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Ágh Péter, dr. Kondora Bálint, Pajor András, Szélesi Attila, dr. Bankits
László, Máthé Csaba, Kondora István és dr. Szijártó Valéria

ÚJ VÍZI
ÉLMÉNYESZKÖZÖK
LESZNEK A
CSÓNAKÁZÓ-TAVON!
Március 10-én ülésezett a sárvári képviselő-testület.

NÉGY SÁRVÁRI RÉSZESÜLT A NEMZETI ÜNNEP
ALKALMÁBÓL MEGYEI ELISMERÉSBEN!
A Vas Megyei Közgyűlés március 15-i ünnepségét Vasegerszegen tartotta, ahol Ágh Péter országgyűlési képviselő mondott
ünnepi beszédet. A rendezvényen adták át a nemzeti ünnep
alkalmából odaítélt megyei elismeréseket.
„Kuntár Lajos Sajtó-Díj”-at kapott
Pajor András szerkesztő-riporter,
újságíró, AFIAP fotóművész, a Sárvári Média Nonprofit Kft. és a Vas
Népe munkatársa, aki három évtizede tevékenykedik újságíróként,
fotóriporterként. Pajor András,
AFIAP fotóművész, a Sárvári Fotóklub vezetője is, több évtizedes
magas színvonalú hazai és nemzetközi elismeréseket kiváltó fotóművészeti alkotói tevékenység,
közösségi-kulturális szervező munka áll mögötte. Kreatív, sokoldalú
személyiség, akinek írásai és fotói
hozzájárulnak a lakosság széles
körű és sokoldalú tájékoztatásához,

erősítik Vas megye és Sárvár mára
kialakult jó hírnevét.
„Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” kitüntetésben
részesült Dr. Bankits László, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzője több mint 25 éven át
kiváló szakmai felkészültséggel,
a közszolgálat iránti példaértékű
elhivatottsággal végzett tevékenysége elismeréseként.
„Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerésben részesült
Máthé Csaba, aki 1981 óta a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola
pedagógusa. Munkáját kezdetektől
fogva áthatotta az elkötelezettség

és a szaktudás. Tanítványait ebben
a szellemben nevelte, tanította. Fő
célja volt a sportnak a megszerettetése, tehetségek gondozása és
versenyeztetése.
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke egyedi
döntése értelmében „Vas Megye
Közgyűlése Elnökének Emlékérme”
elismerésben részesült Szélesi
Attila, a sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Sárvár város művészeti életében
betöltött meghatározó szerepéért,
példaértékű vezetői és szakmai
munkásságáért.
Az ünnepségen jelen volt dr.
Szijártó Valéria, Sárvár címzetes
főjegyzője is, aki a Magyar Arany
Érdemkereszt Polgári Tagozata
elismerést vehette át a Belügyminisztériumban.

Egy pályázati projekthez kapcsolódóan a sárvári önkormányzat vízi élményeszközöket szerzett
be, így csónakokat, vízibicikliket
és kenukat. Tekintettel arra, hogy
a Csónakázó-tavon a csónakázási
szolgáltatásokat a Kalóz Bárka
Kft. végzi, így célszerű volt a vízi
élményeszközöket a cég részére
használatba adni. A sárvári önkormányzat két ütemben, pályázati
támogatással újította meg a tó
körüli szabadidőparkot, így játszótér, KRESZ-park, sportpályák
létesültek, kerékpárút, futókör,
új parkolók kerültek kialakításra.
Bízik abban az önkormányzat,
hogy a vízi élményeszközökkel
újabb színvonalas szórakozási
lehetőséggel bővül a park.
A sárvári önkormányzat megvásárolja a Csónakázó-tó mellett
épülő prémium kategóriás szálloda tulajdonosaitól az Alkotmány
úti garázssor mellett található,
1252 m2 nagyságú területet, hogy
ott parkolókat alakítson ki.
Mindenki előtt ismertek az Ukrajnában zajló események. A magyar kormány „Híd Kárpátaljáért”
mottóval segélyakciót indított.
Most a pénzbeli segítségnyújtás
a legnagyobb és leggyorsabb
lehetőség. Sárvár Város Önkormányzata a Nemzeti Összefogás
számlájára 1 millió forint támogatás átutalásával csatlakozott
a segélyakcióhoz.

VÁLASZTÁS – ÁPRILIS 3.

KÖRFORGALOM ÉPÜL a Sótonyi úti kereszteződésben!

A 2022. április 3-i országgyűlési választással, és az ugyanezen
a napon tartandó országos népszavazással kapcsolatos fontosabb
tudnivalókat összegyűjtöttük a Sárvári Hírlap ezen lapszámában:
választási értesítő, szavazókörök, mozgóurna igénylése, szavazás
menete, választási kampány. A választás napján a Sárvár Rádióban, a Sárvári Televízióban, a város weboldalán és közösségi
oldalán folyamatos tájékoztatást adunk a választás menetéről,
a napközbeni eseményekről, 19 óra után pedig kövessék velünk
az eredmények alakulását.

Több, mint 700 milliós forrást sikerült szerezni Sárvárra, amiből
megvalósulhat a Tesco-körforgalomtól az útpálya felújítása a Sótonyi útnál található kereszteződésig. Ott pedig sor kerülhet körforgalom kialakítására. A helyszínen adtak tájékoztatást a beruházás részleteiről Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István
polgármester, dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke,
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek, valamint
Varga Jenő, a körzet önkormányzati képviselője.
Folytatás a 7. oldalon
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Elindult az Aranyhíd alapítvány
harmadik segélycsomagja Kárpátaljára!
Elindult az Aranyhíd alapítvány harmadik segélycsomagja Kárpátaljára!
A sárvári „Aranyhíd, ami
összeköt Alapítvány” közel
húsz éve segíti a Kárpátalján, a Bene faluban élő
magyarokat.
Süle Ferencné, az alapítvány
képviselője a háború kitörése óta
már a harmadik segélycsomagot
és pénzadományt küldte el a háborúval sújtott országba. Újabb

hessünk Kárpátaljára – mondta
el Süle Ferencné, aki hozzátette,
sokan már köszönőlevelet is küldtek, amelyekből tragikus sorsok
tárulnak elénk.
Az „Aranyhíd, ami összeköt”
Alapítvány és a Sárvári Városi
Karitatív Krízis csoport begyűjti
a betegekről megmaradt, fel
nem használt felnőtt pelenkákat
is a Batthyány u. 7. szám alatti
helyiségében, hogy ezzel is támogassa a Kárpátalján élő idős,
beteg magyarokat. Aki tud ebben

Süle Ferencné a harmadik segélycsomaggal

20 nyugdíjas kapott fejenként 10
ezer forintot a nyugdíja kiegészítéséhez, illetve 20 fő részére
küldött több napon keresztül
világító mécseseket, kakaóport.
– Az alapítvány számlájára már
több mint 600 ezer forint folyt be,
amelyből 60 rászorulónak küldtünk fejenként 10–10 ezer forintot.
Köszönöm az eddigi támogatást,
és kérem, hogy aki teheti, segítse
az Aranyhíd alapítványt, hogy
újabb pénzadományokat is küld-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

helyi építészeti értékek felújításának támogatására
A pályázat célja:
A helyi egyedi védelem alá tartozó helyi védett épületek, építmények,
helyi védett épületrészek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének
elősegítése.
A támogató megnevezése: Sárvár Város Önkormányzata (9600
Sárvár, Várkerület u. 2.)
A pályázat benyújtására jogosult Sárvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Sárvár város településképének védelméről szóló
34/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tkr.) mellékletében szereplő, védetté nyilvánított építészeti érték tulajdonosa,
kezelője, használója.
A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani.
Az elnyerhető költségvetési támogatás mértéke:
a) A helyi egyedi védelemben részesülő objektumok esetében a teljes
felújítás költségének legfeljebb 25%-áig vissza nem térítendő támogatás
nyújtható a Tkr. 49. § (2) bekezdése alapján.
b) A helyi egyedi védelemben részesülő objektumok esetében kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség legfeljebb 40%-áig a
Tkr. 49. § (3) bekezdése alapján. A támogatás biztosítékaként a felújítással
érintett ingatlanra a kölcsönszerződés időtartamára az önkormányzat javára jelzálogjogot, valamint annak biztosítékaként elidegenítési és terhelési
tilalmat kell bejegyezni.
Az a) és b) pontban meghatározott támogatás a Tkr. 49. § (1) bekezdése
értelmében együttesen is kérhető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 12.
A pályázatokat a Sárvár Város Polgármesteréhez (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.) kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton, 1 db nyomtatott
példányban (cégszerűen) aláírva.
RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS: https://sarvarvaros.hu/hirdetmenyek-palyazatok#menu
Sárvár, 2022. március 10.
Kondora István
polgármester

