd építeni 
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Folytatás az 1. oldalról
A katolikus iskola udvarán el-

helyezett Boldogasszony-szobor 
Pikó Sándor képzőművész alko-
tása, létrejöttét az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma támogatta, 
és Kásler Miklós kérésére került 

most elhelyezésre a világkong-
resszust követően Sárváron. Ava-
tóbeszédében a miniszter úgy 
fogalmazott: ha körbenézünk a 
bennünket körülvevő világban, 
rengeteg válsággal találkozunk, 
erkölcsi, ideológiai, demográfiai 

és gazdasági válság jeleit ta-
pasztaljuk. 

A kérdés az, hogy ilyenkor Ma-
gyarország mit tehet. A helyes 
döntés, mint mindig az elmúlt 
1100 év során, a magyar ha-
gyományokhoz és a keresztény 
értékekhez való ragaszkodás. 
Ami történelmünk folyamán 
mindig átsegített  a  nehéz-
ségek en.  A  Boldogasszony 
tisztelete rendkívül ősi kultusz 
Magyarországon, tulajdonképp 
a kereszténység felvétele után 
lényegült át Szűz Mária tisz-
teletévé, miután Szent István 
király a mennyek királynőjének 
oltalmába ajánlotta az országot 
– mondta Kásler Miklós.

A beszédeket követően az iskola 
énekkara adott elő Mária énekeket, 
amelyeket a tavaly az intézmény-
hez érkező annunciáta nővérek 
tanítottak be a gyerekeknek. A mű-
sor után került sor a szobor leleple-
zésére és megáldására. Dr. Székely 
János az áldás során kérte, hogy 
mindenki gondoljon a most kitört 
orosz–ukrán háború áldozataira is.

Az ünnepség végén az iskola 
kisdiákjai az erkélyről általuk készí-
tett apró papírszíveket hintettek a 
felavatott szoborra. – A szűzanya 
szobra az iskola jubileumi évére is 
emlékeztetni fog – jegyezte meg 
Ördög Tibor, a Szent László Kato-
likus Általános Iskola igazgatója.

p-ás

A sárvári idősek többsé-
ge már megkapta Sárvár 
Város Önkormányzatának 
ajándékutalványát, de még 
zajlik a kézbesítés. Azok a 
70 év feletti sárvári nyug-
díjasok, akiknek a nyugdíj-
ellátása a nettó 133.000 
forintot nem haladja meg, 
egyszeri 8.000 forint ösz-
szegű önkormányzati tá-
mogatásban részesülnek 
utalvány formájában. 

Az időskorúak támogatásáról 
Kondora István polgármester 
nyilatkozott lapunknak. Elmondta, 
hogy a szociális rendelet tavaly 
novemberi módosítása tette lehe-
tővé ezt az új támogatási formát. 
A rendelet értelmében évente 

egyszer minimum 5.000 forintot 
adhat az önkormányzat. Most, 
húsvét közeledtével 8.000 forint 
támogatásról döntöttek.

– Úgy döntöttünk, hogy akinek 
133 ezer forint alatt van a nyugdí-
ja, tehát a minimálbér nettó össze-
ge alatt, azok mind részesülhetnek 
ebben az utalványban. A nyugdíj-

folyósítótól megközelítőleg 800 
sárvári nyugdíjasnak az adatait 
kaptuk meg, és nekik fogjuk ezt az 
utalványt eljuttatni – fogalmazott 
a polgármester. 

– Igaz, hogy most van 13. havi 
nyugdíj is, van nyugdíjprémium 
is, és van nyugdíjemelés is, de 
azt gondolom, hogy a sárvári 

nyugdíjasok iránti figyelmünket ez 
mindenképpen jelképezni fogja – 
mondta Kondora István.

Kiemelte, hogy a jogosultságot 
hivatalból állapítja meg az önkor-
mányzat a nyugdíjfolyósító szerv 
adatszolgáltatása alapján. Külön 
kérvényt tehát nem kell benyúj-
taniuk az érintetteknek. Az idei 
évben egészen pontosan 781 idős 
polgár részesül a támogatásban. 

A jogosultak Tesco-ajándéku-
talványt kapnak, amely év végéig 
használható fel. A gondozási 
központ szolgálati igazolvánnyal 
rendelkező munkatársai kétszer 
kísérlik meg az utalványok kéz-
besítését, amennyiben ez nem 
sikerül, értesítést hagynak arról, 
hogy a gondozási központban 
átvehető az utalvány. sii

A NYUGDÍJASOK TÖBBSÉGE MÁR MEGKAPTA az önkormányzat ajándékutalványát

Válság idején a magyar hagyományokhoz és a keresztény értékekhez 
való ragaszkodás a helyes döntés – fogalmazott Kásler Miklós

BOLDOGASSZONY-SZOBROT AVATTAK a sárvári katolikus iskolában

A HÁBORÚ ÁLDOZATAINAK TÁMOGATÁSÁRA kérnek Sárvár vezetői

Kondora István sárvári idősek körében  
a gondozási központban (2021 őszi fotó)

Már az orosz–ukrán háború 
kitörését követő második 
napon segítségnyújtásra 
kérte a város lakóit Kon-
dora István polgármester, 
Dr. Máhr Tivadar és Szabó 
Zoltán alpolgármesterek.

A Sárvár Lendületben, a pol-
gármesteri és alpolgármesteri 
Facebook-oldalakon jelent meg 
február 26-án az a közlemény, 
amelyben kifejezik együttérzésü-

ket városunk vezetői az orosz–uk-
rán háború áldozatai iránt. 

„Sajnos háború tört ki a Magyar-
országgal szomszédos Ukrajná-
ban. Hazánknak ki kell maradnia 
a háborús konfliktusból, meg kell 
őrizni a békét. Fontosnak tartjuk 
azonban, hogy a háborúval sújtott 
területen élő embereknek, a hoz-
zánk menekülőknek humanitárius 
segítséget nyújtsunk.

Sárvár legnagyobb munkálta-
tójánál számos ukrán állampolgár, 

köztük sok kárpátaljai magyar 
dolgozik, akiknek a szolidaritás 
jegyében segítséget kell nyújta-
nunk. A város vezetése felvette a 
kapcsolatot a foglalkoztató cég 
képviselőivel, hogy önkormány-
zatunk miben tudna segítséget 
nyújtani számukra ebben a hely-
zetben. A Sárváron élő és dolgozó 
ukrán emberek városunkban biz-
tonságban vannak, és számíthat-
nak a közösségünkre.” – olvasható 
a közleményben.

A város vezetői arra is kérik a 
város lakóit, hogy a közel húsz 
éve működő sárvári „Aranyhíd, 
ami összeköt” Alapítványon ke-
resztül nyújtsanak pénzügyi 
segítséget a kárpátaljai ma-
gyaroknak, és csatlakozzanak a 
segélyszervezetek jótékonysági 
akcióihoz, például a Karitászéhoz.

