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Ágh Péter, a Fidesz–KDNP jelöltjeként harmadszor szerzett 
egyéni országgyűlési képviselői mandátumot a Vas 2-es kör-
zetben 65,25%-os eredménnyel, a szavazatok közel 100%-os 
feldolgozottságánál. A Fidesz–KDNP nemcsak hatalmas győ-
zelmet aratott, de – a lapzártánkkor rendelkezésre álló adatok 
szerint – 135 mandátummal megvan az újabb kétharmada is.  

– Köszönetet mondok minden-
kinek, aki április 3-án részt vett 
az országgyűlési választáson és 
szavazott. Hálás vagyok azoknak, 
akik a Fideszre és személyemre 
adták le a voksukat. Ez a hatalmas 
támogatás arra ösztönzi politikai 
közösségünket, hogy a jövőben is 
hazánkért, Észak-Vas megyéért és 
Sárvárért dolgozzunk – mondta el 
Ágh Péter, aki köszönetet mondott 
segítőinek és a családjának is a 
támogatásért.

Hencz Kornél, az ellenzék közös 
jelöltje 25,22%-ot, Giczy József, a 
Mi Hazánk jelöltje 5,85%-ot, Za-
kota Tamás, a Kétfarkú Kutyapárt 
jelöltje 2,22%-ot ért el választó-
kerületünkben 99,19%-os feldol-
gozottságnál, Horváth Sándor, 
MEMO 0,88%-ot, Rutkai Zoltán, 
Normális Párt 0,58%-ot kapott.

– Hatalmas győzelmet arattunk 
– jelentette ki Orbán Viktor minisz-
terelnök a Bálna rendezvényköz-
pontban tartott eredményváró ese-

ményen vasárnap. A miniszterelnök 
úgy fogalmazott, még a Holdról 
is látszik a győzelem mértéke, de 
Brüsszelből egészen biztosan. Majd 
arról beszélt, hogy mindent meg 
fognak tenni annak érdekében, 
hogy megszolgálják a bizalmat. A 
kormányfő köszönetet mondott a 
több mint százezer önkéntesnek is. 

A Fidesz–KDNP 135, a DK–
Jobbik–LMP–MSZP–Momentum 
–Párbeszéd 56, és új pártként, 
a Mi Hazánk 7 helyet szerzett a 
parlamentben a nem hivatalos 
eredmények szerint, 1 mandátum 
pedig a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatáé.

Következő lapszámunkban 
részletesen beszámolunk 
a választási eredményről.

PARKOLÓK,  
OKOSZEBRÁK, 
JÁTSZÓTÉR- 
FEJLESZTÉS, 
CSAPADÉKVÍZ- 
ELVEZETÉS!
Újabb pályázati támogatást 
nyert Sárvár. A Széchenyi Terv 
Plusz program keretében 600 
millió forintos támogatásban 
részesült a város „Élhető Sárvár 
– Komplex településfejlesz-
tés Sárváron” című projektje.  
A sikerről Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, Kondora Ist-
ván polgármester, dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés 
alelnöke, Dr. Máhr Tivadar és 
Szabó Zoltán alpolgármesterek 
számoltak be a Kispiac területén.

– Az elmúlt időszakban is fo-
lyamatosan azon dolgoztunk, 
hogy Sárvár tovább fejlődjön. 
Nemrég jelentettük be, hogy  
a Sótonyi úti kereszteződésben 
megépülhet a kör forgalom,  
a közelmúltban számoltunk be ar-
ról, hogy a Kertvárosban befejező-
dött a 232 millió forintos kormány-
zati támogatásból az útfelújítás, és 
most itt vagyunk a belvárosban,  
a lakótelep tövében, ahol ennek 
a pályázatnak köszönhetően töb-
bek között parkolók épülhetnek 
ezen a területen. A városvezetés 
és jómagam is elkötelezett vagyok  
a város minden részének fejlesz-
tése iránt! – mondta Ágh Péter.

Folytatás a 3. oldalon

Győztünk! Folytatjuk Sárvár közös építését – Kondora István, Ágh Péter és Németh Róbert
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Nem lehet meghatottság 
nélkül írni, arról, hogy az 
„Aranyhíd, ami összeköt” 
Alapítvány már a negyedik 
segélycsomagot küldte a 
kárpátaljai Bene faluba, 
hogy segítse a háborúval 
sújtott határon túli ma-
gyarokat.

Süle Ferencné, az alapítvány 
képviselője fáradhatatlanul gyűjti 
az adományokat, és múlt héten a 
negyedik csomag is útnak indult. 
Újabb 20 fő rászoruló kapott fejen-
ként 10 -10 ezer forintos segítsé-
get, hogy kevéske havi bevételét 
kiegészítse. A 30 kilogrammos 

csomagba került hét napig égő 
mécses, vitaminos kakaó 20 fő 
részére, és bébiétel valamint 
pelenka is.

– A nagylelkű támogatóknak 
köszönhetően már több mint 800 
ezer forintot gyűjtöttünk össze, 
amelyből 80 főt segítettünk eddig 
fejenként 10-10 ezer forinttal Bene 
faluban, amelyet mindenki külön 
– külön levélben köszönt meg. 
Nagyon köszönöm mindenkinek 
az eddigi támogatást, de a háború 
elhúzódása miatt nagy szükség 
van még a segítségünkre, ezért 
szívesen fogadjuk továbbra is az 
adományokat! – mondta el Süle 
Ferencné.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Civil szervezetek, valamint civil szervezetnek nem minősülő 

egyéb szervezetek önkormányzati támogatásának elnyerésére

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás 
Bizottsága pályázatot hirdet önkormányzati támogatásban nem részesülő, 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil 
szervezetnek minősülő szervezetek (egyesületek, alapítványok), 
valamint civil szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetek 
(szövetségek, körök, klubok, amatőr művészeti csoportok) önkor-
mányzati támogatásának elnyerésére.

A támogatás célja: 
A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez és létesítő okiratában 

lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás. 
A támogatás és az önrész mértéke:.
 A támogatás a pályázó 2022. január 1. és 2022. december 31. 

között elszámolt működési költségeihez, valamint civil szervezet-létesítő 
okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás.

Pályázatok benyújtása, elbírálása:
A pályázatokat 2022. április 21. 16.00 óráig 1 példányban lehet 

benyújtani személyesen, lezárt borítékban a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal recepciójára, vagy postára adni a jelzett határidőig a következő 
címre: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda Kovács 
Anita részére, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS: https://sarvarvaros.hu/hirdet-
menyek-palyazatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázat kiírójának neve, címe, telefon- és fax száma, valamint 

e-mail címe:
Név: Sárvár Város Önkormányzata
Cím: 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
Tel/fax: +36(95)523-100, +36(95)320-230
E-mail: polgarmester@sarvar.hu

A pályázat tárgya, vételára:
I. Sárvár 1181/93 hrsz-ú és a Sárvár 1181/94 hrsz-ú, természet-

ben a Sárvár, Vadkert körút mellett található, 8577 - 8577 m2 alap-
területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok. Az 
ingatlanok legalacsonyabb vételára ingatlanonként 59.055.118,- 
Ft+ÁFA, azaz br.75.000.000,- Ft. A 2 ingatlan legalacsonyabb vétel-
ára mindösszesen: 118.110.236 Ft+ÁFA, azaz br. 150.000.000 Ft.

II. 9600 Sárvár, Várkerület u. 33. lp: C, földszint 2. szám (Sárvár 
189/1/A/10 hrsz.) alatt található műemlék társasházban lévő üz-
lethelyiség megnevezésű, az ingatlan-nyilvántartás szerint 101 
m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan legalacsonyabb vételára 
44.440.000 Ft. 