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

március 31-én és április 7-én,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu
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ÚJ CSOPORTSZOBÁVAL
bővült a bölcsőde

Kondora István, Varga Istvánné és Ágh Péter az új épületszárnnyal bővült Cseperedő
Bölcsődében
beruházás – hangsúlyozta Ágh
Péter.
– Az elmúlt 10 évben mintegy
200 ezerrel több gyermek született, mint az előző időszakban. A
területfejlesztési program révén
29 helyszínen tudtunk beavatkozásokat végrehajtani, 27 helyen új
bölcsődei férőhelyek jöttek létre,
két helyen felújítottuk a bölcsődét – mondta el dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés
alelnöke.
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MAGAS RANGÚ ÁLLAMI ELISMERÉSBEN
RÉSZESÜLT DR. SZIJÁRTÓ VALÉRIA,
SÁRVÁR CÍMZETES FŐJEGYZŐJE!

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde felújítása után tovább bővült az
intézmény a város által a területfejlesztési program keretében
nyert 187 millió forintos támogatásból. A pandémia miatt
nem került sor avatására, így a beruházást Kondora István
polgármester társaságában most tekintette meg Ágh Péter
országgyűlési képviselő.

– Magyarország kormánya
kiemelt feladatának tekinti, hogy
támogassa a családokat, növelje a
gyermekvállalási kedvet. Az elmúlt
időszak családi adókedvezményei,
a családvédelmi akciótervek és az
otthonteremtési kedvezmények
is mind ezt segítik. Emelkedik a
házasságkötések száma és egyre
több gyermek születik, így az ő
ellátásukról gondoskodni kell.
Ezért örömteli, hogy Sárváron is
megvalósulhatott ez a bölcsődei
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A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata elismeAz újabb kormányzati támogatásnak köszönhetően egy csoportszobával, tizenkét új bölcsődei férőhellyel gyarapodott a
gyermekintézmény kapacitása. –
Ehhez kapcsolódóan akadálymentes mosdóval, fürösztővel, raktárral
bővült a bölcsődeépület. Elkészült
egy új játszóterasz és játszókert is
az épület mellé – számolt be Varga
Istvánné intézményvezető.

rést vehette át dr. Szijártó Valéria, a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal címzetes
főjegyzője nemzeti
ünnepünk alkalmából
a Belügyminisztérium
márványaulájában
tartott március 15-i
ünnepségen. Orbán
Viktor miniszterelnök
előterjesztésére Áder
János köztársasági
elnök részesítette a
magas rangú állami
elismerésben Sárvár
címzetes főjegyzőjét,
amelyet másfél évtizede magas színvonalon végzett közszolgálati tevékenysége
elismeréseként érdemelt ki.
GRATULÁLUNK!
– Egy nagyon igényes bölcsődei részleg valósult meg, amelyért dicséret illeti a kivitelezőt
és országgyűlési képviselőnket,
Ágh Pétert is, akinek a lobbitevékenysége nélkül nem lett volna
lehetőség arra, hogy egy évvel a
régi épület teljes felújítása után
még tovább is bővülhetett az
intézmény – mondta el Kondora
István.

ELKÉSZÜLT A KERTVÁROSI ÚTFELÚJÍTÁS
Már be is fejeződött a március elején kezdődött aszfaltozás a Bercsényi és a
Dorottya utcákban. Ágh Péter országgyűlési képviselő,
Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester tartottak
bejárást a Kertvárosban.
A kormány tavaly év végén
232 millió forintot biztosított a
városnak a kertvárosi feladatokhoz, amelynek felhasználásával a
Bercsényi és a Dorottya utcákban
terramixes technológiával teljesen megújult az aszfaltburkolat.
Az aszfaltozási munkálatok előtt
megtörtént a közművek részbeni
cseréje és felújítása.

– Bízom abban, hogy mindenki biztonságosan tudja
majd használni ezeket a
megújult utcákat, a felújításokat folytatjuk a jövőben is
– mondta el Dr. Máhr Tivadar.
Mintegy 800 méter hosszú
útszakasz újult meg a támogatás révén a Kertvárosban.
– Egy olyan városnak, amely
ötcsillagosnak hirdeti magát,
nem elég, ha a centrum jól
néz ki, a kertvárosi, hegyközségi részeket is fejleszteni kell.
Ez már a tizenhatodik olyan utca,
amelyet pályázati támogatással
tudtunk felújítani – szólt Kondora
István polgármester.
– Magyarország kormánya
komoly partner Sárvár építésé-

Kondora István,
Ágh Péter és Dr.
Máhr Tivadar
a felújított Bercsényi utcában
ben, ennek az elmúlt időszakban
számos tanújelét láthattuk, és
folyamatban van új pályázatok
beadása is. Ez a több mint 200
milliós beruházás is bizonyítja,
hogy a kormányzat elkötelezett a
város fejlesztése terén. A jövőben

is az a célunk, hogy Sárvár építése
folyamatos legyen a kormány támogatásával, hogy Sárvár ügyét
előre tudjuk vinni – mondta el
Ágh Péter országgyűlési képviselő. 
- fr-
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’48 hősei arra vágytak, hogy UTÓDAIK BÉKÉBEN ÉLHESSENEK
A Nádasdy-vár udvarán tartottak megemlékezést Sárvár polgárai az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján. A nemzeti ünnep hétvégéjére megérkezett a tavasz. Így
verőfényes idő várta a várudvaron gyülekezőket.
A megemlékezés kezdetén
a Sárvári Koncertfúvószenekar
játszotta el a Himnuszt. Ezt követően az ünnep szónoka, Ágh Péter
országgyűlési képviselő lépett
a színpadra. A szabadságharc
magyarjai által megálmodott
hazát úgy lehet tovább építeni, ha
annak szebbé és jobbá tételében
országépítők vesznek részt.
„Az ország úgy tud épülni,
ha benne településeink is előre
jutnak. Biztosak lehetünk abban,
hogy a ’48-ban itt élt sárváriak
egy gyarapodó Sárvárt álmodtak
utódaiknak. Nekünk ennek kell
megfelelni. Az elmúlt évek közös
munkája által, kormányzati támogatásból számos fejlesztéssel
lett gazdagabb ez a szép város,
amire büszkék lehetnek. Eszünkbe
juthat, hogy ebben a négy évben
elkészült az Aréna, a ZeneHáza,
a városon átvezető út felújítása.
Megszépült a vasútállomás, a Csónakázó-tó környezete. Érkezett
támogatás csapadékvíz-elvezetésre, utakra, kerékpárutakra és
többek között még a gondozási
központra is. A járvány alatt nagy
segítséget jelentett mindenkinek,
aki a turizmushoz kötődik, hogy

megtörtént a fürdő adósságának
kiváltása. Sok még azonban a feladat. A ’48-asok álmait megvalósítva a jövőben is az a célunk, hogy
gyarapodó nemzetet, gyarapodó
vidéket és benne egy gyarapodó
Sárvárt építsünk.” – mondta Ágh
Péter, majd bejelentett egy újabb
705 millió forintos Sárvárt érintő
támogatást, amelyből megtörténhet a Tesco-körforgalomtól az
útfelújítás a Sótonyi úti kereszte-

A hazát úgy lehet tovább építeni, ha annak szebbé és jobbá
tételében országépítők vesznek
részt – mondta Ágh Péter