Itt az idő, hogy együtt, közösen 
nyújtsunk segítséget a háború 
áldozatainak, mutassuk meg szo-
lidaritásunkat, együttérzésünket.
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A sárvári „ARANYHÍD, AMI 
ÖSSZEKÖT” ALAPÍT VÁNY 
közel húsz éve segíti a Kár-
pátalján, a Bene faluban élő 
magyarokat. Süle Ferencné, 
az alapítvány képviselője a 
háború kitörésekor azonnal 
felvette a kapcsolatot a fa-
luban élőkkel. A sárváriak 
segítettek, és már negyven 
határon túli magyar kapha-
tott pénzügyi segítséget.

– Most a korábbiaknál is na-
gyobb szükségük van a segítségre 
a háborút szenvedő magyarok-
nak, akik egyik napról a másikra 
borzalmas helyzetbe kerültek. A 
férfiakat behívták katonának, vagy 
elmenekültek, a nők, idősek és 
gyermekek magukra maradtak. A 

leggyorsabban a pénzadományt 
tudjuk most hozzájuk eljuttatni az 
alapítványon keresztül – mondta 
el az alapítvány képviselője.

Süle Ferencné arról adott tájé-
koztatást, hogy az elmúlt napok-
ban több mint 400 ezer forintnyi 

adomány folyt be az alapítvány 
számlájára. Ebből 40 kárpátaljai, 
rászorulónak küldtek fejenként 
10-10 ezer forintot és csomagot, 
hogy kiegészítsék az idősek 25 
ezer forintos havi nyugdíját. Sok 
idős maradt most egyedül, a csa-

ládjuk eljött, ők pedig vigyáznak 
a házra.

Az  „Aranyhíd, ami összeköt” Ala-
pítvány és a Sárvári Városi Karitatív 
Krízis csoport begyűjti a betegekről 
megmaradt, fel nem használt fel-
nőtt pelenkákat is a Batthyány u. 
7. szám alatti helyiségében, hogy 
ezzel is támogassa a Kárpátalján 
élő idős, beteg magyarokat. Aki 
tud ebben is segíteni az a 30/602 
7050-es telefonszámon jelezze!

Az alapítvány várja a további 
adományokat is, hiszen, sajnos, 
a háború elhúzódása várható.

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: 
„ARANYHÍD, AMI ÖSSZEKÖT” 

ALAPÍTVÁNY
SZÁMLASZÁM: 

72100282-14962473 

A Sárvári Karitász bonyolí-
totta városunkban és kör-
nyékén a legnagyobb ado-
mánygyűjtő akciót, amellyel 
az ukrajnai háború áldozata-
it, a Kárpátalján élő magya-
rokat segítik majd. Hatalmas 
összefogás bontakozott ki, 
amely még a sokat tapasztalt 
aktivistákat is meghatotta.

Március 5-én reggel fél tízkor 
kezdték el a sárvári és város-
környéki gyűjtőpontokról az 
adományok beszállítását a Nádas-
dy-várba, amely a főgyűjtőpont 
volt. Diákönkéntesek, a Kolping 
szolgálat tagjai, védőnők, a kör-
nyező települések lakosai és a 
sárvári polgárőrség dolgoztak 
együtt a Karitász helyi szerveze-
tének tagjaival. Az adományokat 
csoportosították, dobozolták, 
zsákolták, feliratozták, hogy a 
központban könnyebb legyen az 
elosztás. Rengeteg takarót, plé-
det, ágyneműhuzatot, törölközőt, 
pelenkát, készételt, konzervet, 
tartós élelmiszert, tápszert, bébi-
ételt, ásványvizet, üdítőt és édes-
séget is kapott a szervezet. Több 
dobozt töltöttek meg a tisztálko-
dáshoz szükséges eszközök és a 
tisztitó-, illetve fertőtlenítőszerek. 
Délután fél kettő körül el is szál-
lították a Karitász szombathelyi 

központjába az adományokat. 
Innen a határon túli magyar 
lakta területekre viszik, mert ott 
most nagy szükség van ezekre.  
A gyűjtésben nagyon aktívan és 
hatalmas adománymennyiség-
gel vett részt: Sótony, Nyőgér, 
Bejcgyertyános, az egervári iskola 
és Sárvár városa. Kondora István 
polgármester kétszer is meglá-
togatta a délelőtt folyamán az 
adományokat válogató önkén-
teseket, és felajánlotta a város 
további segítségét, ha szállításra 
vagy más támogatásra van szük-
ségünk.

– Köszönet a gyűjtőpontoknak 
és a Nádasdy Kulturális Központ-

nak, hogy helyet biztosítottak az 
akcióhoz, és hogy munkatársaik 
egész héten és a mai nap is se-
gítették a munkánkat – mondta 
el a nap végén Ördög Mónika, 
a Sárvári Karitász önkéntese, 
aki hozzátette: sajnos, a háború 
végét még nem látni, így a gyűj-
tőpontokon továbbra is várjuk az 
adományokat. Most a pénzado-
mányok mellett már inkább tar-
tós élelmiszerre, gyógyszerekre 
lesz szükség. 

Sárvár két katolikus templomá-
ban és a Sárvár TDM-ben elhelye-
zett adománygyűjtő dobozok-
ban gyűjtöttek pénzadományt, 
és közel 264 ezer forint gyűlt 

össze, amelynek felhasználásáról 
is hírt adunk majd.

– Többen könnyekig megha-
tódtunk, hogy néhány csomag 
milyen szeretettel volt becsoma-
golva, összeállítva. Nagyon sok új 
holmit kaptunk, komplett garni-
túrákat, az élelmiszer is minőségi 
áru volt. Többen küldtek glutén-
mentes dolgokat is. Rengeteg 
ruha is érkezett, pedig azt nem 
kértünk, ezt még nagy munka 
lesz majd kiválogatni. Nagyon 
elfáradtunk, de valamennyien 
hazamehettünk a családunkhoz, 
félelem és kétségek nélkül – ösz-
szegezte az első adománygyűjtő 
akciót Ördög Mónika önkéntes.

Karitászosok Kondora István polgármesterrel – A Sárvárról és környékéről 
érkezett adományok megtöltötték a vár folyosóját és kistermeit

Süle Ferencné közel 20 éve 
segíti alapítványával a kár-
pátaljai magyarokat

Útnak indult az eddigi LEGNAGYOBB SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY SÁRVÁRRÓL

MÁR NEGYVEN HATÁRON TÚLI MAGYAR kapott pénzügyi támogatást Sárvárról! 
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Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt – mondta Gyopáros Alpár 
országgyűlési képviselő, a modern települések fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos sárvári fórumán. A politikus Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, a Fidesz–KDNP országgyűlési képvi-
selőjelöltjének vendége volt. 