III. 9600 Sárvár, Várkerület u. 30. 2. ajtószám (Sárvár 578/2/A/2 
hrsz.) alatt található, 63 m2 alapterületű műemlék társasházban 
lévő lakás megnevezésű ingatlan a társasházi közös tulajdonból hozzá 
tartozó 109/500-ad eszmei hányaddal. Az ingatlan legalacsonyabb 
vételára 14.931.000 Ft. 

Pályázati határidők:
2022. április 25. (hétfő) 12.00 óráig

Pályázatok benyújtásának címe:
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság, 9600 Sárvár, Várke-

rület utca 2.

PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Sárvár Város Önkormányzata hivatalos honlapján: www.sarvarvaros.

hu, illetve a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Város-
fejlesztési Irodáján, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2., mail: kapitany.eva@
sarvar.hu, Tel: +36-95/523-145

Sárvár, 2022. március 28.
Kondora István 

polgármester
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Emlékfa-ültető ceremóniát 
tartott az UNIONE Sárvár Kft. 
március 28-án a MODERO 
Health Concept Hotel Sár-
vár építési területén. A kór-
ház mögött, a Csónakázó-tó 
mellett épül meg Sárvár új, 
prémiumkategóriás szállo-
dája. A 10 milliárd forintos 
beruházást a kormány 2,5 
milliárd forinttal támogatja.

A szálloda leendő kertjében 
Bencze Zsolt, a szállodát építtető 
és üzemeltető UNIONE Sárvár Kft. 
ügyvezető igazgatója köszöntötte 
a meghívott vendégeket. Elmond-
ta, hogy 15 évnyi előkészítés után 
sikerül megvalósítaniuk az egyedi 
koncepciójú hotelt a Csónaká-
zó-tónál.

– A sárvári Csónakázó-tó mel-
lett, egy több mint 3 hektáros 
területen építjük fel a hotelünket, 
ami egy 83 szobás hotelfejlesztés. 
Ez egy egyedi hotel lesz, MODERO 
márkanéven fog bevezetésre 
kerülni. Az itt egy hetet eltöltő 
vendégek a testi és lelki egész-
ségükre tudnak figyelni. A pro-
jektnek a nagysága meghaladja 
a 10 milliárd forintot, körülbelül 

száz munkahelyet fogunk terem-
teni ezzel a hotellel – összegezte 
Bencze Zsolt kiemelve, hogy a 
beruházáshoz 2,5 milliárd forint 
támogatást biztosít a kormány 
a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési 
Program keretében.

A hotel kivitelezése már a tél 
folyamán megkezdődött, az ala-
pozásnál tartanak a munkálatok, 
és nemsokára elkezdik felhúzni az 

épületet. A szálloda 
a tervek szerint 2023 
őszén nyitja meg ka-
puit.

Kondora István pol-
gármester arról be-
szélt, hogy a beruhá-
zás fontos mérföldkő 
a város számára. Meg-
látása szerint akkor 
válik Sárvár európai 
értelemben is fürdő-
várossá, ha megépül 
a prémiumkategóriás 
hotel.

– Az ötcsillagos 
várost nem csak az 
önkormányzat, ha-
nem jó partnereink is 
építik. Ők késztetik a 
települést arra, hogy 

mindenben a legmagasabb mi-
nőségnek tudjon megfelelni – 
fogalmazott a polgármester.

– A Csónakázó-tó a város zöld 
szíve. A megújítása során már 
eddig is komoly kormányzati 

forrásokat használtunk fel, kicsik 
és nagyok örömére egyaránt 
meg tudott szépülni a terület. 
Ugyanakkor még volt egy ma-
gánkézben lévő terület, amely-
nek a fejlesztése kapcsán egy 
beruházói döntésre volt szükség. 
Ez megszületett, így Sárvár egy 
újabb szállodával tud bővülni, 
ezzel újabb munkalehetőségeket 
teremthet a városban – mondta 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
a rendezvény díszvendége. Re-
ményének adott hangot, hogy az 
új hotel egy jobb, egy békésebb 
világ előhírnöke lesz.

Az ünnepség szónokai közö-
sen ültették el az emlékfát, egy 
örökzöld magnóliát, a szálloda 
kertjébe. Bencze Zsolt elmondta, 
a koncepciót organikusan, a ter-
mészettel összhangban valósítják 
meg, ezt tükrözi a faültetés is.

A fánál egy emléktáblát is elhe-
lyeztek, amely a szálloda jelmon-
datát hirdeti: „Testi egészség, lelki 
egyensúly”. sii

Folytatás az 1. oldalról
Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei 

Közgyűlés alelnöke kiemelte: a 
Széchenyi Terv Plusz pályázati 
program első sikeres pályázati 
döntéseinek egyike volt, hogy 
megépülhet a hegyközségi kör-
forgalom, a második körös dön-
tések is megszülettek, és ebből 
is részesül Sárvár, egy 600 milliós 
programot tud megvalósítani. – 
Észak-Vas megyében 2,4 milliárd 
forint került szétosztásra az első 
pályázati döntések értelmében – 
szólt dr. Kondora Bálint.

Kondora István polgármester 
örömének adott hangot, hiszen 
hétről hétre újabb pályázati sike-
rekről tudnak beszámolni, ame-
lyek a sárváriak mindennapjait 
komfortosabbá teszik. – Az Alkot-
mány utcában a Nádasdy Tamás 
Általános Iskola melletti önkor-
mányzati ingatlanon 45 gépjármű 
elhelyezésére szolgáló, a Dózsa 

György utcában, a volt kispiac 
területén pedig 142 gépjármű el-
helyezésére szolgáló ingyenesen 
használható aszfaltozott parkoló 
kerül kiépítésre – mondta el a 
polgármester.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
két újabb elemét mutatta be a 
pályázatnak, így két okoszebra 
létesülhet és játszótérfejlesztésre 
is sor kerül. – Az elmúlt 10 évben 
talán ez az első olyan komplex 
program, amely a város több 
területén enged beavatkozási 
lehetőséget. A Dévai Bíró Mátyás 
utcában már meglévő játszótér 
további jelentős fejlesztésére, 
új játszótéri eszközök elhelyezé-
sére kerül sor. A Gárdony iskola 
mellett található, Deák Ferenc 
utcai gyalogátkelőhelynél és a 
Rákóczi Ferenc utca Alkotmány 
utcai útcsatlakozásánál található 
gyalogátkelőhelynél 1-1 auto-
mata gyalogátkelő figyelmeztető 

rendszert építünk ki – mondta el 
Dr. Máhr Tivadar.

Szabó Zoltán alpolgármester 
örömmel számolt be arról, hogy 
a nyertes pályázat egyik eleme 
a kertvárosi csapadékvíz-elve-
zetést szolgálja. – A Kertváros 
nyugati és délnyugati részének 
csapadékvizeit elvezető zsilip és 
szivattyú-telep kerül megépí-

tésre az Újmajori-árok területén.  
A fejlesztés ezen túlmenően két 
kertvárosi utca – Tüskési utca és 
Ungvár utca – csapadékvíz-elve-
zetésének részbeni rendezését, 
a részben felújításra váró nyílt 
vízelvezető árkok megújítását is 
magába foglalja – szólt az alpol-
gármester.