élhessenek. A forradalom 12 pontjában áll: „magyar katonáinkat ne
A Ma’mint ’Ti Színjátszó
Csoport tagjai színes,
érzelmes produkciót állítottak színpadra

ződésig, ott pedig sor kerülhet a
körforgalom kialakítására.
Sárvár országgyűlési képviselője kiemelte, hogy ’48 hősei arra
vágytak, hogy utódaik békében

vigyék külföldre”. Azt kívánták,
hogy legyen felelős kormány,
hogy a magyar nemzet békében
és biztonságban folytathassa
fejlődését. Ezen a tavaszon is ezt

kívánjuk, mert itt élünk egy veszélyes háború szomszédságában.
„Ma az ország felelős vezetésének az a dolga, hogy egyrészt
olyan döntéseket hozzon, amelyek révén nem a magyar emberek fizetik meg a háború árát,
másrészt olyan irányt szabjon,
amely révén kimaradunk ebből a
háborúból. Ebben a helyzetben
is meg kell őrizni hazánk békéjét,
biztonságát. Ezt nem szabad
semmilyen módon kockára tenni.” – szólt.
A beszéd után a Ma’mint ’Ti
Színjátszó Csoport tagjai vették
birtokba a színpadot, és adták elő
színes-zenés, mozgalmas műsorukat, amelynek középpontjában
a folyvást újra születő szabadság
reménye állt. 

p-ás

MÁRCIUSI IFJAK újra a Nádasdy-várban
Két év kihagyás után ismét
visszatértek a március 15ei programok a Nádasdy-vár falai közé. A délelőtt
kezdődő kézműves foglalkozásokra szép számban
érkeztek a családok.
Nagy öröm volt látni újra a
mosolygós arcokat az egymással
játszó, beszélgető gyermekeket és
szüleiket. A házasságkötő teremben változatos programkínálattal
várták a kicsiket és a nagyokat a
szervezők. Lehetőség nyílt huszárcsákó és tarsoly készítésére,
nemzeti színű csokrok alkotására,
vagy huszár témájú színezők kifestésére. A vár aulájában ügyességi
játékokkal várták a Nádasdy-vár-

ba ellátogatókat. A legkisebbek
számára külön játszósarkot alakítottak ki.
A Nádasdy Ferenc Múzeumban
a fegyverbemutatón a múzeumi
fegyverek mellett lehetőség nyílt,
egy helyi magángyűjtő, Vocelka
Valentin 1848/49-es szabadságharchoz köthető fegyvereinek
megtekintésére, és kézbevételére.
A múzeumot a nemzeti ünnepen
ingyenesen látogathatták meg a
kultúra iránt érdeklődők. A hos�szú hétvége alatt majd 2000-en
tekintették meg a Nádasdy Ferenc
Múzeum kiállításait.
A március 15-ei nemzeti ünnep
elmaradhatatlan programeleme
a Pilvax a művelődési központ
folyosóján. 10 órától délig a Regös

Visszatért a Pilvax és a Regös együttes a vár
falai közé a nemzeti ünnepen (Fotó: TRG)

együttes előadásában népzenét,
katonadalokat, verbunkokat hallgathattak a várba betérők.
A Nádasdy Kulturális Központ
munkatársai a tavaszi időszakban

is számos rendezvényre invitálják
a város lakosságát. Programjaikról
a sarvarvar.hu oldalon tájékozódhatnak!
gabika
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FELAVATTÁK GRÓF BATTHYÁNY LAJOS szobrát Sárváron
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174.
évfordulója alkalmából került sor gróf Batthyány
Lajos mártír miniszterelnök sárvári szobrának felavatására. A főtér Batthyány utca felőli oldalán felállított
alkotást Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere avatta fel. Az ünnepségen jelen volt R.
Törley Mária szobrászművész, az alkotás készítője is.
A városi megemlékezésről vonultak át az ünneplők a főtér
Szent László-templom melletti
területéhez, a Batthyány utca felőli oldalon kőposztamensen álló,
díszmagyarral hosszított kétszeres
életnagyságú bronz mellszoborhoz, amelynek felavatására
érkezett Sárvárra Prof. Dr. Kásler
Miklós, az emberi erőforrások
minisztere, aki a szobor elkészítését is támogatta. A szoboravatási
ünnepségen a Sárvári Koncertfúvószenekar működött közre,
Batthyány szobránál a Nádasdy
Bandérium állt díszőrséget.
– Batthyány Lajos volt az, aki
össze tudta fogni egyetlen politikai akaratba a reformkor irányzatait, tekintélyét elfogadta Kossuth,
Széchenyi és Deák is – emlékeztetett Prof. Dr. Kásler Miklós
avatóbeszédében.

Batthyány szobrát
Kásler Miklós és Kondora István polgármester
leplezte le. A felavatott
szobornál a miniszter
és Kondora István után
Ágh Péter országgyűlési
képviselő, majd dr. KonKásler Miklós régdora Bálint, a megyei
óta szívügyének teközgyűlés alelnöke hekintette hazánk első
lyezett el koszorút.
felelős miniszterelAz avatási ünnepsénökének sárvári szogen részt vett R. Törley
borállítását. – Az első
Mária, országosan ismagyar népképvisemert szobrászművész,
leti országgyűlésben
az alkotás készítője.
Sárvár hozzá kötődik,
Batthyány Lajost, az
így itt kell neki emléelső független magyar
ket állítani – fogalmakormány miniszterelzott. Hozzátéve, hogy
nökét, Sárvár egykori
gróf Batthyány Lajos
országgyűlési képviselőmindenben az emjét díszmagyarban ábráberséget, a jogot és az
zolta, aki jobbjában nem
Kondora István, R. Törley Mária és Kásler Miklós
erkölcsöt képviselte.
kardot tart, ökölbe szorígróf Batthyány Lajos szobránál
– Miniszterelnökké
tott kezét az előtte álló
történt kinevezése
pulpituson nyugtatja.
után az áprilisi törvények szel- de megszervezte azokat az első
Az ünnepi megemlékezés vélemében - „zsigereiben érezve magyar honvéd zászlóaljakat is, gén a résztvevők elhelyezték az
az idők szavát” - előkészületeket akik később Pákozdnál képesek emlékezés babérjait Petőfi Sándor
tett, megszervezte a belső rend voltak megállítani Jellasicsot – szobránál.
fenntartására a nemzetőrséget, mondta a miniszter.
p-ás

SÁRVÁRIAK RÉSZESÜLTEK ELISMERÉSBEN A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGON!
– nemzeti ünnepünk, március
15-e alkalmából – Sajtó Nívódíjat
adományozott Pajor Andrásnak,
a Sárvári Televízió szerkesztő-riporterének.
Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nemzeti ünnepünk, március
Pénzes Zoltán, Pajor András, Bognár Balázs és
Babos Bence az ünnepségen (Fotó: FR)
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából ünnepi
állománygyűlést tartott.
A megemlékezésen az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az 1848. március 15-i
eseményekre, a forradalmi ifjakra,
a Nemzeti dalra és a 12 pontra
emlékezett a megyei katasztrófavédelem március 11-én.

Az ünnepi állománygyűlésen
Kemenes Péter tű. ezredes, a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálatának
szolgálatvezetője mondott ünnepi beszédet, melyet elismerések
átadása követett.
Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a
katasztrófavédelem munkájáról
a közvélemény folyamatos, pontos és hiteles tájékoztatásáért

15-e alkalmából többek között
elismerésben részesítette Babos
Bence tű. hadnagyot, a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály főelőadóját, Pénzes Zoltán
tű. főtörzsőrmestert, a Sárvári
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
beosztott tűzoltóját.

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések
Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu
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EMLÉKKIÁLLÍTÁS
a Galeria Arcisban
Március első vasárnapján újabb kiállítás nyitotta meg kapuit
a Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítóterében. P. Bak János emlékkiállítása a színek által nyújtott változatos témákkal várja
a látogatókat.
A Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítóterében március hónapban
P. Bak János festőművész emlékkiállítását tekinthetik meg az
érdeklődök. A 41 éve elhunyt művész 45 kiállított festménye
között találkozhatunk csendéletekkel, tájképekkel, portrékkal is.
A festményeket szemlélve megfigyelhető a művész két nagy
korszaka, mely a színek használatában nyilvánul meg elsőként,
a bajai korszakát a sötétebb képek, míg a szolnokit a színesebb
témák jellemzik. A kiállítást A. Bak Péter, a festőművész fia ajánlotta
a közönség figyelmébe.
A P. Bak János emlékkiállítása április 3-ig tekinthető meg, hétfőtől
péntekig 10-től 17 óráig, valamint szombaton 9 órától 13 óráig.
gabika

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
» 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 «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

ÁPRILIS 23-ÁN LESZ
A REFORMÁTUS BÁL!
Április 23-án, szombaton 19 órától tartja a Sárvári Református
Egyházközség református bálját a Park Inn Hotel különtermében.
A részvételi díj 6000 Ft/fő. Jelentkezési határidő: április 14. A lelkészi hivatal elérhetősége: 95/830-067. Az egyházközség a Sárvári
Református Egyházközség Facebook-oldalon is elérhető.

