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Két év után ismét teljes lehetett a húsvét, a kereszténység legna-
gyobb ünnepe, Sárváron a koronavírus világjárvány korlátozása-
inak feloldása után. Nagyszombaton az esti vigília szertartásával 
kezdetét vette a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, a húsvét, 
amely a kereszténység örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltá-
madt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre..  

A virágvasárnap volt a bűnbá-
natot jelentő nagyböjti időszak 
utolsó vasárnapja, a nagyhét 
kezdete. Nagycsütörtök az utolsó 
vacsora, nagypéntek a megfeszítés 
napja volt Jézus számára. Aztán 
alászállt a pokolra, és harmadnapra 
feltámadott. Nagyszombaton 
újra megszólaltak a harangok.  
A katolikus templomokban a gyer-
tyát a megszentelt tűz lángjáról 
gyújtották meg. Az új tűz gyújtása 
a remény szimbóluma is. 

– Egy keresztény világot pró-
bálunk építeni, azt szebbé ten-

ni azáltal, hogy hangsúlyozzuk 
az értékeinket, amelyek szerint 
próbálunk élni minden gyarlósá-
gunk és bukdácsolásunk ellenére.  
A húsvét üzenete, hogy az élet erő-
sebb a halálnál. Az élet legyőzi a 
halált, ez ad reményt az emberiség 
számára a küzdelmekhez – szólt az 
ünnep kapcsán Wimmer Roland 
városi plébános. 

A sárvári katolikus közösség 
az ünnepi misealkalmak mellett 
nagypénteken a Hegyi Kálvária 
Kápolnánál tartott keresztútimát. 
Nagyszombaton került sor a hús-

véti vigília szertartására a Sári 
templomban és a Szent Lász-
ló-templomban. Ennek során jár-
ták meg a feltámadási körmenetet, 
amelynek útvonala a Batthyány 
–Árpád–Széchenyi utca volt.  
A feltámadási körmenet végén 
megáldották a húsvéti ételeket.

A sárvári evangélikus közösség 
templomában nagypénteken 
passiói, zenés úrvacsorás isten-
tiszteletre került sor a hittanosok 
szolgálatával. Húsvétvasárnap 
hajnali szeretetvendégségre hív-
ták a gyülekezet tagjait, majd 
úrvacsorás istentisztelet követ-
kezett a Kortárs Keresztény Kórus 
közreműködésével. A sárvári 
református templomban nagy-
pénteken, majd húsvét első- és 
másodnapján került sor úrvacso-
rás istentiszteletre.

Június 26-án  
lesz  
az időközi  
választás
Június 26-ra tűzte ki a Helyi 
Választási Bizottság az időközi 
választást Sárvár 5-ös számú 
egyéni választókerületében. 
A választásra azért kerül sor, 
mert a választókerület egyéni 
önkormányzati képviselője, 
 Dr. Szabó Gyula, 2021. augusz-
tus 20-án elhunyt. 

A koronavírus-világjárvány 
elleni védekezésről szóló törvény 
értelmében a veszélyhelyzet 
megszűnését követő napig nem 
lehetett időközi választást tar-
tani. 2022 március elején lépett 
hatályba az a kormányrendelet, 
amely április 10-től lehetővé teszi 
az időközi választás kitűzését.  
A bizottság a legkorábbi időpont-
ra, június 26-ra, tűzte ki a szava-
zást. A jelöltállításhoz szükséges 
ajánlóíveket legkorábban május 
7-én kaphatja meg az igénylő 
vagy a jelöltként indulni szándé-
kozó választópolgár. A jelölteket 
legkésőbb május 23-án 16 óráig 
kell bejelenteni. 

Az időközi választással kap-
csolatos határidők a sarvarvaros.
hu oldalon, a Hirdetmények me-
nüpontba feltöltött határozatban 
találhatóak.

A feltámadási körmenet a Batthyány–
Árpád–Széchenyi utcán haladt

SZEDJÜK EGYÜTT! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!
Sárvár Város Önkormányzata és 

a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület 
közös hulladékgyűjtést szervez.

A gyülekező ideje és helye: 2022. április 22. (péntek) 16.00, Tesco parkoló.
  