-fr-

Kondora István, Ágh Péter, Dr. Máhr Tivadar, dr. Kondora Bálint és Szabó 
Zoltán a volt kispiac területén, ahol 142 aszfaltozott parkoló létesül

Emlékfát ültetett a hotel területére Kon-
dora István, Ágh Péter és Bencze Zsolt

ELKEZDŐDÖTT a MODERO Hotel építése

PARKOLÓK, OKOSZEBRÁK, JÁTSZÓTÉRFEJLESZTÉS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS! 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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 A március 24-i testületi ülésen a Karitász és a Kolping szer-
vezetek beszámolóit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok üzleti terveit fogadták el. Döntöttek a település-
rendezési eszközök módosításáról és egy újabb útfejlesztési 
pályázatról is.

Sárvár város településrendezési 
eszközeinek módosítása végső 
szakaszába lépett, a testület dön-
tése értelmében ugyanis a szakmai 
véleményezés és majd az elfoga-
dás következik. Ez a döntés érinti 
többek között a rábasömjéni és az 

Ungvár utcai önkormányzati in-
gatlanokat, a Sága Foods Zrt. 84-es  
út mellett épülő új üzemének 
területét, az Ikervári út mellett 
építendő kerékpárút területét.

Támogató nyilatkozat kiadásá-
ról is döntött a testület, amelynek 

birtokában kérelmezhetik a volt 
cukorgyári terület tulajdonosai, 
hogy rozsdaövezeti akcióterület 
besorolást kapjon az egykori 
gazdasági terület. Kondora István 
polgármester elmondta, hogy a 
kezdeményezés az önkormány-
zat fejlesztési elképzeléseihez is 
illeszkedik, és Sárvár Város Ön-
kormányzatának 5 éves gazdasági 
ciklusprogramja szintén tartal-
mazza a volt cukorgyár területé-
nek revitalizációját. 

A Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász két, szenvedélybetege-
ket, illetve pszichiátria betege-
ket gondozó intézményével is 
ellátási szerződése van a sárvári 
önkormányzatnak, így szakmai 
beszámolót nyújtottak be a 2021. 
évükről. A Kolping Támogató Szol-
gálat Sárvár a fogyatékossággal élő 
emberek támogatása céljából jött 
létre 2005-ben, ellátási szerződése 
alapján ez a szolgálat is évente be-
számol a sárvári önkormányzatnak 
a munkájáról. Több mint 30 fő el-
látásáról gondoskodtak 2021-ben.

Az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok közül – a Vá-
rosgondnokság, a Sárvári Média és 
a Sárvári Sportfólió – üzleti tervét 
tárgyalta a testület, amelyeket az 
előterjesztéssel egyező tartalom-
mal fogadott el. A gazdasági tár-
saságok az idei évben is megfelelő 
színvonalon, stabilan tudják ellátni 
feladataikat, a megszokott színvo-
nalon nyújtják szolgáltatásaikat. 

Széchenyi Terv Plusz keretében 
pályázati felhívás jelent meg a 
„Belterületi utak fejlesztése” cím-
mel, a sárvári önkormányzat a Vas 
Megyei Önkormányzati Hivatallal 
együttműködve, konzorciumi for-
mában kíván pályázatot benyúj-
tani és megvalósítani. A pályázat 
nyertessége esetén megtörténik 
a Berzsenyi Dániel utca felújítása 
teljes hosszában, és a kétoldali 
járda is megújul, megvalósulhat 
továbbá a Várkerület utca útbur-
kolatának és járdájának a Kossuth 
tér és Tizenháromváros utca kö-
zötti szakaszának a felújítása.

-fr-

ÜLÉSEZETT a sárvári képviselő-testület

Dr. Bankits László, Kondora István, 
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán az 
ülésen (Fotó: FR)

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)
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AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   
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Harmincötmillió forintból újult meg a konyha épülete, 
közel húszmillióból pedig modern berendezéseket kapott 
a technikum. A tárgyi eszközök mellett sor kerül a pályázat 
során a szakoktatók továbbképzésére és az oktatás teljes 
módszertani megújítására. A tankonyhára került, eddig 
csak a profi főzőműsorokban látott, szuvidáló készülék 
is, amelyben vákuumban forráspont alatt főzik a séfek a 
zöldségeket és a húsokat.

– Most épül a város újabb 
ötcsillagos szállodája, amelynek 
a szakember-utánpótlásához is 
nélkülözhetetlen ez a konyha. 
Itt kell elsajátítani azt a tudást, 
amellyel a vendégeket a meg-
felelő minőségben tudják majd 
kiszolgálni – emelte ki a sárvári 
turizmus-vendéglátás ágazati 
képzőközpont avatásán Kondora 

István polgármester. Az átadó 
ünnepségen részt vett a Vas 
Megyei Szakképzési Centrum 

főigazgatója Rettegi Attila 
és Szentgyörgy vári Róbert 
kancellár, valamit dr. Kon-
dora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke.

– A szakképzési cent-
rum sikerrel pályázott az ágazati 
képzőközpontok létrehozására 
kiírt pályázaton. Az első ilyen 
képzőközpontunkat a turiszti-

ka-vendéglátás ágazati szakte-
rületén akartuk kialakítani. Az 
elektronika lesz majd az a másik 

terület, ahol az ágazati képzőköz-
pont belép az iskolák mellé, mint  
a gyakorlati képzés szervezője.  
A pályázatban az infrastruktúra és 
eszközfejlesztés minél szélesebb 
körére gondoltunk, hiszen ez 
alapfeltétele, hogy a diákok és 
a felnőttképzésben részt vevők 
is megfelelő körülmények kö-
zött tanulhassanak – számolt be  
a pályázatról Rettegi Attila.

2006-ban bővült az intézmény 
a gyakorlati képzéshez tanétte-
remmel és tankonyhával. Azóta 
elhasználódtak a felszerelések és 
eljött az idő a felújításra. A pályáza-
ti projekt keretében korszerűsítet-
ték a tankonyha villamoshálózatát, 
a szellőzőrendszert, a fűtési- és 
vízvezeték-rendszert, a tankonyha 
egyedi bútorzatát és bárpultját. 
Továbbá elvégezték a tankonyha 

falainak festését, tárolókat alakí-
tottak ki, és kicserélték a bejárati 
ajtót is.

– Mindenféle olyan felszerelé-
sünk megvan, amelyeket a korsze-
rű vendéglátóipari konyhákban is 
használnak. Az alapképzés során a 
turisztikai szakirányban tanulók is 
megismerkednek a vendéglátás 
alapjaival, a sütés-főzéssel, hogy 
lássák mit kell tudni a testvér-
szakmában dolgozóknak. A szak-
irányú duális képzés során pedig 
már a város összes szállodáját és  
a gyógyfürdőt is használjuk ahhoz, 
hogy ne csak iskolai körülmények 
között, hanem igazi vendégek 
között is elsajátítsák szakmájuk 
alapjait – mondta el Hevér Mihály-
né, a Sárvári Turisztikai Technikum 
igazgatója.

p-ás

Állásbörzét szervezett a Vá-
rosháza nagytermében a 
Változó Világért Alapítvány. 
A börzére látogatók egy he-
lyen érdeklődhettek a helyi 
és környékbeli munkáltatók 
állásajánlatairól. A rendez-
vényen 14 kiállító vett részt.

A tavaszi állásbörzén az állás-
keresők, állásváltók vagy akár a 
GYES-ről, GYED-ről visszatérők 
egy helyen, egy időben több 
munkáltatóval is felvehették a 
kapcsolatot.

– Ezekben a kisvárosokban 
nagyon sokan vannak, akik keres-
nek állást, vagy akár váltanának, 
de arra már kevésbé van esélyük, 
hogy elmenjenek máshova kör-

benézni. Ezek az állásbörzék erre 
adnak lehetőséget. Egy helyen 
megjelenik 10-15 cég, és szemé-
lyesen lehet velük egyeztetni. 
Az álláskeresők olyan informáci-
ókra tehetnek szert így, amiket 

nem biztos, hogy egy hirdetésen 
keresztül elérnének – mondta 
Németh Zsolt, a Változó Világért 
Alapítvány projektvezetője.