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

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

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

HŰTŐRAKTÁROS

elõny targoncás
jogosítvány
• targoncás
jogosítvánnyal
• hétfőtől
többműszakos
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
többmûszakos
munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ,
KARBANTARTÓ GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelő
elektroműszerész
végzettséggel
villanyszerelõvagy
vagy
elektromûszerész
végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
MUNKATÁRS
• hétfőtől
állandó
délelőttös
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
állandó
délelõttös
munkarendben
• munkaidő
5:40-kor
munkaidõkezdete
kezdete:
5:40
• alkalmazottként
és egyszerűsített,
alkalmi
foglalkoztatásban
is
nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk
rugalmas
foglalkoztatásban,

akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
•
• tehergépkocsik
egy mûszakos fogadása,
munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
•
baromfisfirekeszek
leszedése,bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Kiemelt
zetés: minimum
•
baromfi függesztése
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromﬁs rekeszek leszedése,
• rekeszek tisztára
mosása
• baromﬁ
függesztése
• rekeszek tisztára mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

Miért bennünket válassz?

• saját állományú munkaviszony
egy stabil, folyamatosan
fejlődő, magyar, családi
tulajdonban lévő vállalatnál
• dolgozói vásárlás
termékeinkből
• 100%-ban térített busz- vagy
vonatbérlet
• céges buszjáratok: Vasvárról,
Jánosházáról és Celldömölkről
• Hosszútávú munkalehetőséget
ajánlunk és teljeskörű
betanítást biztosítunk.

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

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711
-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
70/933-7925-ös
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MEGÉPÜL A KÖRFORGALOM a Sótonyi úti kereszteződésnél
A Sótonyi úti kereszteződésnél találkoztunk Ágh Péter
országgyűlési képviselővel, Kondora István polgármesterrel, dr. Kondora Bálint, megyei közgyűlési alelnökkel,
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterekkel,
valamint Varga Jenővel, a körzet önkormányzati képviselőjével. Örömteli hírt jelentettek be: megépül a körforgalom a Sótonyi úti kereszteződésben, és megújul
az útburkolat is a Tesco-körforgalomig.
– Nagyon nagy feladatot jelent
Sárvár úthálózatának fejlesztése,
ennek érdekében már eddig is
nagyon komoly forrásokat tudtunk polgármester úrral és az
önkormányzattal szerezni, hogy
ezek a várva várt beruházások
lépésről lépésre meg tudjanak valósulni. Ebben az önkormányzati
ciklusban fejeződött be a városon
átvezető főút felújítása, emellett
pedig csak a tavalyi évben több
száz millió forint érkezett útfelújításokra, így például a Kertvárosban vagy Rábasömjénben
tudott megvalósulni fejlesztés.
Akkor is azt ígértem, hogy továbbra is azon leszünk, hogy az
útfelújítások folytatódni tudjanak.

Varga Jenő, Dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter, Kondora István, Szabó Zoltán és dr.
Kondora Bálint a Sótonyi úti kereszteződésnél együtt jelentették be a fejlesztést

Örömmel jelentem be,
hogy 705 millió forintból
a Tesco-körforgalomtól
a Sótonyi úti kereszteződésig megújul az
útburkolat. Ott pedig
megépül a körforgalom.
Bízom abban, hogy ez
hozzá tud járulni a biztonságos
közlekedéshez. A jövőben is azon
leszünk, hogy folytatódjanak a fejlesztések, hiszen a városnak előre
kell menni, nem hátra! – mondta
el Ágh Péter.
Dr. Kondora Bálint alelnök elmondta, hogy a Vas Megyei Önkormányzat által koordinált Top
Plusz területfejlesztési program
hárommilliárdos keretének egyik

első sikeres pályázata a sárvári
körforgalom beruházása. – A biztonság és a kényelem jelentősen
növekedni fog ezen az útszakaszon. Jó hír, hogy a közútfejlesztési
keretet a napokban megemelték,
és újabb 1,4 milliárd forintra lehet
majd pályázni. Remélhetőleg
ebből is fog ide Sárvárra vagy a
környékre jutni – adott tájékoztatást dr. Kondora Bálint.

Kondora István polgármester
arról szólt, hogy mind a sárváriak,
mind a Sárváron átutazók már régóta kérik ezt a fejlesztést, és sajnos
több baleset is volt itt az elmúlt
időszakban. – Ezzel a beruházással
Sárvár megint előre tud menni.
Állami projektről van szó, amely
nagyon fontos az önkormányzat
és a város lakói számára is – húzta
alá Kondora István. 
-fr-
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8

MK_testimonial_188x270.indd 3

2022. 02. 28. 10:57

SÁRVÁRI HÍRLAP

2022. március 25.

9

Április 3-án HAZÁNK BIZTONSÁGA és SÁRVÁR ÉPÍTÉSE a tét
– Hálás vagyok azért a sok biztató szóért, amit a választási kampány alatt kaptam a sárváriaktól. A városban
több ezren, Észak-Vas megyében pedig több tízezren
írták alá támogató íveinket. Április 3-án azonban mindannyiunknak ott kell lennie, minden szavazatnak kiemelt
jelentősége van – mondta a kampányt értékelő sajtótájékoztatóján Ágh Péter, a Vas 2-es körzet Fidesz–KDNP-s
országgyűlési képviselőjelöltje.
Majd arról szólt, hogy nem a
szimpátia, csak a leadott szavazat
számít, és soha nem volt akkora a
tét, mint most. – Háború van. Aki
a békére és a biztonságra szavaz,
az a Fideszre szavaz. Őrizzük
meg a város érdekében is azt a
kipróbált szövetséget, amely akar
is, tud is tenni Sárvár építéséért!
Orbán Viktor miniszterelnök
támogatásával eddig is az volt a
célunk, hogy Sárvár és a sárváriak
előrébb tudjanak jutni. Összeköt
minket Sárvár szeretete és a településért való tenni akarás. Április
3-án azért, hogy hazánk és Sárvár
is előre tudjon menni, ne hátra,
szavazzunk a Fideszre! Gyermekeink védelme érdekében pedig

a népszavazáson feltett kérdésekre mondjunk nemet – mondta
a képviselő.
Ágh Péter számba vette az
elmúlt évek eredményeit is: 2010ben megtörtént a kudarcokkal
teli Gyurcsány-korszak lezárása.
12 év alatt létrejött 1 millió új
munkahely, a gazdaság újra erős
lábakon áll. Visszavásárolták a
Gyurcsány-korszakban elkótyavetyélt nemzeti vagyont. A tavalyi évben a koronavírus-válság
ellenére a gazdasági növekedés
rekord magas, 7,1% volt. Széles
körű otthonteremtési és családtámogatási rendszert építettek ki.
– A 18 év alattiak számára ingyenessé tettük a tankönyveket

Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új
munkatársakat keresünk
Szabászati
Szabászati feladatok
feladatok ellátására,
ellátására, két
két műszakos
műszakos munkarendbe
munkarendbe új
új
munkatársakat
keresünk
munkatársakat keresünk
pozícióba
Amit kínálunk
pozícióba
➢
Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények
pozícióba
➢
Alapbéren
felüli
juttatások:
Amit
kínálunk
Amit kínálunk
➢
40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h)