Az Észak-Vas megyei Fidesz 
rendezvényén Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, a Fidesz Sárvári 
Szervezetének elnöke köszöntő-
jében mindenkit arra kért, hogy 
lehetőségeihez mérten segítse a 
háborúval sújtott embereket, a kár-
pátaljai magyarokat. Vajda András 

szilofonjátéka után Gyopáros Alpár, 
a modern települések fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos arról be-
szélt, hogy 12 év alatt hajlamosak 
vagyunk felejteni. Mint mondta, 
2010 előtt, a Gyurcsány – Bajnai kor-
mányok idején, az ország minden 
szegmense csődhelyzetben volt. 

– 2010 után, az Orbán-kormány-
nak meg kellett mentenie a csődtől 
Magyarországot, a családokat meg 
kellett szabadítania a devizaadós-
ság csapdájából, átvállalta az állam 
az önkormányzatok adósságát, 
beindítottuk a gazdaságot, meg-
állítottuk a rezsiárak emelkedését, 
a migrációt. Most már olyan gaz-
dasági pályára állt Magyarország, 
hogy plusz 7%-ban van a gazdasági 
növekedés, és ez olyan mozgásteret 
biztosít a költségvetésnek, amelyből 
tudja támogatni a családokat, finan-
szírozni a települések fejlesztését, 
és ez példa nélküli Magyarország 
történetében – szólt Gyopáros 
Alpár, aki hozzátette, az Észak-Vas 
megyében található mintegy 70 
falu az elmúlt három évben több 
mint 10 milliárd forintos fejlesz-
tésben részesült a Magyar Falu 
Programon keresztül. 

A kormánybiztos elmondta, hogy 
a városok támogatására is jelentős 
összegeket fordított a kormány az 
elmúlt években. A megyei jogú 
városok fejlesztése mellett zajlik 

egy nagyszabású kisváros fejlesz-
tési program is, ennek keretében 
Sárváron jelentős adósságátvállalás 
történt és utak is megújulhatnak. 

Gyopáros Alpár mindenkit arra 
biztatott, hogy április 3-án szavaz-
zon a Fidesz–KDNP jelöltjére és a 
listájára, a népszavazáson pedig 
négy nemmel voksoljon. – A nép-
szavazással kapcsolatban nekünk 
világos az álláspontunk: szeret-
nénk megvédeni a gyermekeinket.  
A választások tétjét abban az egy 
mondatban fogalmaztuk meg, 
hogy Magyarország előre menjen 
és ne hátra. Folytassuk közösen a 
megkezdett fejlesztéseket! – mond-
ta a kormánybiztos. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő emlékeztetett arra, hogy 
Észak-Vas megye településein az 
elmúlt években soha nem látott 
fejlesztések kezdődtek, amelyeket 
a helyiekkel egyeztetve folytatni 
kell. A feladatok megoldásában 
számítunk arra a kipróbált szövet-
ségre, amelyet ki tudtunk építeni 
Magyarország kormányával. -fr-

Kipróbált szövetség: Kondora István, Gyopáros Alpár, 
Ágh Péter és Dr. Máhr Tivadar

MAGYARORSZÁGNAK ELŐRE KELL MENNIE, a fejlesztéseket folytatni kell

 
 

 ÁLLÁS 
 
 

 SÁRVÁRON 

 
 
 

 CELLDÖMÖLKÖN 
 
 
 

 
 
 

Szervező: 
 Változó Világért Alapítvány 
 www.valtozovilagert.hu 
  

 

 

BÖRZE 
 

 

2022. március 22. 
kedd - 8.30 - 12.00 

Városháza Nagyterem 
 

 
 

2022. március 24. 
csütörtök - 8.30 - 12.00 

Művelődési Központ 
 

 

 

 

Helybe jönnek a munkáltatók 
és több száz betölthető állást 

kínálnak! 
 

Szolgáltatások a börze ideje alatt: 
- tájékoztatás munkaerő-piaci 

lehetőségekről; 
- munkavállalási tanácsadás. 
 

 
 

Jöjjön el személyesen, 
kérdezzen, válogasson! 

 
Egy helyen érdeklődhet a helyi és 
a környező térségekben működő, 

munkáltatók álláskínálatáról! 

 
Részletekért keresse Facebook oldalunkat:  

www.facebook.com/valtozo.vilagert  
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Hencz Kornél, az Egységben Magyarországért képviselője-
löltje és a Mindenki Sárvárért Mozgalom tartott lakossági 
fórumot a Nádasdy-vár házasságkötő termében. A ren-
dezvény vendége Hadházy Ákos országgyűlési képviselő, 
az ellenzék korrupcióellenes szakpolitikai programjának 
kidolgozója volt. Hadházy tavaly már járt Sárváron, akkori 
látogatásának középpontjában egy nyilvános WC és annak 
bekerülési költsége állt.

A fórumot a Mindenki Sárvárért 
Mozgalom képviseletében Strom-
pová Viktória és Farkas János 
vezette, aki Hadházy Ákost, mint a 

leendő Márky–Zay-kormány első 
ismert, korrupciós ügyekért felelős 
miniszterét, a Korrupció Elleni 
Ügynökség vezetőjét mutatta be. Az Egységben Magyarorszá-

gért politikusaként arról is szólt, 
hogy a következő időszak híreit 
uralni fogják az orosz–ukrán 
háború eseményei. Azonban ne 
feledkezünk el a magyar peda-
gógusok küzdelméről sem, akik 
alkotmányos jogaikért harcolnak 
hazánkban. 

Hadházy elmondta, hogy ezút-
tal is ellátogatott a sárvári mosdó 
környékére, hogy újabb korrup-
ciós ügyeket keressen, ugyanis 
ez a jelképe a túlárazásoknak. 
Akik a propaganda médiából 
tájékozódnak, azok nem tudnak 
az ehhez hasonló esetekről, ame-
lyek országszerte előfordulnak 
– emelte ki.

Sor kerül 50%-os túlárazásokra 
is, ezek hasznát a NER-lovagokon 
kívül a Fidesz-kormány is élvezi, 
hisz a 27%-os ÁFA révén sok jut az 
államkasszába is. Hencz Kornél, az 
ellenzéki összefogás képviselője-
löltje a sárvári választókerületben 

példaként egy kőszegi gördeszka-
pályát és egy celldömölki útfelújí-
tást említett.