A sárvári börzére 14 kiállító 
regisztrált. A munkáltatók, illetve 

munkaerő-közvetítők széles-
körű kínálatot biztosítottak az 
érdeklődőknek. A helyszínen 
tanácsadást nyújtott a Sárvári 
Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya is, az eseményen jelen 
volt Dr. Galántai György járási 
hivatalvezető és Németh Zsolt 
osztályvezető.

Az alapítvány készített egy 
kiadványt, amelyben a kiállító 
cégek röviden bemutatkoznak és 
megjelenítik aktuális állásajánla-
taikat. A dokumentum elérhető 
a www.valtozovilagert.hu webcí-
men, így azok is tájékozódhatnak 
a lehetőségekről, akik a márciusi 
állásbörzére nem tudtak szemé-
lyesen elmenni.

sii

ÖTCSILLAGOS TANKONYHÁJA lett a turisztikai technikumnak

ÁLLÁSBÖRZÉN VÁLOGATHATTAK az érdeklődők

A sárvári börzére 14 kiállító regisztrált, akik széles körű 
kínálatot biztosítottak az érdeklődőknek (Fotó: CSz)

Hevér Mihályné, Kondora István, Szentgyörgyvári 
Róbert és Rettegi Attila avatta fel az új tankonyhát

Több mint ötvenmillió forintból 
újult meg a Sárvári Turisztikai 
Technikum tankonyhája
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Március 12-én Budapesten rendezték meg a Bolyai Termé-
szettudományi Csapatverseny országos döntőjét, amelyen 
a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola „(Fő)gyökerek” 
csapata, kiváló versenyzéssel és nagyszerű teljesítménnyel 
2. helyezést szerzett. 

Tanulóink a tavalyi sikeres 
szereplésük után másodszor is 
bizonyították tudásukat és ráter-
mettségüket az országos meg-
mérettetésen. Az írásbeli forduló 
után a legjobb hat csapat jutott 
a szóbeli fordulóba, ahol újabb 
feladatok vártak rájuk, amelyeket 
szigorú zsűri előtt oldottak meg 
és adtak elő.

Az eredményhirdetés percei 
rendkívüli izgalmakat, majd nagy 
örömöket hoztak a kiemelkedően 
teljesítő csapattagok – Németh 
Ábel, Németh Gergő, Németh 
Kolos és Szalai Ádám – részére.

Felkészülésüket iskolánk szak-
tanárai Fülöp Ildikó és Martonicz 
Ferenc segítették.

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara és az Agrárminisz-
térium az ország negyven 
helyszínén szervez fórum-
sorozatot. A Sárváron tar-
tott szakmai összejövetel 
témája az uniós Közös Ag-
rárpolitika reformjának 
aktualitásai és a gazdál-
kodókat érintő jövőbeni 
változások voltak.

A Nádasdy-vár dísztermében 
tartott telt házas gazdafórumot 

Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Vas me-
gyei elnöke és Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő köszöntötte.

 – Nincs magyar jövő, magyar 
vidék nélkül. Hálásak vagyunk 
mindazoknak, akik gazdálkodás-
sal foglalkoznak, hiszen hozzá-
járulnak Vas megye gazdasági 
erejéhez. A jövőben is az a célunk, 
hogy a vidéki Magyarországot 
meg tudjuk erősíteni – mondta 
el Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő.

– A kitűnő terméseredmények 
idei elérésében számos akadály 
nehezíti a gazdálkodók munkáját. 
A termelők tevékenységét azon-
ban hatékonyan segíti az agrár-
kamara által biztosított szakmai 
tudás – emelte ki Dr. Pusztavámi 
Márton, az Agrárkamara megyei 
elnöke. A fórumon tájékoztatót 
tartott Ignácz Balázs, a Magyar 
Államkincstár Közös Agrárpoliti-
káért és nemzeti agrártámogatási 
feladatok végrehajtásáért felelős 
igazgatója. Kijelentette, hogy 
több ezer milliárd forint agrár- 
és vidékfejlesztési támogatás 
felhasználását határozza meg 
az a stratégiai terv, amelyet az 
Agrárminisztérium nyújtott be 
az Európai Bizottságnak.

Jakab István, az Országgyűlés 
alelnöke, a Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Orszá-
gos Szövetsége elnöke arról 
beszélt, hogy a közös jövőnk 
tervezésének egy újabb állomá-
sához érkeztünk akkor, amikor az 
Európai Unióban egy hatalmas 

változás következett be a Közös 
Agrárpolitikában. A kormány 
megemelte a Vidékfejlesztési 
Program támogatásainak forrás-
keretét, a tavalyi 17,5 százalékról 
80 százalékra. Ez elképesztően 
magas összeg, nemcsak magyar-
országi, hanem uniós viszonylat-
ban is. – Az ország erőforrásait 
hatékonyan kell fölhasználni, és 
meg kell teremteni az „élelmi-
szer-önrendelkezést”. Jó esetben 
Magyarország akár húszmillió 
ember gabonaszükségletének 
a kielégítésére is képes lehet – 
emelte ki Jakab István.

Az agrárfórumon került sor az 
I. Vas Megyei Szójatermelési Ver-
seny ünnepélyes díjátadójára. Az 
elismeréseket Jakab István, Ágh 
Péter és Majthényi László, a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke adta át.  
A szójatermelési versenyen első 
helyezést ért el Szeifert István 
4,65 tonna/hektár eredménnyel, 
a második Varga Krisztián, a har-
madik pedig Németh Balázs lett.

p-ás

GAZDAFÓRUMOT tartottak a Nádasdy-várban
Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Vas megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket

Újabb nádasdys siker 

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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A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ 
(1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás 
idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 
összefüggő eljárásról az alábbi közleményt 
tesszük közzé.

Sárvár Város Önkormányzata a 2011. 
évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése értelmé-
ben a 2022/2023. nevelési évre az óvodai 
beiratkozás időpontját 2022. április 
27–28-ára tűzi ki.

  A  beiratkozás a 2022/2023. nevelési 
évre elsősorban személyes formában 
történik, azonban a szülőnek nem szük-
séges feltétlenül személyesen megjelennie 
az intézményben, hanem elektronikus úton 
is eljárhat. Elektronikus formában történő 
beiratkozás esetén a szükséges dokumen-
tumokat elegendő a nevelési év megkez-
désekor benyújtani. A jelentkezést az óvoda 
és az önkormányzat honlapján megtalálható 
„Jelentkezési lap” című nyomtatvány kitöl-
tésével és az óvoda e-mail címére történő 
beküldésével kell jelezni. 

Sárvári Vármelléki Óvoda Sárvár, Várkerület 
11. 

Telefonszám/fax: 95/320-009
E-mail cím: varmellekiovodajelentke-

zes@gmail.com

A rendkívüli helyzetre való tekintettel 
kérjük a beiratkozásra személyesen érkező 
szülőket, hogy legyenek szívesek betartani 
az alábbiakat:
•	 a gyermek felvételével kapcsolatos óvo-

dai adminisztrációt kérjük, hogy a megfelelő 
higiéniás feltételek betartása mellett az egyik 
szülő, vagy gondviselő végezze el
•	 az épületben egyszerre egy szülő tartóz-

kodhat a kijelölt helyen
•	 a dolgozók védelmében kötelező hasz-

nálni a kihelyezett kézfertőtlenítőt
•	 a szülő és az óvoda alkalmazottja közvet-

lenül nem érintkezhet egymással, legalább 1 
méter távolságot kell tartania
•	 a felvételhez kapcsolódó dokumentáci-

ót legyenek szívesek előkészíteni
•	 vigyenek saját tollat az adminisztráció-

hoz

Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:
•	 a gyermek személyazonosítására alkal-

mas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa
•	 szülők személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa
•	 a gyermek TAJ kártyája
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

A nevelési év az óvodában szeptember 
1-jétől a következő év augusztus 31-éig 
tartó időszak.