BETANÍTOTT MUNKÁS
BETANÍTOTT
BETANÍTOTT MUNKÁS
MUNKÁS

Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények
Tiszta,➢
rendezett,
modern
munkakörülmények
Béren
kívüli juttatások
(havi SZÉP kártya Vendéglátás,
Alapbéren felüli
juttatások:
Alapbéren felüli
juttatások:
Negyedéves
Jelenléti
és éves Karácsonyi
➢
40%-os
délutános
műszakpótlék
(18-22 h)bónusz)
➢
40%-os
délutános műszakpótlék
(18-22
h)
➢
Sikereskívüli
munkatárs
ajánlás
esetén
extra juttatás
➢
Béren
juttatások
(havi
SZÉP kártya
Vendéglátás,
➢
Béren
kívüli
juttatások
(havi
SZÉP
kártya
Vendéglátás,
➢
2 műszakos munkarend
(de.
06-14
h,
illetve
du.
14-22
h)
Negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)
Negyedéves
Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)
➢
Ingyenes
céges
buszjárat
biztosítása
➢
Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás
➢
Sikeresvaló
munkatárs
ajánlás esetén extra
juttatás
➢
Saját
állományban
alkalmazás,
idejű
szerződéssel
➢
2
műszakos
munkarend
(de. 06-14 h,határozatlan
illetve du. 14-22
h)
➢
2
műszakos
munkarend (de.
06-14 légkör
h, illetve du. 14-22 h)
➢
Kiváló
csapat,
➢
Ingyenes
cégescsaládias,
buszjárattámogató
biztosítása
➢
Ingyenes céges buszjárat biztosítása
➢
Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű szerződéssel
➢
Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű szerződéssel
Feltételek:
általános
iskolai
végzettség
➢
KiválóMin.
csapat,
családias,
támogató
légkör
➢
Kiváló csapat, családias, támogató légkör
➢
➢
➢
➢

2 0 2 2. ja nuá r 1 - től

Feltételek:
általános iskolai végzettség
Feltételek: Min.
Min. általános iskolai végzettség
m eg emelt alapb ére k!

22 00 22 2.
2. ja
ja nuá
nuá rr 11 -- től
től
m
eg
emelt
m eg emelt alapb
alapb ére
ére k!
k!
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
T +36 95 450 794
M
+36Jánosháza,
20 355 0250Jókai u. 4.
9545

9545 Jánosháza, Jókai u. 4.

T +36 95 450 794
Thrjanoshaza@pangeamade.com
+36 95 450 794
M +36 20 355 0250
M
+36 20 355 0250
www.pangeamade.com
hrjanoshaza@pangeamade.com
hrjanoshaza@pangeamade.com
www.pangeamade.com
www.pangeamade.com

Orbán Viktor miniszterelnök támogatásával eddig is az volt a célunk,
hogy Sárvár és a sárváriak előrébb tudjanak jutni – mondja Ágh Péter
és sok százezer gyermek kap kedvezményes vagy ingyenes étkezést. Januártól 200 ezer forintra
nőtt a minimálbér és 260 ezer
forintra a szakmunkás minimálbér. A nyugdíjasok visszakapták
a Gyurcsány-kormány által elvett
13. havi nyugdíjat, mindezek
mellett nyugdíjprémiumra és
nyugdíjkorrekcióra is számíthatnak idős honfitársaink. A családi
adóvisszatérítés csaknem 2 millió szülőt érint. Januártól nem
kell jövedelemadót fizetni a 25
év alattiaknak, ezzel havi több
tízezer forinttal emelkedik a keresetük. Az illegális migráció ellen
kerítést építettünk a déli határra,
és nemet mondtunk a kötelező
betelepítési kvótára. Bevezettük
a közös teherviselést, a multikat
és a bankokat is megadóztattuk,
a rezsicsökkentés bevezetésével
pedig tartósan alacsonyan tudjuk tartani a rezsiárakat – sorolta
a képviselő, aki hozzátette: Ne
hagyjuk, hogy visszatérjen a
múlt. Tizenkét év elteltével Gyurcsány Ferenc Márki–Zay Péter
mögé bújva újra hatalomra tör.
Gyurcsány és Márki–Zay most
újra fizetőssé tenné az egészségügyet, beengednék a migránsokat, újra a csőd szélére juttatnák
hazánkat, elvennék a 13. havi
nyugdíjat, megnyirbálnák az
otthonteremtési és családtámogatásokat, emelnék a rezsit és
az adókat. Emlékezhetünk arra,
hogy Márki–Zay milyen becsmérlően beszélt a vidékiekről.
Ők újra elsorvasztanák a vidéket.
Veszélyes világban élünk. Ha
most visszafordulunk és megint
hatalomra kerül a Gyurcsány

Ferenc vezette baloldal, akkor
minden, amit közösen elértünk,
veszélybe kerül – húzta alá Ágh
Péter.
A szomszédunkban pusztító
háború kapcsán felidézte Márki–Zay Péter kijelentését, hogy
magyar katonákat és fegyvereket
küldene Ukrajnába. – Mi azonban
úgy látjuk: Magyarországnak ebből a katonai konfliktusból ki kell
maradnia! Magyarország európai
uniós és NATO-szövetségeseivel
együtt elítéli Oroszország katonai
fellépését, de a háborúban való
részvétel nem megoldás. Hazánk
érdeke az, hogy kimaradjunk a
fegyveres konfliktusból, ezért
súlyos felelőtlenségnek tartjuk,
és nem támogatjuk azt a baloldali
álláspontot, hogy Magyarország
küldjön katonákat és fegyvereket
Ukrajna területére. Nem fogjuk
engedni, hogy belesodorjanak
minket ebbe a háborúba – szólt
Ágh Péter.
Majd arról beszélt, ha valamikor, akkor most világos a tét,
és nem tudni, mit hoz a jövő,
ezért minden eshetőségre készen kell állni. – Olyan kormány
kell, amelyet nem érhet meglepetés, és amelyik nem most
merészkedik ki először a nyílt
vizekre. Ez most nem az amatőrök
és össze-vissza beszélők ideje.
A tét az ország jövője, biztonsága
és Sárvár további építése szempontjából is óriási. Most mindenkire szükség van. Április 3-án
a népszavazáson szavazzunk 4x
NEM-mel a gyermekeink védelméért, és mindkét szavazatunkkal támogassuk a Fideszt! – zárta
kampányértékelőjét Ágh Péter.
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SÁRVÁRON TARTOTT FÓRUMOT
Márki–Zay Péter miniszterelnök-jelölt
Sárváron, a Kossuth téren
tartott utcafórumot Márki–Zay Péter az ellenzék
közös miniszterelnök-jelöltje március 11-én Hencz
Kornél képviselőjelölt és
Komjáthi Imre, az MSZP
elnökhelyettese társaságában.
Közel száz fő gyűlt össze a
téren, ahol elsőként Strompova
Viktória, a rendezvény moderátora szólt arról, hogy három évvel ezelőtt volt Sárvár vendége

Márki–Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Mint mondta, a látogatás hatására Sárváron
ők is egy olyan együttműködést
hoztak létre, amelyben részt vett
valamennyi párt és mozgalom
tagja, és a legutóbbi önkormányzati választáson az ellenzék
teljes összefogással indult a kormánypárt ellen. Érdekes, hogy
ezt a példát hozta fel az egyesült
ellenzék nagygyűlésén, hiszen
mára a helyi együttműködés
„lufija kidurrant”, és ékes bizonyítékává vált annak, hogy a kü-