Hadházy Ákos Zuglón indul a 
képviselőségért, ahol Tóth Csabát, 
a kerület korábbi emberét sikerült 
visszaélések miatt eltávolítani. A 
napokban pedig a kerület MSZP-s 
polgármesterét vádolták meg 
korrupcióval. Erről Hadházy úgy 
fogalmazott, hogy leendő hivatala 
sem fog válogatni politikai oldal 
szerint az elkövetők között. Aki 
bűncselekményt követett el, az 
mind bűnhődni fog. A zuglói ügy 
furcsasága, hogy a Fidesz politikai 
okokból a választási kampányra 
időzítette a rendőrségi nyomo-
zást. Ezzel a kormány feltehetően 
saját korrupciós eseteit is el akarja 
fedni.

Hadházy Ákos a sárvári fórumról 
az Ukrajnáért szervezett ellenzéki 
szolidaritási tüntetésre távozott 
sietve.

p-ás

Hat jelölt indul az április 3-i országgyűlési választásokon a 
sárvári székhelyű, Észak-Vas megyei 2-es számú választóke-
rületben. Az országgyűlési jelöltséghez az egyéni választóke-
rületben legalább 500 érvényes aláírást kellett összegyűjteni. 

A hivatalos kampány kezde-
tén Ágh Péter, a Fidesz–KDNP 
és Hencz Kornél, az Egységben 
Magyarországért pártjainak közös 
jelöltje már leadta a szükséges 
ajánlóíveket.

A kisebb pártoknak szüksége 
volt a mintegy két hétre, hogy a 77 
település 68 ezer állampolgárától 
összegyűjtsék a félezer érvényes 
ajánlást. A választási bizottság 
február 25-i ülésén zárta le a jelölt-
állítással kapcsolatos teendőket – 
mondta el dr. Komáromi László, a 
választási bizottság elnöke.

A sorsolás alapján a szava-
zólapon az első Ágh Péter, a 
Fidesz–KDNP képviselőjelöltje. 2. 
Hencz Kornél, a DK–Jobbik–Mo-

mentum–MSZP–LMP–Párbeszéd 
közös jelöltje. 3. Horváth Sándor, 
a Megoldás Mozgalom, 4. Giczy 
József, a Mi Hazánk Mozgalom, 
5. Rutkai Zoltán, a Normális Élet 
Pártja, 6. pedig Zakota Tamás 
lesz a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
színeiben.

Az országos listás szavazólapon 
az alábbi sorrendben szerepelnek 
a pártok: 1. DK–Jobbik–Momen-
tum–MSZP–LMP–Párbeszéd, 2. 
Normális Élet Pártja, 3. Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt, 4. Megoldás 
Mozgalom, 5. Mi Hazánk Moz-
galom, 6. Fidesz–Magyar Polgári 
Szövetség–Kereszténydemokrata 
Néppárt.

p-ás

HAT JELÖLT INDUL választókerületünkben a választáson

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 17-én és 24-én, 
csütörtökön 17 órakor

A bizottság egyhangú döntést hozott a jelöltek nyilvántartásba 
vételéről – mondta el dr. Komáromi László elnök

HADHÁZY ÁKOS tartott fórumot Sárváron

Farkas János, Strompová Viktória, Hencz Kornél és Hadházy Ákos
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csodasmagyarorszag.hu

TAVASZI TÁJAK, 
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK

Indulj te is felfedezőútra itthon!

MÁTRA
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Szent László

● Március 15-én nemzeti ünne-
pünkön, a szentmiséken Magyar 
Hazánkért is könyörgünk.

● Március 20-án, vasárnap 9.30 
órakor a Hegyi kálvária kápolnában 
is lesz szentmise.

● Március 25-én, pénteken 
Gyümölcsoltó Boldogasszonyt 
ünnepeljük.

● Már jó előre jelezzük, hogy a 
Szent László-templomban a nagy-
böjti lelkigyakorlat április 1–2–3-án, 
pénteken, szombaton és vasárnap 
a 19 órakor kezdődő szentmisék 
keretében lesz. A lelkigyakorlatos 
szentbeszédeket Molnár János 
zalaegerszegi plébános Úr mondja.

● Böjti szerda és péntek estéken 
17.30-kor fájdalmas szentolvasóra, 
illetve keresztúti elmélkedésre 
hívunk a nagytemplomba. A hegyi 
kálvárián, minden böjti vasár-
napon 15 órakor imádkozzuk a 
keresztutat. 

● A Sári templomban nagyböjt 
péntekjein 17 órakor imádkozzuk 
a keresztutat.

● Felnőtt katekézis alkalmai 
a városi plébánián csütörtökön 
18.45 óra, a Sári plébánián szerdán 
18.15 óra.

● Tavaly Magyarországon a nyi-
latkozattevő adózók kétharmad 
része katolikusnak vallotta magát 
a NAV felé. Kérjük adóbevallást 
készítő híveinket, hogy az idén is 
tegyék meg hitvalló 1%-os nyilat-
kozatukat munkahelyükön vagy 
közvetlenül. Ezzel az országos 
egyházi kiadásokat támogatják. 
A helyi egyházfenntartási adó a 
nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, 
amelyet 9–12 óra és 16.30–17.30 
óra között lehet rendezni a Szent 
László plébánián. A Szent Miklós 
Plébánián Sáriban hétfőtől pén-
tekig kedd kivételével 9 és 11 óra, 
valamint kedd és csütörtök 16 és 
17 óra között lehet ezt megtenni. 
A 2x1%-ról rendelkező nyilat-
kozat száma: Magyar Katolikus 
Egyház: 0011; Szent László Kato-
likus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

● Szeretettel várjuk katolikus 
iskolánkba a szeptemberben 

induló kettő első osztályba a 
nagycsoportos óvodások jelent-
kezését. Előre is megköszönjük a 
Szülők bizalmát.

● Március 11-én, pénteken 18 
órakor Teológiai Műhely nevű cso-
portunkba várjuk az érdeklődőket.

● Március 13-án, vasárnap 
15 órakor családi istentiszteletet 
tartunk sárvári templomunkban, 
amelyre szeretettel hívjuk a hit-
tanos gyermekeket családjukkal 
együtt.

● Március 19-én, szombaton 
9 órától kerül sor a 30. Országos 
Evangélikus Hittanverseny megyei 
fordulójára Bobán. A versenyt gye-
reknap követi. Gyülekezetünket 
a különböző korcsoportokban 7 
csapat képviseli ezen a versenyen.

● Március 21-én, a 9.30-kor kez-
dődő sárvári istentiszteletünkön a 
Kortárs Keresztény Kórus szolgál 
énekléssel.

● Március 22-én, kedden 17 
órakor Férfikörünk tagjait várjuk 
havi találkozóra.

● Személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház javára a 0035-ös 
technikai számon rendelkez-
hetnek. Kérjük, hogy a másik 
felajánlható 1%-kal támogassák 
egyházközségünk Luther-rózsa 
Alapítványát, melynek adószáma: 
18890246-1-18.