A 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekez-
désének végrehajtása érdekében az óvo-
da vezetője először azoknak a harmadik 
életévüket betöltött, vagy annál idősebb 
gyermekek felvételéről gondoskodik, akik 
az intézmény működési körzetében laknak. 
Azon gyermekek, akik a felvételtől számított 
fél éven belül betöltik a harmadik életévü-
ket, szintén felvehetőek oly módon, hogy 
óvodába akkor léphetnek, amikor a harma-
dik életévüket betöltötték. Ez alól kivételt 
képez az a helyzet, ha a harmadik életévet 
betöltött vagy annál idősebb gyermekek 
felvétele után elegendő férőhely marad. 
Az igények teljesítése ez esetben a beíratás 
sorrendjében történik.

Az óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt 
tekintetében feladat-ellátási szerződés 
alapján Sárvár Város Önkormányzata látja el. 
A Sárvár, Bögöt, Porpác, Sitke településeken 
lakó gyermekek kivételével városkörnyéki 
községekből jelentkező gyermekek csak a 
polgármester úrral történt előzetes egyez-
tetés után vehetők fel az óvodákba.

A Sárvári Vármelléki Óvoda működési 
(felvételi) körzetét a https://sarvar-
varos.hu/hirdetmenyek-palyazatok 
menüpont alatt találják.

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.)  8.§ (2) bekezdése értelmében: „A gyer-
mek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig be-
nyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyer-
mek a negyedik életévét betölti, a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: 
felmentést engedélyező szerv) felmentheti 
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakér-
tőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető 
vagy a védőnő rendelhető ki.”

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az 
óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. 

A felmentés iránti kérelem benyújtása 
a beiratkozás alkalmával történik.

Fentiek értelmében kötelező beíratni 
azt a gyermeket, aki 3. életévét 2022. 

augusztus 31. napjáig betölti, és még 
nem jár óvodába.

A szülő az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat 
által közzétett közleményben vagy hirdet-
ményben meghatározott időpontban. Ha 
a gyermek az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, a napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon belül 
írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi 
négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 
az óvodával jogviszonyban álló gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettsé-
gét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen 
köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem 
teljesítése esetén alkalmazható jogkö-
vetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a 
szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az 
óvodai nevelési évben az iskolai életmódra 
felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a 
jogszabályban meghatározott mértéket vagy 
annál többet mulaszt, szabálysértést követ 
el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés 
alapján a megyei kormányhivatal járási hiva-
tala folytatja le.

Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelését ellátó intézmény:

– Sárvári Vármelléki Óvoda (Sárvár, Vár-
kerület u. 11. Tel.: 95/320-009) valamennyi 
feladat-ellátási helyén

Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó 

döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó dön-

tését határozati formában 
közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott 

döntés közlésének határnapja: 2022. május 
28.

Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre 
hivatkozással – a szülő a közléstől számított 
tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. 
(Sárvár, Várkerület u. 2.)

Sárvár Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY
A 2022. évi óvodai beiratkozás rendjéről
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Szent László

● Nagyböjti vasárnapokon 15.00 
órakor a Hegyi Kálvárián keresztutat 
imádkozunk. 

● Nagyböjt péntekjein 18.30-kor 
a Szent László-templomban, 18.00-
kor a Sári templomban imádkozunk 
keresztutat.

● Nagyböjti lelkigyakorlat a Sári 
templomban: Április 8–9., pén tek–
szombat a 18.30 órakor kezdődő 
szentmiséken, és 10-én, Virágvasár-
nap a 10 órás nagymise keretében. 
A lelkigyakorlatos szentbeszédeket 
Majlát Tihamér káplán Úr tartja. 
Gyóntatás: április 8-án, pénteken 
17.00 órától, április 9-én, szombaton 
16.30 órától a húsvéti nagy gyóntatás, 
április 10-én, vasárnap 9.00 órától. 

● Április 10-én a nagyhét kezdete 
Virágvasárnap. A Szent László-temp-
lomban 9 órakor, a Sári templomban 
10 órakor tartunk barkaszentelést, és 
hallgatjuk meg Jézus szenvedéstör-
ténetét a Passiót. Rábasömjénben 
11 órakor.

● Április 14-én, nagycsütörtökön 
az utolsó vacsora szentmiséje a Szent 
László-templomban 18.30 órakor, 

a Sári templomban 18.00 órakor, 
Rábasömjénben 17 órakor kezdődik. 

● Április 15-én, nagypénteken 
Urunk szenvedésének ünneplése a 
Szent László-templomba 18.30 óra-
kor, a Sári templomban 18.00 órakor, 
Rábasömjénben 17 órakor kezdődik. 
Nagypénteken 8.00 órakor reggeli 
dicséretet imádkozunk a Szent Lász-
ló-templomban. Ez alatt 8.00 órától 
9.00 óráig lesz gyónási lehetőség is. 
15.00 órakor keresztutat imádkozunk 
a Hegyi Kálvária kápolnánál.

● Április 16-án, nagyszombaton a 
nagytemplomban 8.00 órakor közös 
zsolozsmát imádkozunk, ez alatt 
lesz gyónási lehetőség 9.00 óráig. 
A Húsvéti Vigília szertartása a Szent 
László-templomban 18.30 órakor, 
a Sári templomban 15.30 órakor 
kezdődik, melynek befejeztével 
ételszentelés lesz. Rábasömjénben 
17.00 órakor lesz a Húsvéti vigília a 
feltámadási körmenettel.

● Húsvétvasárnap és húsvéthét-
főn a Szent László-templomban  7, 9 
és 11 órakor, 19 órakor lesznek ünne-
pi szentmisék. A Sári templomban 8 
és 10 órakor. Húsvétvasárnap 7 óra-
kor a nagytemplomban, 8 órakor a 
Sári templomban lesz ételszentelés.

A Plébániák honlapjain tájéko-
zódhatnak templomaink részle-
tes programjairól és plébániáink 
életéről.  www.ladislas.hu  www.
sarvarsari.hu

● Április 10-én, virágvasárnap 
15 órakor családi istentiszteletet 
tartunk sárvári templomunkban. 
Az alkalmat szeretetvendégség és 
húsvéti kézműves foglalkozás követi 
a gyülekezeti teremben.

● Április 12-én, kedden 17 órakor 
böjti bibliaórát tartunk.

● Nagyünnepi istentiszteleti ren-
dünk Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepén: Április 14-én, nagycsütörtö-
kön 18 órakor úrvacsorás istentisztele-
tet tartunk. Április 15-én, nagypénte-
ken 9.30-kor passiói, zenés úrvacsorás 
istentiszteletre kerül sor a hittanosok 
és gyülekezeti tagok szolgálatával. 
Április 17-én, húsvétvasárnap 5.30-kor 
hajnali istentiszteletre hívjuk gyüleke-
zetünk tagjait, majd 9.30-kor tartunk 
úrvacsorás istentisztelet a Kortárs 
Keresztény Kórus szolgálatával. Április 
18-án, húsvéthétfőn 9.30-kor tartunk 
úrvacsorás istentiszteletet.