Támogatást vonna el az ellenzéki jelölt?
A Vas megye 2. számú választókerületében induló celldömölki
külsős alpolgármester, Hencz Kornél egy felvételen arról
beszélt, hogy a körzetében található Sárvár és Kőszeg több
kormányzati támogatást kap, mint Szombathely, és szerinte
ezt meg kellene szüntetni. Kijelentésére a Fidesz Sárvári
Szervezete és Kondora István, Sárvár polgármestere is reagált.
A drot.info írta meg, hogy az előválasztás során hangzott el az Ungár Péterhez köthető ugytudjuk.hu-n az a beszélgetés, amelyben
azt fejtegette Hencz Kornél, hogy Szombathely lakosságarányosan
kevesebb támogatásra jogosult, míg Sárvár és Kőszeg pedig magasabb támogatásra. A moderátor azon kérdésére, hogy mi lesz
kormányváltás esetén, azt válaszolta, hogy ezt meg kell szüntetni.
A drot.info cikke szerint: „Hencz képtelen felülemelkedni a pártpolitikai logikán. Ellenzéki politikusként inkább tartja fontosnak
a balos vezetésű Szombathely anyagi támogatását, mint saját
választókerületének fejlesztését.”
A Fidesz Sárvári Szervezete közleményt adott ki az elhangzottakkal kapcsolatban: „Hencz Kornél ellenzéki képviselőjelölt szavai
mélységesen felháborítanak bennünket, számára fontosabb a
pártérdek, mint a választókerület településeinek fejlesztése. Ágh
Péter országgyűlési képviselő az elmúlt nyolc évben mindig arra
törekedett, hogy a választókerülete mind a 77 települése fejlődjön, mindig a választókerülete lakóiért dolgozott. Celldömölktől
Kőszegig, Répcelaktól Sárvárig, minden település részesült támogatásban munkájának eredményeként. A Vas 2-es körzet
további fejlesztésére csak Ágh Péter személye a garancia, ezért
– párthovatartozástól függetlenül – mindenkit arra kérünk, hogy
őt támogassa április 3-án!”
Az Ungár-féle portál is reagált a cikkre, szerintük Hencz nem ezt
mondta, mert pontosan úgy hangzottak a szavai, hogy: „Én úgy
gondolom, hogy ezt meg kell szüntetni, és a céloknak és a prioritás
mentén kellene dönteni a beruházási támogatásokról.”
Kondora István, Sárvár polgármestere szomorúnak tartja, hogy
Sárvár és Kőszeg fejlesztése ezek szerint nem élvez prioritást,
vagyis nem jelent elsőbbséget Szombathelyhez képest egy, a Vas
2-es körzetben induló képviselőjelöltnek. Mint mondta, ilyenkor
ígérgetni szoktak a jelöltek, nem pénzelvonásról beszélni, amivel
egyébként Hencz Kornél nem Sárvártól, hanem a sárváriaktól
vonna el támogatást.

Márki–Zay Péter és Hencz Kornél a sárvári fórumon (Fotó: Cseh Gábor)
lönböző világnézetű politikusok
hosszú távú együttműködése
életképtelen.
A Híd a Jövőnkért Egyesület
színeiben legutóbb négyen kerültek be a sárvári önkormányzat
képviselő-testületébe. Klimits
István egyéni mandátumot
szerzett, Németh Zsolt, Eiveck
Péter (Jobbik) és Szabó Lajos
(MSZP) pedig listáról jutott be.
Elsőként 2020 nyarán Klimits
István jelentette be, hogy mivel
Németh Zsolttal már nem tud
együtt tevékenykedni, ezért függetlenként folytatja képviselői
munkáját. Németh Zsolt – egy
a képviselőtársaival nem egyeztetett akcióban – 2021 végén
közölte, hogy az 5-ös körzetben
tartandó időközi választáson
el kíván indulni. Németh Zsolt,
aki Márki–Zay Péter miniszterelnök-jelölt szervezetének, a
Mindenki Magyarországa Mozgalomnak volt a Vas megyei
koordinátora, 2022 év elején
pedig azt nyilatkozta egy balos
portálnak, hogy a csillagok állása nagy bukást jelez elő Hencz
Kornél részére, és hihetetlen
nagy sikert Ágh Péter számára.
Ezek után, a 2022. januári testületi ülésen Szabó Lajos és Eiveck
Péter már független képviselőkként folytatták a munkájukat.
A négy ellenzéki képviselőnek
nem sikerült még a ciklus feléig
sem együttműködnie Sárvár
érdekében, Strompova Viktória
pedig éppen ezt a példát állította az egyesült ellenzék elé.
Hencz Kornél, a Vas 2-es körzet
ellenzéki jelöltje arról beszélt,
hogy van egy 20 éves lánya, és
azért vágott bele a választásba,

hogy ő egy szebb, jobb Magyarországon tudja leélni az életét.
– Nekünk mindannyiunknak
meg kell tennünk mindent
azért, hogy Magyarország egy
jobb hely legyen – fogalmazott
beszédében Márki–Zay Péter,
az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Majd hosszan
beszélt a szomszédunkban dúló
háborúról, és Márki–Zay Pétertől Sárváron is elhangzott az
a hazugság, hogy Orbán Viktor megállapodott a britekkel,
hogy katonai segítséget nyújt
Ukrajnának, hogy Orbán Viktor
fegyvereket küld Ukrajnába.
Nemcsak a kormányoldal cáfolja folyamatosan Márki–Zay
kijelentéseit, de a legfájóbb az
volt számára, hogy a fideszes
elfogultsággal nem vádolható
telex.hu is leírta: „nem igaz, hogy
Magyarország fegyvereket küld
Ukrajnába, és közvetlenül Ukrajnába való fegyverszállításra sincs
bizonyíték”.
A Telex volt az a portál is,
amely lehozta azt a közvélemény-kutatást, amely szerint
a teljes népesség körében és
a pártnélküliek közt is jócskán
népszerűbb Orbán Viktor, mint
kihívója, Márki–Zay Péter. De
jobb értékelést kapott Márki–
Zaynál az előválasztáson részt
vevő többi miniszterelnök-jelölt:
Jakab Péter, Dobrev Klára, Fekete–Győr András és Karácsony
Gergely is. Márki–Zay erre úgy
reagált, hogy még az ellenzéki
oldalon is próbálják néhányan az
egység helyett a kétséget kelteni, az ellenzéken belül is vannak
ilyen érdekek. A lejáratásának az
oka a féltékenység. 
-fr-
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BEMUTATKOZOTT a Normális Párt jelöltje
Az országgyűlési választás
kampányában a Normális
Élet Pártja országos listavezetője, Dr. Gödény György
járt Sárváron, ahol szimpatizánsokkal találkozott.
A Normális Élet Pártjának sikerült annyi egyéni jelöltet indítania az április 3-i országgyűlési
választáson, hogy országos listát
tudott állítani. Dr. Gödény György
a párt listavezetője a vár házasságkötő termében arról beszélt,
hogy az egyszerű, hétköznapi
embereknek is kell képviselet,

ezért mindenképpen szeretnének bejutni a parlamentbe. – Ha
valakit valóban érdekel a programunk, akkor az a normaliselet.
hu weboldalon találja – szólt a
listavezető, aki hozzátette: minket állandóan azzal vádolnak,
hogy kamupárt vagyunk, ezért
a jelöltjeink lemondtak az állami
támogatásról, és egy százforintos
kampányt hirdettünk.
A Vas 2-es számú választókerületben Rutkai Zoltán indul a
Normális Élet Pártja országgyűlési képviselő jelöltjeként, mint
mondja, szimpatikus számára

Rutkai Zoltán, sárvári jelölt, Dr. Gödény György
listavezető és Marton Ádám, zalai jelölt
Gödény Györgyék programja.
Az aláírásgyűjtés során pedig

többnyire pozitív tapasztalatokat
szerzett.

A VAS 02. SZÁMÚ OEVK JELÖLTJEI AZ ÁPRILIS 3-I ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSON
Sorszáma
a szavazólapon
1.

Jelölt neve
Ágh Péter

Jelölő szervezet
rövid neve
FIDESZ–KDNP

2.

Hencz Kornél

DK–JOBBIK–MOMENTUM
–MSZP–LMP–PÁRBESZÉD

3.
4.
5.
6.

Horváth Sándor
Giczy József
Rutkai Zoltán
Zakota Tamás

MEMO
MI HAZÁNK
NORMÁLIS PÁRT
MKKP

teljes neve
FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom,
Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt,
LMP – Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt
Megoldás Mozgalom
Mi Hazánk Mozgalom
Normális Élet Pártja
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Vas megye 02. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI) elérhetősége
postacím: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
telefon: 95/323-555, fax: 95/320-230
e-mail: fojegyzo@sarvar.hu
OEVI vezetője
OEVI vezető: dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
postacím: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
telefon: 95/323-555, fax: 95/320-230
e-mail: fojegyzo@sarvar.hu
Választási információs szolgálat (VISZ):
Dr. Kapuy Adrienn
telefon: 95/523-158
Vargyai Vilmos
telefon: 95/523-159
e-mail: vargyai.vilmos@sarvar.hu
Vas megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság (OEVB) tagjai
Dr. Komáromi László OEVB elnök
Dr. Őri-Horváth Andrea OEVB elnökhelyettes
Szabó-Ipsics Annamária OEVB tag
Dr. Horváth Györgyi OEVB megbízott tag (FIDESZ, KDNP)
Markó Péter OEVB megbízott tag (DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP,
LMP, PÁRBESZÉD)
OEVB elérhetősége
Vas megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
postacím: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
telefon: 95/323-555, fax: 95/320-230
e-mail: fojegyzo@sarvar.hu

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.