● Egyházközségünk főbb hí-
reiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

● Vasárnaponként 10 órától is-
tentiszteletet és – ezzel egy időben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk.

● Csütörtökönként 18 órától 
Bibliaórát tartunk.

● Személyi jövedelemadónk 
1%-át a Sárvári Református Gyüle-
kezetért Alapítványnak ajánlhatjuk 
fel, melynek adószáma: 18890552-
1-18. A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia Evangélikus 

Egyházközség

Református 
Egyházközség

Az államilagtámogatott lakásfelújításiprogrambansegítünk Önnek,tervezéstől a kivitelezésig!

ÉPÜLETKLÍMA SZERELÉS 

FORGALMAZÁS • JAVÍTÁS • TISZTÍTÁS

HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS • ÓZONGENERÁTOR 

ÉPÜLETFAL-FÖDÉM (TÉGLA VAGY BETON) 

FURAT KÉSZÍTÉS (52-152MM ÁTMÉRŐIG)

A klímával télen is spórolhat!
A klímával télen is spórolhat!
A klímával télen is spórolhat!
A klímával télen is spórolhat!

Tudta, hogy a klimaberendezéssel 

a fűtés 1kW villamos energiából akár 

4-5 kW fűtési energia nyerhető szemben a 

villamos vagy gázos fűtéssel ahol 1 kW-ból 

megközelítőleg 1kW lesz csak?

...HIVJON ÉS ÖN IS MEGÉRTI, 
EZ HOGY LEHETSÈGES...

Hívjon bizalommal!
+3630 474 3068 +3620 488 3645

facebook: klimaszerelessarvaron
iroda@szlki.hu

http://www.szlki.hu/jelentkezesi-lap/

9600 Sárvár, Dózsa György utca 28-30.

A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola

szeretettel várja 

a 2022/2023-as tanévben 
általános iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekeket. 

A szeptemberben induló első osztályaink osztályfőnökei:

Márkus Sándorné 
Andi néni   

átvehetők az óvodákban vagy letölthetők az iskola honlapjáról,
leadhatók személyesen az iskola titkárságán, illetve
visszaküldhetők elektronikus vagy postai úton.

Iskolánk és a leendő tanító nénik bemutatkozó filmje megtekinthető a
honlapunkon.

A Jelentkezési lapok

Leadási határidő: 2022. március 16.

A beiskolázással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket várjuk...

Sőréné Ódor Anikó 
Anikó néni 
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ÚJRAINDUL A „MOZDULJ SÁRVÁR”! Dr. Máhr Tivadar alpolgármester meghívására sport-
egyesületek vezetői, edzők, testnevelő tanárok vettek részt 
a Városházán tartott megbeszélésen (Fotó: CSz)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AMIT KÉRÜNK:

• CNC esztergályos/marós/programozó végzettség
• Minimum 1–3 éves tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása
• Gyors, pontos, önálló munkavégzés
• Német nyelvismeret (előny)
• Műszaki végzettség

 
• A munkafolyamatra vonatkozó 
 technológiák ismerete
• Munkakörben szerzett tapasztalat
• Forgácsolási ismeretek
• Műszaki rajzolvasási készség
• Megbízhatóság, önállóság, kreativitás

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

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos önéletrajzát az alábbi címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509

Gépbeállító munkakörbe Raktáros munkakörbe
AMIT KÉRÜNK:

• Raktári munkakörben szerzett tapasztalat
• Targoncakezelői vizsga
• Három műszakos munkarend vállalása
• Számítógépes alapismeretek
• Német nyelvismeret (előny)
• Csapatmunka

A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet

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

elektromos ipari nagyvállalatnak. 

Németh Andrea,  Provertha E.C. Zrt. Sárvár, Kemény I. u. 5.
Telefon: 06 95/520-509, 06/95 520-500 • E-mail: andrea.nemeth@provertha.com 

2 és 3 műszakos munkavállalókat keresünk

Legyen a munkatársunk! 

Várjuk jelentkezésüket! 
AMIT KÍNÁLUNK: 
• Rugalmas műszakbeosztás 
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség 
• Könnyű fi zikai munka 
• Tiszta, rendezett környezet 
• Alapbéren felül 20% elérhető teljesítménybónusz juttatás havi szinten 

• Évi bruttó 144.372 Ft készpénz kifi zetési juttatás 
• 40%-os műszakpótlék elszámolás 
• Munkábajárás költségtérítése: 
     – bérlettérítés 100% 
     – saját gépkocsi használat a törvényileg maximált mértékben 
• Egyéb prémium és bónuszlehetőségek 

Tehetségpont címet szerzett a Sárvári Gárdonyi Géza Általános 
Iskola. Az intézményben hosszú évek óta tartó tehetséggondozó 
tevékenység került elismerésre a kitüntető címmel. A Tehetség-
pontok feladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük 
segítéséhez szükséges állapotfelmérés, a tehetség-tanácsadás, 
mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett pedagógus, 
szülők számára. A Tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget 
adjanak az érdeklődő tanulóknak, valamint az érintett pedagó-
gusoknak és szülőknek, a fiatal tehetségének felismeréséhez és 
kibontakoztatásához. A tehetségpontok alapítását a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács közel tíz éve kezdeményezi és támogatja 
mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken.

Tehetségpont lett 
a Gárdonyi Általános Iskola

Évnyitó megbeszélést tar-
tottak a „Mozdulj Sárvár!” 
egészséges életmódot 
népszerűsítő program 
szervezői.

A találkozót Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester hívta össze, aki az 
ötletgazdája és a koordinátora a 
„Mozdulj Sárvár!-nak. Sportegye-
sületek vezetői, edzők, testnevelő 
tanárok vettek részt a Városházán 
tartott megbeszélésen.

Az alpolgármester felidézte, 
hogy a tavalyi évben a pandémia 
miatt elmaradt a programsorozat, 
de reményeik szerint idén régi és 
új programelemekkel folytatód-
hat a kezdeményezés.

– A cél az ugyanaz, mint évekkel 
korábban volt, tehát hogy tegyük 
sportossá, tegyük dinamikussá 
a várost. Próbáljunk meg olyan 
közösségi eseményeket szervezni, 
amelyre sokan eljönnek, ezáltal 
sportolnak, és ezen keresztül per-
sze egészségesen élünk, és talán 
egy kicsit irányt is tudunk mutatni, 

hogy nekünk, sárváriaknak ez 
fontos – hangsúlyozta.