● Április 19-én, kedden 18 órakor 
a Házaspáros Kör alkalmára hívjuk az 
érdeklődőket. 

● Személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Magyarországi Evangélikus 
Egyház javára a 0035-ös technikai 
számon rendelkezhetnek. Kérjük, 
hogy a másik felajánlható 1%-kal  

támogassák egyházközségünk  
Luther-rózsa Alapítványát, melynek 
adószáma: 18890246-1-18.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

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

● Csütörtökönként 18 órára 
Bibliaórára várjuk az érdeklődőket.

● Nagypénteken, április 15-én, 18 
órától tartunk istentiszteletet.

● Április 17-én és 18-án, húsvét 
első és másodnapján 10 órai kezdet-
tel úrvacsorás istentiszteletet tartunk.

● Április 23-án, szombaton 19 
órától tartjuk Református Bálunkat  
a Park Inn szálloda különtermében.  
A részvételi díj 6000 Ft/fő. Jelentke-
zési határidő: április 14.

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

● Lelkészi Hivatal elérhetősé-
ge: 95/830-067. Egyházközségünk  
a Sárvári Református Egyházközség 
facebook-oldalon is elérhető. 

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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Téged keresünk, ha fontos Neked az, hogy  

✓ a munkahelyed megbízható, stabil háttérrel rendelkezik 

✓ saját állományban alkalmazunk határozatlan szerződéssel, próbaidő nélkül 

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

✓ munkádért versenyképes bért, 44% műszakpótlékot és negyedéves bónuszt fizetünk 

✓ 100 %-ban megtérítjük a munkába járásod bérlet leadása esetén 

✓ gyáron belüli ingyenes étkezési lehetőséget biztosítunk 

 

Jelentkezésedet az alábbi munkakörökbe várjuk: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GÉPKEZELŐ-KARBANTARTÓ (2-3 műszak): 
 

FELADATOK: 
• gépek, berendezések üzemeltetése, termelési feladatok végrehajtása  
• a gépek technológiai beállításainak, átszereléseinek elvégzése 
• részvétel a tervezett karbantartásokban 

 

ELVÁRÁSOK: 
• középfokú végzettség (szakirányú előny) 
• ipari környezetben szerzett tapasztalat 
• targonca jogosítvány előny 
 

 

RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ (2  
 
FELADATOK: 

• az üzemek közötti teherautóval történő 
szállítások lebonyolítása 

• anyagmozgatási, rakodási feladatok 
elvégzése 

 

ELVÁRÁSOK: 
• minimum alapfokú végzettség 
• C kategóriás jogosítvány 
• targonca jogosítvány  
• alapfokú számítástechnikai ismeretek 

 
 

RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ  
(2 műszak): 

 

KARBANTARTÓ (2-3 műszak): 
 
FELADATOK: 

• üzemzavarok gyors és szakszerű elhárítása 
• termelő berendezések javítása, időszakos 

ellenőrzése, karbantartása 
 
ELVÁRÁSOK: 

• szakirányú középfokú végzettség  
• releváns szakmai tapasztalat  
• targonca jogosítvány előny 
• alapfokú számítástechnikai ismeretek 

 
 

 
 

Jelentkezés, infó: 06-30/947-5813; boglarka.takacs@saga-foods.hu 
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Hámori Sándor néprajzi gyűjteményéből nyílt Betűvető cím-
mel kiállítás a Nádasdy Ferenc Múzeum időszaki termében. 
A kiállítás nemcsak az egyes viseletek, berendezési tárgyak 
szépségére irányítja rá a figyelmet, hanem az egyes tárgyak 
üzenetére is.

A múzeumba érkezőknek a 
Herpenyő Zenekar adott rövid 
műsort a tárgyakkal való még 
jobb azonosulás céljával. A tárlat 
hét tájegység, Kapos és a Koppány 
völgye, Matyóföld, Szilágyság, 
Kalotaszeg, Torockó, Mezőség 
és Szászföld néprajzi emlékeiből 
nyújt válogatást. A gyűjtemény 
darabjai Hámori Sándor számára 
nemcsak tárgyak, mert többségük 
viselőjét, tulajdonosát ismerte. Így 
a rajtuk lévő feliratok sem csupán 
betűk, hanem annál sokkal több 
jelentéssel bíró jelzések.

– A magyarság meghatározó 
népi kultúrája önmagában nem 
örökölhető, hanem mindenkinek 
önmagának kell elsajátítania a tár-
gyakban őrzött tudást – fogalma-

zott megnyitójában Hámori Balázs 
néprajzkutató, a Sárvári Néptánckör 
művészeti vezetője. A feliratok, a 
monogramok nem a gyűjtőket, 
a múzeumlátogatókat szólítják 
meg, hanem a készítő közvetlen 
és tágabb környezetéhez szólnak.

– A pandémia miatti lezárásokat 
követően, közel két év után a nép-
rajzi tárlat nyitotta az új kiállítások 
sorát – emelte ki Takács Zoltán 
Bálint múzeumigazgató. Néhány 
hét múlva nyílik meg a bajor kin-
cseket bemutató állandó kiállítás. 
Május elsejétől pedig a torony-
ban kerülnek kiállításra Szűcs Pál 
gyufaszálból készült vármakettjei, 
köztük az ország legnagyobb, 36 
ezer darabból készült sárvári várat 
ábrázoló is. p-ás

Sokan eljöttek Hámori Sándor viseletgyűjtő kiállításá-
nak megnyitójára, amely szeptemberig látogatható

Vörös Ferenc életét és munkásságát bemutató könyv be-
mutatójára várták az érdeklődőket a Nádasdy Kulturális 
Központ könyvtárába. A könyvbemutató egy kis filmmel 
kezdődött, fotókkal idézték fel Vörös Ferenc életét. 

Kondor János, az egykori ta-
nítványa idézte fel a tanár úrhoz 
kötődő emlékeit. Kettébontotta 
a művészt és tanárt.  Jánost 

megajándékozta az alkotás 
örömével. Igazi tanár volt, aki 
művészi szinten tanított és taná-
ri szinten alkotott. Mindenkiben 

az értékest, az egyedit kereste. 
Számon tartotta tanítványait, 
különösen azokat, akik elkapták 
a „Vörös fertőzést”. A kötetbe-
mutatón megemlékezett Vörös 
Ferencről a barát és egykori 
igazgató Mentes Vilmos, majd a 
feleség és a nevelt fia is. Vörösné 
Budai Mária számára nagy öröm, 
hogy ismét férje szülővárosába 
hozhatta el képeit. Vörös Ferenc 
Sárváron 9 alkalommal állított ki 
életében. A kötet megjelenését 
a 90. születésnapjára időzítették. 
A kötetet azért is tartja igazán 
fontosnak, hogy férjét ne felejt-
sék el, hanem mindenkinek ma-
radjon meg a jó emlékezetében. 

Gadóczy József, Mária első há-
zasságából született fia először 
egy bagolyvári rajzszakkörön 
ismerkedett össze „Feri bácsival”, 
aki megszerettette vele a rajzot, 
és hatására rajzszakra is jelent-

kezett. Fontos szereplőnek tartja 
életében Feri bácsit, aki végül a 
nevelőapja is lett.