ÜZLETEK

Hétfő–péntek: 7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

Soproni sör 0,5l ............................. 269
Arany fácán sör 0,5l ....................... 229
Steffl sör 0,5l ................................. 255
Heineken sör 0,5l ........................... 339
Heineken sör 0,33l ......................... 279
Gösser prémium sör 0,5l ................ 279
Strongbow 0,33l több ízben ........... 369
Soproni óvatos duhaj 0,5l
(IPA, APA, Búza, Démon) ............. 309
Borsodi sör 0,5l ............................. 269
Becks sör 0,5l ................................ 274
Staropramen sör 0,5l ..................... 289
Löwenbrau sör 0,5l ........................ 229
Dreher gold sör 0,5l ....................... 278
Dreher Pale ALE, BAK,
Hidegkomlós, IPA és Áfonya ....... 299
Kőbányai sör 0,5l ........................... 249
Arany Ászok sör 0,5l ...................... 259
Hb sör 0,5l ..................................... 249
Kőbányai 2l .................................... 769
Peroni 0,33l ................................... 299
Asahi 0,33l .................................... 299

Ft/db 538 Ft/l
Ft/db 458 Ft/l
Ft/db 510 Ft/l
Ft/db 678 Ft/l
Ft/db 845 Ft/l
Ft/db 558 Ft/l
Ft/db 1118 Ft/l
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

618 Ft/l
538 Ft/l
548 Ft/l
578 Ft/l
458 Ft/l
556 Ft/l

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

598 Ft/l
498 Ft/l
518 Ft/l
468 Ft/l
192 Ft/l
906 Ft/l
906 Ft/l

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!
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VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK – ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS
A 2022. április 3-i országgyűlési választással, és az ugyanezen a napon tartandó országos népszavazással kapcsolatos fontosabb tudnivalók.
VÁLASZTÁSI ÉRTESÍTŐ
A Nemzeti Választási Iroda 2022. február 11-ig valamennyi választópolgár részére értesítést küldött a szavazóköri névjegyzékbe vételről,
amely tartalmazza, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat.
A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, az megsemmisül
vagy elvész – a helyi választási irodától (Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal, 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.) új értesítőt igényelhet.
SZAVAZÓKÖRÖK
Sárváron 18 szavazókör működik. Ezúton is szeretnénk felhívni a
tisztelt választópolgárok figyelmét arra a változásra, hogy a volt Kenyérgyárban (Nádasdy Ferenc út 143.) már nem működik szavazókör! Azok a választópolgárok, akik korábban a volt Kenyérgyárban,
a Nádasdy Ferenc út 143. szám alatti szavazókörök valamelyikében
(003. és 004. számú szavazókörök) szavaztak, mostantól a Bocskai
István utca 1-3. szám alatti óvoda épületében szavazhatnak. A korábban a Bocskai utcai óvodában szavazók (006. és 007. számú szavazókörök) számára pedig a Sárvár Arénában (Nádasdy Ferenc út
30.) került kijelölésre a szavazóhelyiség.
ÁTJELENTKEZÉS
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.
A kérelem benyújtására több lehetőség van:
elektronikus úton a https://www.valasztas.hu/ugyintezes oldalon
keresztül, elektronikus azonosítással (ügyfélkapus bejelentkezéssel)
vagy elektronikus azonosítás nélkül;
postai úton, a kérelem-nyomtatvány a https://www.valasztas.hu/
ugyintezes oldalról tölthető le, és a lakcím szerint illetékes választási
irodához kell megküldeni;
személyesen lakcíme szerint illetékes, vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában (közös önkormányzati hivatal, polgármesteri hivatal).
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március
25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkezésre irányuló kérelem a közös eljárásban lebonyolított
mindkét választásra így az országgyűlési képviselő-választásra és az
országos népszavazásra is vonatkozik egyszerre, nem kell külön-külön kérelmet benyújtani.
A Sárváron átjelentkezéssel szavazni a 012. számú szavazókörben
Sárvár, Gyöngyös u. 2. szám alatt, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános
Iskolában lehet.
MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelem benyújtható a helyi választási irodánál
az alábbiak szerint és határidőig:
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,
• személyesen (kézbesítő közreműködésével) vagy elektronikus
azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig,
• 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig.
A mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022. április
3-án 12.00 óráig nyújtható be.
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottság bírálja el, a szavazás napját megelőzően ezt a helyi választási iroda teszi meg, döntéséről a választópolgárt értesíti.
A mozgóurna igénylése iránti kérelem szintén letölthető https://
www.valasztas.hu/ugyintezes oldalról, ugyanitt lehetséges az elektronikus úton történő benyújtás is.
Papír alapú mozgóurna kérelem átvehető a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban az igénylő által megbízott kézbesítő közreműködésével is.

SZAVAZÁS
Szavazni 2022. április 3-án, vasárnap reggel 6 óra és este 19 óra
között lehet.
A Sárvár székhelyű Vas megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben 6 egyéni jelöltre, és 6 országos listára adhatják le
szavazatukat a választópolgárok. A nemzetiségi választópolgárként
nyilvántartásba vett választópolgár egyéni jelöltre és a nemzetisége
szerinti listára szavazhat.
Az országos népszavazás szavazólapja négy kérdést tartalmaz.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, és személyazonosságát igazolja.
A szavazáshoz ezért a következő érvényes igazolványokra van szükség:
• lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímigazolvány és útlevél vagy
• lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
• régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül
is érvényes)
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
A 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési képviselők választása
és országos népszavazás esetén a 2020. március 11. napján vagy
azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány a veszélyhelyzetre figyelemmel érvényesnek tekintendő.
A választópolgár a névjegyzék aláírásával igazolja a szavazólapok átvételét. A névjegyzéken külön oszlopban kell aláírni a népszavazás
szavazólapjának átvételét és külön oszlopban az országgyűlési választás szavazólapjainak átvételét.
A névjegyzékben szereplő választópolgár részére személyazonossága igazolását, és a névjegyzék aláírását követően a szavazatszámláló
bizottság átadja a lebélyegzett szavazólapokat és a borítékot.
Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi,
hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba
helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap fajtánként – csak egyszer adhat ki.
Érvénytelen a szavazólap, amely
− nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
− a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
– nem tartalmaz érvényes szavazatot.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet
− a választópolgár nem a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal adott le,
− a választópolgár kiesett jelöltre, listára adott le.
A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel –
nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét, listát
kihúzták, nevet, listát hozzáírtak.
Kitöltés után a választópolgár a szavazólapokat a borítékba helyezi
(de a boríték használata nem kötelező), és az urnába dobja.
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00
óráig tart. A szavazás napján nincs úgynevezett kampánycsend.
Azonban nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában
foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül
tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására
alkalmas módon.
A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem
valósítja meg a fentiek szerinti, ún. relatív kampánytilalom sérelmét.
A szavazás napján választási gyűlés nem tartható.
A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése
után szabad nyilvánosságra hozni.
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Gömböcz Piroska
Kardosné Takács Mária
Rába Gyuláné
Tóthné Bella Erika

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Sárvár Város
010. szavazókör:
Selyemgyár u. 2. (Állateü. Állomás)
Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2022. (III. 10.) számú
Jegyzőkönyvvezető:
Paulik Eszter
képviselő-testületi határozatával választotta meg.
Birkás Tivadar
Az újonnan megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak
Horváth Terézia
eskütétele
és
alakuló
ülése
2022.
március
29-30-án
lesz.
Kupiné Gáspár Mária
A szavazatszámláló bizottságok tagjait Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2022. (III. 10.) számú képviselő-testü

Miklósné
választotta meg. Az újonnan megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak eskütétele és alakuló ülése 2022.Szabó
március
29001. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Sársziget utca 69. (Volt Sári Iskola)
dr. Papp Zsuzsanna
Bogdán Irina Mária
Földiné Szabó Zsuzsanna
Kálmán Lajos Csabáné
Kupi István
Szalay Róbertné

002. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Rábasömjéni utca 86. (Sárvár klub)
Wawrzsákné Kondor Eleonóra
Czeglédi-Németh Laura Ilona
Kalmár Lászlóné
Kertész Gyula
Kovács Gábor Józsefné
Kovács Zsolt Józsefné

003. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Bocskai u. 1-3. Kertvárosi Óvoda
Fekete Mónika
Asbóth Istvánné
Biró László Csaba
Darvalics Judit Liza
013. szavazókör:
Mesterházy Sándor
Jegyzőkönyvvezető:
Sáray Petra

004. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

005. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

006. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

007. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Tóth Lajos

011. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Dózsa György u. 14. (Volt Napközi)
Simon Klára
Biró Győzőné
Császnek Józsefné
Horváth József Lászlóné
Huszár Anita
Szántai Andrásné

012. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Gyöngyös u. 2. (Gárdonyi Géza Ált. Iskola)
Szakos Andrea-Dénes Bence
Kupi Bettina
Lakatos Andrea
Martonfalvi Mária
Paukovics László
Szakos Katalin Rebeka
Wentz István

013. szavazókör:
Gyöngyös u. 2. (Gárdonyi Géza Ált. Iskola)
Jegyzőkönyvvezető:
Horváth
Krisztina
Mária Géza Ált. Iskola)
Gyöngyös u. 2. (Gárdonyi
Géza
Iskola)
013.
szavazókör:
Gyöngyös
u.Ált.
2. (Gárdonyi
Bincze Dezsőné
Horváth Krisztina Mária
Jegyzőkönyvvezető:
Horváth
Krisztina Mária
Farkas
Bincze Dezsőné
Bincze Erika
Dezsőné
Földi Árpád
Farkas
Erika
Farkas
Erika
Bocskai u. 1-3. Kertvárosi Óvoda
Kissné
Nagy Zsuzsanna
Földi Árpád
Földi Árpád
Darvalics Jánosné
Kurányi
Györgyné
Kissné
Nagy
Zsuzsanna
Kissné
Nagy
Zsuzsanna
Fendrikné Kozonics Éva
Kurányi Györgyné Kurányi Györgyné
Hajasné Barasits Anita
014. szavazókör:
Várkerület utca 11. (Vármelléki Óvoda)
Németh Rita
Jegyzőkönyvvezető:
Samuné
Hauk
Mariann
Várkerület utca 11. (Vármelléki
Óvoda)
014.
szavazókör:
Stájericsné Ihász Zsuzsanna 014. szavazókör:
Várkerület
utca
11. (Vármelléki Óvoda)
DarázsnéHauk
Horváth
Kornélia
Jegyzőkönyvvezető: Jegyzőkönyvvezető:
Samuné Hauk Mariann
Szalay Péterné
Samuné
Mariann
Joó Jánosné
Darázsné Horváth Kornélia
Darázsné
Horváth Kornélia
Csényeújmajor (Volt klub)
Németh
József Lászlóné
Joó Jánosné
Joó Jánosné
Németh Dániel
Polgár Krisztina
Németh József Lászlóné
Németh
József Lászlóné
Dénes Csaba
Simon Krisztina
Lászlóné
Polgár Krisztina
Polgár
Fodor Klaudia
Simon Lászlóné
Simon Lászlóné
Fodor Lajos
015. szavazókör:
Alkotmány utca 22. (Nádasdy Tamás Általános Iskola)
Kovács Csaba
Jegyzőkönyvvezető:
Biczóné
Horváth
015. szavazókör:
Alkotmány utca 22. (Nádasdy
Tamás
Általános
Iskola)
015. szavazókör:
Alkotmány
utca Márta
22.
(Nádasdy
Tamás Általános Iskola)
Kovács Gábor
Bándoliné
Nyári Mónika
Jegyzőkönyvvezető: Jegyzőkönyvvezető:
Biczóné Horváth Márta
Biczóné
Horváth
Márta
Barasics Katalin
Bándoliné Nyári Mónika
Bándoliné
Nyári Klára
Mónika
Nádasdy Ferenc út 30. (Sárvár Aréna)
György
Barasics Katalin KláraDarics
Barasics
Katalin Klára
Harami Krisztina
Nagy József
Darics György
Darics
György
Fliegler Bencze Mónika
Reider
Ferencné
Nagy József
Nagy József
Horváthné Czöndör Éva
Reider Ferencné
Reider Ferencné
Kövesdiné Szabó Nóra
016. szavazókör:
Szatmár utca 20. (Szatmár u. Óvoda)
Skublics Gábor
Jegyzőkönyvvezető:
Nagy-Gombási
Violetta
016. szavazókör:
Szatmár utca 20. (Szatmár
u. utca
Óvoda)
Varga Emőke Mária
016.
szavazókör:
Szatmár
20.
(Szatmár u. Óvoda)
Auer Andrea Violetta
Jegyzőkönyvvezető: Jegyzőkönyvvezető:
Nagy-Gombási Violetta
Nagy-Gombási
Nádasdy Ferenc út 30. (Sárvár Aréna)
Fitosné
Kanta Valéria
Auer Andrea
Auer Andrea
Herbáth -Fűzfa Edina
Kovácsné
Szabó
Nikoletta
Fitosné Kanta ValériaFitosné
Kanta
Valéria
Biczó Tibor
Papp Jenő Szabó Nikoletta
Kovácsné Szabó Nikoletta
Kovácsné
Böröndyné Fülöp Katalin
Schweiger
Papp Jenő
Papp Jenő Józsefné
Hani-Béres Andrea
Schweiger Józsefné Schweiger Józsefné
Dr. Nagy László
Németh Zoltán

008. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Petőfi Sándor u. 21.(Petőfi u. Óvoda)
Farkas Annamária
Hóbor István
Illés Adrienn
Papp Józsefné
Popella Tiborné
Schimmer Dezsőné

009. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Petőfi Sándor u. 21.(Petőfi u. Óvoda)
Bodorics-Papp Patrícia
Csik Katalin
Gömböcz Piroska
Kardosné Takács Mária
Rába Gyuláné
Tóthné Bella Erika

010. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Selyemgyár u. 2. (Állateü. Állomás)
Paulik Eszter

017. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Mediterrán Panzió, Ostffyasszonyfai u. 13.
Kolics-Lakner Noémi
Jámbor Márta Margit
Kondics Tamás Istvánné
Pup Tiborné
Dr. Sebestyén Melinda
Szabó László Józsefné

018. szavazókör:
Jegyzőkönyvvezető:

Lánkapuszta (Volt orvosi rendelő)
Monostori Patrik
Agg Róbert
Bódi Jánosné
Horváth Imre
Horváth-Agg Beáta
Kissné Ágoston Erzsébet Magdolna
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Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655
ekszerszalon.com

H E L LÓ !
TAVASZ!!

Karikagyűrűk
és eljegyzési
gyűrűk
készítése
Részeletek az üzletben.

Válassz
színes ékszereket!

Zoé Ékszer

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

Tavaszi akciók!

Ékszerkészítés
hozott
aranyból is!

RECEPCIÓS – 12 órás munkarend
Elvárások: Szakirányú végzettség, angol és német nyelvismeret.
ANIMÁTOR – Elsősorban délutáni és esti munkavégzés
Elvárások: Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat és/vagy
pedagógiai végzettség, és/vagy rekreációs tapasztalat

-10%
kedvezménnyel.

Arany ékszer Szerencsehozó
Drágaköves
karkötők
vásárlás
ezüst
(Beszámítás esetén!)

Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa felvételt hirdet
az alábbi munkakörökbe:

ékszerek

-10% -10% -10% -15%

Castrum Ferreum Kft.

PINCÉR

– Rugalmas munkaidő beosztás –
2 munkanap, 2 szabadnap
Elvárás: precíz munkavégzés

SZOBAASSZONY / TAKARÍTÓ / GONDNOK
– teljes és részmunkaidős (6 óra) foglalkoztatás
Elvárás: igényes munkavégzés

Jelentkezéseket a a pozíció megjelölésével
a job.parkinn.sarvar@parkinn.com e-mail címre várjuk!
További információ 95/530-111-es telefonszámon kérhető.