A tervek szerint idén a Sárvár 
Arénában rendezik meg a hagyo-
mányos teremtájfutást március 
24-én, április 23-ra tervezik a Vá-
rosi Sportnapot és a táncvilágnapi 
gálát. Ebben az évben is lesz „Fut 
a Sárvár! Gurul a Sárvár!” futó- és 
görkorcsolya fesztivál várhatóan 
május 24-én, valamint június 
elején szezonnyitó sportnap a 
Sárvárfürdőn. A Sárvári Kerékpár 
Egylet Családi Zöldhajtást tervez 
június 10–12-e között, szeptem-
berben pedig a szív világnapjához 
kapcsolódó rendezvényt.  

Haraszti Zsolt, a Sárvári Kinizsi 
Sportegyesület elnöke és Csonka 
László kézilabda szakosztály-
vezető ötlete nyomán két új 
programelemmel is bővülhet a 
rendezvénysorozat, így a nagy 
sportágválasztóval és a szilveszteri 
sportgálával, amelyeket a Sárvár 
Arénában szeretnének megren-
dezni.

sii
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Sokan felháborodnak, ha azt hallják „környe-
zetbarát fatüzelés”, hiszen kivágják a fákat, erdők 
pusztulnak el, majd hatalmas füst gomolyog az 
utcákon télen. Mennyivel környezetbarátabb az 
elektromos fűtőpanel, vagy egy hőszivattyú, de 

még a gázfűtés is? Valóban, ha lokálisan nézzük, az 
itt felsorolt fűtési megoldásoknak alig észrevehető 
hatása van a közvetlen környezetünkre. Azonban 
a fatüzelés sem egyenlő a szmoggal, és írásunkból 
kiderül, miért ez az egyik leginkább környezetbarát 
fűtési megoldás.

A fa, élő anyag. A nap energiája segítségével 
növekszik, miközben a légkörből megköti a 
szén-dioxidot, és cserébe éltető oxigént ad 

környezetének. A fa elégetésével, vagy lebom-
lásával ugyanez a szén-dioxid kerül vissza a lég-
körbe, vagyis a fa életútja szén-dioxid semleges, 
szemben a pl. a kőolaj, földgáz felhasználásával. 
Ha a fában tárolt energiát akarjuk felhasználni, 

ahhoz a fát ki kell vágni egy erdőben. 
Kétféle erdő létezik: gazdasági erdő, és 

természetvédelmi célú erdő. Utóbbiakra 
nagyon nagy szükség van és vigyázni kell 
rá, miközben a gazdasági erdők hason-
latosak egy búzatáblához, amit persze 
nem évente, hanem például 120 évente 
„aratnak”, majd ültetnek újra. Tehát a tűzifa 
vásárlásával olyan fát használunk, amely 
kifejezetten erre a célra lett ültetve.

Fontos, hogy megfelelően tekintsünk 
a fatüzelésre, mert ez az egyetlen fűtési 
mód, amely elektromos áram nélkül 

is bármikor rendelkezésünkre áll. Azonban a 
helytelen felhasználás és rossz kályhahasználat 
mellett valóban nagyon szennyező tud lenni. A 
cikk részletesen elérhető honlapunkon a www.
zoldsarvar.hu címen.

A következő írásunk a gyógyító természet 
patikája címmel fog megjelenni.

Dr. Lengyel Gábor Dániel 
biológus, kályhaépítő és -tervező 

Természet(l)esen Sárvár
Környezetbarát fatüzelés

A Varga Tamás Országos Matematika Verseny célja 
a matematikai tehetség felismerése, felkészítés a 
középiskolai tanulmányi versenyekre. A versenyen 
a magyarországi iskolák 7. és 8. évfolyamos tanulói 
vehetnek részt. Németh Rajmund, a Sárvári Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola 7. a osztályos tanulója 
kiváló eredménye alapján bekerült az országos 
döntőbe. Felkészítője: Baloghné Budai Eszter tanár-
nő. Gratulálunk a résztvevőnek és a felkészítőnek!

Országos döntőben 
a gárdonyis diák!
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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  ............................. 269 Ft/db  538 Ft/l
Arany fácán sör 0,5l  ....................... 229 Ft/db  458 Ft/l
Steffl  sör 0,5l  ................................. 255 Ft/db  510 Ft/l
Heineken sör 0,5l  ........................... 339 Ft/db  678 Ft/l
Heineken sör 0,33l  ......................... 279 Ft/db  845 Ft/l
Gösser prémium sör 0,5l ................ 279 Ft/db  558 Ft/l
Strongbow 0,33l több ízben  ........... 369 Ft/db 1118 Ft/l
Soproni óvatos duhaj 0,5l
    (IPA, APA, Búza, Démon)  ............. 309 Ft/db  618 Ft/l
Borsodi sör 0,5l  ............................. 269 Ft/db  538 Ft/l
Becks sör 0,5l  ................................ 274 Ft/db 548 Ft/l
Staropramen sör 0,5l  ..................... 289 Ft/db  578 Ft/l
Löwenbrau sör 0,5l  ........................ 229 Ft/db  458 Ft/l
Dreher gold sör 0,5l  ....................... 278 Ft/db  556 Ft/l
Dreher Pale ALE, BAK, 
    Hidegkomlós, IPA és Áfonya  ....... 299 Ft/db  598 Ft/l
Kőbányai sör 0,5l  ........................... 249 Ft/db  498 Ft/l
Arany Ászok sör 0,5l  ...................... 259 Ft/db  518 Ft/l
Hb sör 0,5l  ..................................... 249 Ft/db  468 Ft/l
Kőbányai 2l  .................................... 769 Ft/db  192  Ft/l
Peroni 0,33l  ................................... 299 Ft/db  906 Ft/l
Asahi 0,33l  .................................... 299 Ft/db  906 Ft/l

az alábbi vizsgálatokkal várja Önt:

 Covid Ig G antitest szint mérés
 rutinok /műtét előtti csomagok

 allergia vizsgálatok
 manager szűrések

 post covid csomagok
 tumor markerek

 szív- , érrendszeri szűrések

Részletek: www.corden.hu

Érdeklődés, bejelentkezés:
10.00-18.00 között a

 +36702439348 -as telefonszámon.

Cím: Sárvár, Sylvester János u. 1.
(Dr. Boda fogorvosi rendelő)

Corden. A ma vizsgálata, a jövő biztonsága.
Vérvétel beutaló és sorban állás nélkül!

Corden Sárvár 
Magán Vérvételi 

Pontunk

 

 
Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új 

munkatársakat keresünk 

BETANÍTOTT MUNKÁS 
pozícióba 

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

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

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

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

 
Feltételek: Min. általános iskolai végzettség 
 

 

9545 Jánosháza, Jókai u. 4. 
T    +36 95 450 794 
M  +36 20 355 0250 
 
hrjanoshaza@pangeamade.com 
www.pangeamade.com 
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Országos döntőben 
a gárdonyis diák!