A könyvbemutató és vissza-
emlékezés a könyvtár folyosóján 
látható k iál l ításmegnyitóval 
zárult. Kondor János, a Nádasdy 
Kulturális Központ galériaveze-
tője megnyitójában elmondta, 
hogy ez a kiállítás egy emlék-
k iáll ítás. Röviden bemutatta 
Vörös Ferenc alkotási és tech-
nikai fázisait. Korai festészetére 
jellemző volt az olaj használata, 
majd később jobban preferálta 
az akvarellt. Fontos volt számára 
a megélt élmény, ezért is volt 
fontos számára a természetelvű 
festészet, festményei a színek és 
fények ötvözetei. Könyvborító-
kat és illusztrációkat is alkotott. 

A kiállítás megtekinthető a 
könyvtár nyitvatartási idejében. 

gabika

HÉT TÁJEGYSÉG néprajzi emlékei a múzeumban

VÖRÖS FERENC emlékezete a könyvtárban
Gadóczy József, Vörösné Budai Mária, Mentes Vilmos és 
Kondor János a megnyitón (Fotó: TRG)

PROGRAMAJÁNLÓ
Villontól Pilinszkyig címmel április 9-én, szombaton 18 órától 

Valler Kata bábművész rendkívüli előadását láthatják az iroda-
lom szerelmesei a költészet napja alkalmából a Nádasdy-várban.

A Barok zenétől napjainkig címmel ad koncertet a Bassiana 
Brass április 9-én, szombaton 19 órakor a ZeneHázában. A belépés 
ingyenes.

Metamorfózis címmel nyílik április 10-én, vasárnap 11 órakor 
Zelenák Katalin, Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiállítása a 
Galeria Arcisban.

Versekre hangolva címmel költészet napi estet szervez a Sárvári 
Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóival és pedagógusaival 
április 11-én, hétfőn 17 órakor a Nádasdy-vár dísztermében.

A Költészet Napja alkalmából József Attila előtt tiszteleg a Sárvári 
ZeneHáza is. Április 11-én, hétfőn 19 órától a költő gondolatait 
Földes László Hobo, Kossuth-díjas dalszerző, előadóművész tol-
mácsolja Vidnyánszky Attila rendezésében. Hobo sárvári előadására 
belépőjegyeket a tourinform irodában vásárolhatnak, valamint 
online a jegymester.hu oldalon.

Szélesiné Mezőfi Ágnes, sárvári festőnő kiállítása április 12-én, 
kedden 17 órakor nyílik a vár Folyosógalériáján, amely válogatás 
tájképekből, csendéletekből és portrékból.
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ZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: ZÁRVA

www.zoldfasarvar.hu

Zlatá Koruna 0,5l 
dobozos 11° 4,8% 
cseh világos sör 
189 Ft/db 378 Ft/liter
12 db-tól 173 Ft/db 
346 Ft/liter

Soproni 0,5l 
dobozos 

világos sör 
219 Ft/db 
438 Ft/liter

Coca Cola, 
Fanta, Sprite 
1,75l 
329 Ft/db 
280 Ft/liter

Pepsi Cola, 
Mirinda, 7Up 
2,25l 
349 Ft/db 
155 Ft/liter
8 db-tól 
339 Ft/db 
150 Ft/liter

Sió 
gyümölcslevek 
25% 1l 
309 Ft/db-tól
12 db-nál 
299 Ft/db-tól

Szentkirályi 
ásványvizek 
1,5l 
119 Ft/db 
79 Ft/liter

Pepsi termékek 
dobozos 0,33l 
135 Ft/db 
409 Ft/liter
24 db-tól 
129 Ft/db 
391 Ft/liter

Asti Martini 
pezsgő 0.75l  
2490 Ft/db 
3320 Ft/liter
6 db-tól 
2390 Ft/db 
3187 Ft/literTörley 

pezsgők 0,75l 
949 Ft/db 

1265 Ft/liter

Bacardi Carta 1l 
5990 Ft/db 
5990 Ft/liter

Baileys 1l
5290 Ft/db 
5290 Ft/liter

Creme delux 
tojáslikőr 0,5l 
1750 Ft/db 
3500 Ft/liter

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves vásárlónknak!
További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik az állandóan frissülő www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon. 

Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár. Ér
vé

ny
es

: 2
02

2.
áp

ri
lis

 3
0.

1 db: 999 Ft
(1332 Ft / liter)
6 db: 969 Ft
(1292 Ft / liter)

1 db: 999 Ft
(1332 Ft / liter)
6 db: 969 Ft
(1292 Ft / liter)

1 db: 1090 Ft
(1453 Ft / liter)
6 db: 1030Ft
(1373 Ft / liter)

1 db: 579 Ft + üvegbetét
(772 Ft / liter)

12 db: 549Ft + üvegbetét
(732 Ft / liter)

1 db: 969 Ft + üvegbetét  (646 Ft / liter) 8 db: 929 Ft + üvegbetét  (619 Ft / liter)
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A Sárvár Arénában került sor a jubileumi, 20. Sárvár Kupa 
Nyílt Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior és Felnőtt Ippon Shobu 
Karate Országos Bajnokságra. A versenyt a Magyar JKA Karate 
Szövetség megbízásából a Sárvári Shotokan Karate Egyesület 
szervezte. A versenyen 17 csapat 120 versenyzője 213 ne-
vezést adott le egyéni formagyakorlatban és küzdelemben. 

Az ünnepélyes megnyitó előtt 
a Kanona Band adott műsort a 
jubileumi kupán. A karateverseny 
részt vevőit Kondora István, Sár-
vár polgármestere, Krepsz János, 
a Magyar JKA Karate Szövetség 
elnöke és Németh Róbert, a 
Sárvári Shotokan Karate Egye-
sület vezetője köszöntötte. A 
három küzdőtéren zajló versenyt  
Schneider László, a verseny fő-
bírája karatés köszöntéssel nyi-
totta meg. A viadalon egyéni 
kategóriákban lehetett indulni 
formagyakorlatban, egyéni kö-
tött és szabad küzdelemben.  
Az életszerű Ippon Shobu sza-
bályrendszert alkalmazták.

Krepsz János, a Magyar JKA 
Karate Szövetség elnöke arról 
számolt be, hogy a Sárvár 
Kupa évek óta a hazai kara-
te szezonnyitó versenye. A 
karaténak már a tervezéskor 
helye volt a város új aréná-
jában. – Az pedig örömteli, 
hogy a város határain kilép-
ve rangos eseményeket tud 
Sárvárra hozni ez a sportág is 
– mondta el Kondora István 
polgármester. 

– A város támogatása 
nélkül a verseny 20 év alatt 
nem tudott volna i lyen 
jelentőssé fejlődni. A ver-
seny nagyon hasznos volt 

számunkra, új versenyzők debü-
táltak, mindannyian remek tel-
jesítményt mutattak. Tapasztalt 
tagjaink számára is jó alkalom 
volt a felkészültség ellenőrzésé-
re, és a hibák feltárására – szólt 
a jubileumi versenyről Németh 
Róbert, a Sárvári Shotokan Ka-
rate Egyesület elnöke.

A sárvári karatecsapat helyezé-
sei: Horváth Áron II. korcsoport 
(kcs): haladó Fiú KATA 2. hely, 
KIHON KUMITE 2. hely. Illés Zé-
tény III. kcs: utánpótlás Fiú KATA 
9-16. hely, KIHON KUMITE 9. hely. 
Mészáros Hanna V. kcs: utánpótlás 
Leány KATA 2. hely. Harami Domi-
nik III. kcs: haladó Fiú KATA 9-16. 
hely. Solti Barnabás III. kcs: haladó 
Fiú KATA 3. hely. Wentz Martin IV. 
kcs: haladó Fiú KATA 9-16. hely. 
Sipos Jázmin IV. kcs: haladó Leány 
KATA 4. hely. Csapó Bence Kadet 
kcs: Férfi KATA 3. hely, Junior kcs: 
Férfi KATA 9-16. hely, Felnőtt kcs: 
Férfi KATA 9-16. hely. Kilin Kende 
Kadet kcs: Férfi KATA 9-16. hely, 
Junior kcs: Férfi KATA 9-16. hely, 
Felnőtt kcs: Férfi KATA 9-16. hely. 
Szakály Kristóf Kadet kcs: Férfi 
KATA 4. hely, Junior kcs: Férfi KATA 
9-16. hely, Felnőtt kcs: Férfi KATA 
9-16. hely. Gulyás Ferenc Junior 
kcs: Férfi KATA 3. hely, Felnőtt kcs: 
Férfi KATA 9-16. hely.