A Sárvárfürdő Kinizsi kézilabdá-
zói az NB II-es bajnokság tavaszi 
szezonjának nyitómérkőzését 
bravúrral nyerték a listavezető, 
eddig veretlen, Veszprém Pannon 
SE-ellen. A sárvári lányok február 
26-án idegenben a Nemesvámos 
ellen folytatták a bajnokságot. 
A mérkőzés 37–27-re zárult, a 
vendéglátók sikerével. Kézilabdá-
zóink március 12-én a Celldömölk 
otthonában lépnek pályára.

*    *    *
Jól kezdte a tavaszi szezont a 

Sárvár FC megyei első osztályú 
labdarúgócsapata. A Haraszti 
Zsolt edző által irányított együt-
tes a Vasvár csapatát fogadta 
a nyitó körben. A Sárvár FC a 
harmadik, míg a vendég Vasvár 
a 13. helyről várta a hazai talál-
kozót. A papírforma tehát hazai 
győzelmet ígért, ami gyorsan re-
alizálódott is, Horváth András az 
első félidőben két gólt is rúgott, 
míg a Vasvár egy öngólt. A 64. 
percben aztán Horváth András 
harmadik góljával beállították 

a 4–0-s végeredményt. Március 
5-én a Büki TK otthonában léptek 
pályára a sárváriak, a végered-
mény: Büki TK–Sárvár FC: 0–1. 
Az újabb győzelemmel a Vas 
megyei I. osztályú bajnokságban 
továbbra is a tabella 2. helyén áll 
a Sárvár. Március 12-én 15 órától 
hazai pályán a CVSE–Vulkánfürdő 
együttesét fogadják.

*    *    *
Az NB II nyugati csoportjában 

játszó Sárvár FC futsalcsapata a 
20. fordulóban a Pécs együttesét 
fogadta. 3–2-es győzelemmel 
sikerült itthon tartani a három 
pontot. A sárváriak a tabella utolsó 
helyezettjével, a Budapesti Atléti-
kai Klub együttesével játszottak 
idegenben a 21. fordulóban.  
A hazaiak alig két perc leforgása 
alatt kétgólos előnyre tettek szert, 
amit a Sárvár a félidőre egalizálni 
tudott, majd jó játékkal végül  
3–7-re nyertek. Az utolsó forduló-
ban – lapzártánk után – március 
7-én a Sárvár Arénában a Nagy-
kanizsát fogadták.

SPORTHÍREK
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Közzététel 

A KábelszatNet-2002. Kft. (8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.) ezúton tájékoztatja előfizetőit, hogy a 2021. I.félév során a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 
szerint meghatározott szolgáltatásminőségi mutatók tükrében vizsgáltuk és értékeltük műsorterjesztési, internet és helyhez kötött telefon szolgáltatásunkat és ezek 
alapján szolgáltatásunk megfelelőnek bizonyult. A fentieket összefoglalóan a következő táblázatokban mutatjuk be: 

KábelszatNet-2002. Kft. műsorterjesztő szolgáltatására vonatkozó minőségi mutatók teljesülése 2021. I.félévben 
Mutató azonosító Minőségi mutató neve Célérték Teljesítési érték Megfelelés minősítése 

1. Új hozzáférés létesítési ideje (nap) 15 nap 5 nap megfelelt 
2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje (óra) 72 óra 19.7 óra megfelelt 
3. Szolgáltatás rendelkezésre állása (%) 95% 100% megfelelt 
4. Ügyfélszolgálat 60 mp-en belüli jelentkezésének aránya (%) 75% 100% megfelelt 
5. Vivőszint az előfizetői hozzáférési ponton (dBV) 60 dBV 69.14 dBV megfelelt 
6. Jelszintkülönbségek az előfizetői hozzáférési ponton (dB) 3 dB 2.00 dB megfelelt 
7. Vivő jel/zaj viszony az előfizetői hozzáférési ponton (dB) 44 dB 46.20 dB megfelelt 
8. Modulációs hibaarány, MER (dB) 28 dB 28 dB megfelelő 

Egyéb adatszolgáltatás a szolgáltatás tekintetében: 

Előfizetői panaszok száma (db/1000 előfizető) 71 db/1000 előfizető 
Minőségi panaszok száma (db/1000 előfizető) 71 db/1000 előfizető 
A jogos minőségi panaszok száma (db/ 1000 előfizető) 71 db/1000 előfizető 
Az ügyintézés elleni panaszok száma (db/1000 előfizető) 0 db/1000 előfizető 
A szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásának módja: Megfelelőségi nyilatkozat, ISO tanúsítvány 
A fentiek közzétételére az említett Kormányrendelet kötelez bennünket. A közzététel azonosító száma: KTV_EK_2021_I 

KábelszatNet-2002. Kft. internet szolgáltatására vonatkozó minőségi mutatók teljesülése 2021. I.félévben 
Mutató azonosító Minőségi mutató neve Célérték Teljesítési érték Megfelelés minősítése 

1. Új hozzáférés létesítési ideje (nap) 15 nap 5 nap megfelelő 
2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje (óra) 72 óra 14.8 óra megfelelő 
3. Szolgáltatás rendelkezésre állása (%) 95% 100 % megfelelő 
4. Számlapanasz elintézésének ideje 30 nap 30 nap megfelelő 
5. Ügyfélszolgálat 60 mp-en belüli jelentkezésének aránya (%) 85 % 100% megfelelő 

 
6. Hálózaton belüli garantált le- és feltöltési sebesség Célérték Teljesítési érték 

Megfelelés 
minősítése Szolgáltatás megnevezése névleges 

le- / feltöltési sebesség Mbit/s 

Letöltési 
sebesség 
Mbit/s 

Feltöltési 
sebesség 
Mbit/s 

Letöltési 
sebesség 
Mbit/s 

Feltöltési 
sebesség 
Mbit/s 

SILVER EXTRA 40/5 20 2.5 38.3 4.879 megfelelő 
SILVER 20/1 10 0.5 18.2 0.953 megfelelő 

SILVER PLUS 80/5 10 1 71.4 4.860 megfelelő 
DIAMOND EXTRA 150/10 15 2 147.4 9.802 megfelelő 
DIAMOND PLUS 100/10 15 2 97.5 9.640 megfelelő 

NET300 300/10 15 2 292.7 9.549 megfelelő 
PLATINA PLUS 70/10 10 1 67.4 9.488 megfelelő 

PR 15 15/2 5 0.75 14.3 1.978 megfelelő 
PR-NET 140 140/10 42 3 137.9 9.237 megfelelő 
PR-NET 500 500/20 120 8 523.5 19.635 megfelelő 

Egyéb tájékoztató adatok a szolgáltatás tekintetében: 