Rouchon Dorián 8.A osz-
tályos tanuló az országos 
Arany János Magyarver-
senyen, melyet március 
26-án Budapesten az ELTE 
Lágymányosi Campusán 
rendeztek a 49 nyolcadikos 
tanuló közül megszerezte 
az első helyet.

Az országos döntőre két forduló 
után jutottak be a versenyzők, 
melyek során alaktani, nyelvhe-
lyességi, helyesírási, mondattani 
feladatokat kellett megoldaniuk. 

A leíró magyar nyelvtan min-
den részében tökéletesen kellett 
teljesíteni, hiszen szoros volt a 
verseny. Dorián a megszerezhető 
pontokból mindössze 2 pontot 
vesztett, mellyel kiérdemelte az 
országos 1. helyet.

Felkészülésére jellemző volt 
a kitartó, szorgalmas, állhatatos 
munkavégzés, fejlődését az alsó 
osztályban Márkus Sándorné, 
felsőben Nagy Péterné pedagó-
gusok koordinálták. Nagy ajándék 
iskolánknak Dorián és a most nyúj-
tott teljesítménye, hiszen iskolánk 

neve bekerült az országos első 
helyezett iskolák közé.

Iskolánk fennállásának 25. évé-
nek gyönyörű, méltó pillanata volt 
a mai, amikor az ELTE-n Dorián 
átvehette a megérdemelt könyv-
jutalmat is.

Büszkék vagyunk Doriánra, aki 
több tantárgy megyei és országos 
versenyén már korábban is bizo-
nyította, hogy szereti az iskoláját, 
tiszteli tanárait, emberként is kor-
társai példaképe lehet. 

Nagy Péterné
felkészítő tanár

ORSZÁGOS ELSŐ lett a magyar nyelvi versenyen

120 versenyző mérettette meg magát Sárváron

ORSZÁGOS KARATEBAJNOKSÁG az arénában

Rouchon Dorián kitartó, szor-
galmas, állhatatos munkával 
készült a versenyre

A sárvári versenyzők Németh Róbert edzővel

132022. ápril is 8.SÁRVÁRI    HÍRLAP



14 2022. ápril is 8. SÁRVÁRI    HÍRLAP



ÉLMEZŐNYBEN a sárvári sakkozók

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

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

április 14-én és 21-én, 
csütörtökön 17 órakor

Az NB II-es sakkcsapatbajnokság Széchenyi Csoportjának 8. 
fordulójában a Sárvári Sakk Club SE otthon, a Szent László 
Katolikus Általános Iskolában játszva 7–5-re legyőzte a 
Kisbér-Ászár csapatát. Ezzel a tízcsapatos bajnokságban a 
sárvári sakkozók az utolsó forduló előtt a 4. helyet foglalják 
el a tabellán. 

A sárvári sakkcsapat hazai mér-
kőzéseinek a katolikus iskola új 
épülete ad otthont. A bajnoki 
küzdelmek 12 táblán zajlanak, 
a csapatban női és utánpótlás 
játékosoknak is szerepelniük kell. 
A Sárvári Sakk Club az SE Kis-
bér-Ászár ellen 7–5-re nyert. A 
sárváriak közül nyert Smidéliusz 
Márk, Ódor István, András Ferenc 
és Söpteiné Gömböcz Zita Anikó.

A bajnokság állásáról Havasi 
József, a Sárvári Sakk Club SE 
elnöke – aki több mint ötven 

éve vezeti a város sakkéletét – el-
mondta, hogy jelen pillanatban a 
középmezőnyben, a tabellán a ne-
gyedik helyet foglalják el. A profi 
bajnokság mellett a pandémia 
után újjászervezte az utánpótlás 
edzéseket is csütörtökönként a 
Nádasdy-várban, és tervezi városi 
amatőrbajnokság indítását.

A sárvári sakkcsapat a bajnok-
ság utolsó fordulójában, április 
10-én a szombathelyi Haladás 
együttese ellen idegenben ül 
asztalhoz.  p-ás

Havasi József figyeli a játékot, a Sárvári Sakk Club SE 
elnöke több mint ötven éve vezeti a város sakkéletét

A Zöldfa Italkereskedés leendő munkatársak 
jelentkezését várja a következő munkakörben:

• Bolti eladó
• Árukiszállító és tehergépkocsi vezető 

(B,C jogosítvány)

Érdeklődni:
Sárváron a Gárdonyi Géza utca 12. szám alatti 

üzletünkben, vagy telefonon, 
a +36309376124-es telefonszámon.
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Sárvár, Hunyadi u. 23.
Tel.: 06 95/312-280 vagy 06 70/363 7260

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

TOVÁBBRA SE FELEDJÉK... 
PLATÁN, SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ! 

Dőljön hátra, az idén is ott leszünk Önnek!

Ezúton is kívánunk minden kedves vendégünknek 
nyugodt, békés és kellemes húsvéti ünnepeket!

Nagypéntekre már előrendelhetitek 
a szokásos finom Platán-halászlevet!

KÖZELEG A HÚSVÉT,
ÉS MI SEGÍTÜNK 

A KÉSZÜLŐDÉSBEN!

Húsvét vasárnapra pedig 
már ugyancsak rendelhetőek 

a tavalyi évről jól ismert 
húsvéti hidegtáljaink,

de a birkapörkölt sem marad el!

2022. április 1–30-ig

Húsvéti 
akciók!

(R
és

zl
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z 
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tb

en
.)

Arany
ékszerek 

(Beszámítás esetén.)

-20% 
kedvezménnyel!

KARIKAGYŰRŰ 
és arany ékszer

készítése

Ezüst és 
gyöngy-
ékszerek Női és férfi 

márkás órák 

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

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

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

Minó́ségi magyar sertés és baromfi húsok.

Hagyományos füstölésú́ termékek.

Aktuális akcióinkat kövesse 
Facebook-oldalunkon.

Cím: Sárvár, Gárdonyi utca 27. 
(volt Pápai Húsbolt)

Telefon: +36 20 851 5665
Facebook: Ínyenc Húsbolt És Delikát

Bankkártyával és Szép-kártyával is fizethet!

HÚSVÉTRA HÚS, 
ILLETVE FÜSTÖLT TERMÉK 

ELÓ́RENDELÉST FELVESZÜNK.

+3630 474 3068 +3620 488 3645

tomiklima.hu      klimaszerelessarvaron

Hívjon bizalommal!

Felkészült a nyárra?
NE VÁRJON 

A FORRÓSÁG 
BEKÖSZÖNTÉIG!

Önnel közösen 
választjuk ki a 

céljainak megfelelő 
készüléket.

AZ ÁLTALUNK 
FORGALMAZOTT 

MÁRKÁK ELÉRHETŐEK 
RAKTÁRKÉSZLETRŐL!

Ne feledkezzen meg az éves 
karbantartás fontosságáról!

Időpontot még márciusban tud kérni 
a www.tomiklima.hu 

weboldalunkon! 