Előfizetői panaszok száma (db/ezer előfizető) 67 db/ezer előfizető  
Minőségi panaszok száma (db/ezer előfizető) 67 db/ezer előfizető 
A jogos minőségi panaszok száma (db/ ezer előfizető) 67 db/ezer előfizető 
Az ügyintézés elleni panaszok száma (db/ezer előfizető) 0 db/ezer előfizető 
A szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásának módja: Megfelelőségi nyilatkozat, ISO tanúsítvány 
A fentiek közzétételére az említett Kormányrendelet kötelez bennünket. A közzététel azonosító száma: INT_Eves_kozzetetel_2021_I 

KábelszatNet-2002. Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatására vonatkozó minőségi mutatók teljesülése 2021. évben 
Mutató azonosító Minőségi mutató neve Célérték Teljesítési érték Megfelelés minősítése 

1. Új hozzáférés létesítési ideje (nap) 15 nap 4 nap megfelelő 
2. Minőségi panasz hibaelhárítási ideje (óra) 72 óra 18.67 óra megfelelő 
3. Szolgáltatás rendelkezésre állása (%) 95% 100 % megfelelő 
4. Számlapanasz elintézésének ideje 30 nap 30 nap megfelelő 
5. Ügyfélszolgálat 60 mp-en belüli jelentkezésének aránya (%) 85% 100% megfelelő 
6. Sikeres hívások aránya 95% 100% megfelelő 
7. A hívás felépítési ideje 25 mp 0.88 mp megfelelő 

Egyéb adatszolgáltatás a szolgáltatás tekintetében: 

Előfizetői panaszok száma (db/1000 előfizető) 20 db/1000 előfizető 
Minőségi panaszok száma (db/1000 előfizető) 20 db/1000 előfizető 
A jogos minőségi panaszok száma (db/ 1000 előfizető) 20 db/1000 előfizető 
Az ügyintézés elleni panaszok száma (db/1000 előfizető) 0 db/1000 előfizető 
A szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásának módja: Megfelelőségi nyilatkozat, ISO tanúsítvány 
A fentiek közzétételére az említett Kormányrendelet kötelez bennünket. A közzététel azonosító száma: TEL_Eves_kozzetetel_2021_I 
Köszönjük előfizetőink bizalmát szolgáltatásunk iránt! 
Pápa, 2022. február 17. 
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SAINO KUPÁN 
versenyeztek a sárváriak

Új benzines és elektromos robogók, 
nagy motorkerékpárok készletró́l megvásárolhatók 

hivatalos márkakereskedésünkbó́l, 
akár részletre is!

Benelli-Keeway 
Sárvár

9600 Sárvár
Felsó́-Sótonyi út 16.

www.peterpalko.com
Telefon: +36 20 388 5853

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.

ORSZÁGOS KARATEBAJNOKSÁG
Március 19-én rendezik Sárváron a Sárvár Kupa Ippon Shobu 
Karate Országos Bajnokságot.

A helyi csapat, a Sárvári Shotokan Karate Egyesület hagyomá-
nyosan minden évben megszervezi rangos eseményét. A Sárvár 
Kupa idén jubilál, már a 20. alkalommal rendezik meg. 

A Magyar JKA Karate Szövetség válogatottjának fontos felké-
szülési állomása. Az ország minden részéről neveznek, hogy ösz-
szemérjék tudásukat egyéni formagyakorlatban és küzdelemben.  

A verseny nyílt, tehát bármilyen karate stílus művelői részt 
vehetnek rajta, akik elfogadják az alkalmazott Ippon Shobu (egy 
döntő találatig) szabályrendszert. Ez életszerű súlycsoportos bontás 
nélküli küzdelmeket jelent.

A színvonalas rendezvényre a sárvári egyesület edzéseinek 
otthont adó Sárvár Arénában kerül sor. A versenyszámok a 10 órai 
ünnepélyes megnyitó után kezdődnek és egész nap zajlanak majd.

A mérkőzések 3 küzdőtéren folynak, 11 és több kategóriában 
nemenként és versenyszámonként. 

A versenyen gyermekek és felnőttek egyaránt részt vesznek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lelkes kis csapatunk Gödöllőre utazott szülők és barátok kí-
séretében. A Sárvári Shotokan Karate Egyesület versenyzői a 
tavalyi évből áthelyezett Saino Kupa Karate Versenyen vettek 
részt, hogy visszajelzést kapjanak a felkészülési szintjükről. 

A rendezvényen főleg a fia-
taloké volt a szerep, mert Kadet 
korcsoportig lehetett nevezni. 
Ennek megfelelően 16 egyesület 
135 versenyzője indult a viadalon.  

Egyesületünk 3 „rutinosabb” 
és 2 új versenyzővel vett részt a 
megmérettetésen. 

Eredményeink:
III. Haladó korcsoport egyéni 

formagyakorlat 5-8. hely Solti 
Barnabás, kötött küzdelem 5-8. 
hely Solti Barnabás.

IV. Haladó korcsoport egyéni 
formagyakorlat 3. hely Sipos 
Jázmin.

VI. Haladó korcsoport egyéni 
formagyakorlat 2. hely Csapó 

Bence, 4. hely Szakály Kristóf, 5. 
hely Kilin Kende.

Mindenki igyekezett a legjobb-
ját nyújtani, de kicsit nagyobb 
koncentrációval több érmet is 
szerezhettünk volna. Külön meg-
említendő és nagyon jó jel, hogy 
többen magasabb fokozatú ver-
senyzőket is legyőztek. A hibákból 
tanulunk és haladunk a kijelölt 
fejlődési úton.  

Az edző mellett a csapatot Gu-
lyás Ferenc segítette a helyszínen. 

Gratulálunk a helyezetteknek. 
Mindenkinek köszönjük a támo-

gatást és a biztatást! 
Németh Róbert

edző
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Akció: 2022. 02. 28-03. 31.
Részeletek az üzletben.

Ré
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Karikagyűrűk 
és eljegyzési 

gyűrűk 
készítése

-10% 
kedvezménnyel.

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

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

Tavaszi akciók!

HELLÓ 
TAVASZ!!!

Drágaköves 
ezüst 

ékszerek 

       Válassz 
színes ékszereket! 

Arany ékszer
vásárlás

(Beszámítás esetén!) 

Ékszerkészítés 
hozott 

aranyból is!

-10% 

Szerencsehozó 
karkötők 

-10% -10% -15% 

GYŐRVÁRI OPTIKA • Sárvár, Rákóczi utca 9.

Ő ŐŐ Ő
Ő Ő Ő Ő

Ő Ő
Ő ŐŐ ŐŐ ŐŐ Ő

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

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

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

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

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

Minőségi autószerelés, a higiéniai 
szabályok szigorú betartása!

NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
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