Sárvár országgyűlési választási listás összesített eredménye 2022. 04. 03.

szavazatai 
száma % szavazatai 

száma % szavazatai 
száma % szavazatai 

száma % szavazatai 
száma % szavazatai 

száma %

Sársziget u. 69.        
(volt Sári Iskola) 788 0 615 614 3 611 176 28,81% 5 0,82% 25 4,09% 5 0,82% 37 6,06% 363 59,41%
Rábasömjéni u. 86.    
(Sárvár klub) 528 0 366 366 6 360 73 20,28% 7 1,94% 13 3,61% 2 0,56% 28 7,78% 237 65,83%
Bocskai u. 1-3. 
Kertvárosi Óvoda   592 0 451 451 3 448 148 33,04% 5 1,12% 20 4,46% 5 1,12% 38 8,48% 232 51,79%
Bocskai u. 1-3. 
Kertvárosi Óvoda   653 0 454 454 10 444 144 32,43% 2 0,45% 8 1,80% 2 0,45% 22 4,95% 266 59,91%
Csénye-Újmajor        
(volt klub) 42 0 32 32 0 32 4 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,13% 27 84,38%
Nádasdy Ferenc út 30.   
(Sárvár Aréna) 645 0 482 481 2 479 157 32,78% 3 0,63% 9 1,88% 4 0,84% 26 5,43% 280 58,46%
Nádasdy Ferenc út 30.   
(Sárvár Aréna) 613 0 471 471 4 467 158 33,83% 3 0,64% 19 4,07% 6 1,28% 26 5,57% 255 54,60%
Petőfi Sándor u. 21. 
Petőfi u. Óvoda 761 0 586 586 7 579 212 36,61% 1 0,17% 13 2,25% 7 1,21% 48 8,29% 298 51,47%
Petőfi Sándor u. 21. 
Petőfi u. Óvoda 607 0 440 440 5 435 144 33,10% 5 1,15% 12 2,76% 2 0,46% 26 5,98% 246 56,55%
Selyemgyár u. 2. 
Állateü. Állomás 864 0 640 638 6 632 254 40,19% 3 0,47% 24 3,80% 8 1,27% 38 6,01% 305 48,26%
Dózsa György utca 14.   
(Volt Napközi) 593 0 399 399 2 397 134 33,75% 4 1,01% 14 3,53% 7 1,76% 20 5,04% 218 54,91%
Gyöngyös u. 2. 
Gárdonyi Ált. Isk. 656 175 466 466 1 465 179 38,49% 1 0,22% 12 2,58% 3 0,65% 27 5,81% 243 52,26%
Gyöngyös u. 2. 
Gárdonyi Ált. Isk. 752 0 548 548 6 542 201 37,08% 4 0,74% 17 3,14% 5 0,92% 25 4,61% 290 53,51%
Várkerület u. 11. 
Vármelléki  Óvoda 779 0 562 562 2 560 196 35,00% 7 1,25% 13 2,32% 8 1,43% 40 7,14% 296 52,86%
Alkotmány u. 22. 
Nádasdy Ált. Isk. 741 0 531 531 2 529 194 36,67% 5 0,95% 18 3,40% 5 0,95% 28 5,29% 279 52,74%
Szatmár u. 20. Szatmár 
u. Óvoda   980 0 747 745 5 740 263 35,54% 13 1,76% 25 3,38% 7 0,95% 30 4,05% 402 54,32%
Mediterrán Panzió, 
Ostffyasszonyfai 13. 2 016 0 1 800 1 792 7 1 785 860 48,18% 14 0,78% 93 5,21% 17 0,95% 105 5,88% 696 38,99%
Lánkapuszta                   
(volt orvosi rendelő) 110 0 81 81 2 79 13 16,46% 2 2,53% 1 1,27% 1 1,27% 6 7,59% 56 70,89%

9 584 3 510 36,62% 84 0,88% 336 3,51% 94 0,98% 571 5,96% 4 989 52,06%

A 17. szavazókörbe kerültek a teljes választókerület külképviseleti szavazatai és az átjelentkezettek szavazatai.

FIDESZ-KDNPösszes 
érvényes 

szavazólap

Ellenzéki  Összefogás Normális Élet Pártja MKKP Megoldás Mozgalom Mi Hazánkérvénytelen 
szavazólapok 

száma
névjegyzéken átjelentkezett szavazóként 

megjelent

urnában 
levő 

szavazó-

Sárvár országgyűlési választási egyéni összesített eredménye 2022. 04. 03.

szavazatai 
száma % szavazatai 

száma % szavazatai 
száma % szavazatai 

száma % szavazatai 
száma % szavazatai 

száma %

Sársziget u. 69.        (volt 
Sári Iskola) 788 0 615 613 8 605 371 61,32% 175 28,93% 8 1,32% 31 5,12% 4 0,66% 16 2,64%
Rábasömjéni u. 86.    
(Sárvár klub) 528 0 366 366 4 362 244 67,40% 75 20,72% 3 0,83% 23 6,35% 6 1,66% 11 3,04%
Bocskai u. 1-3. 
Kertvárosi Óvoda   592 0 451 451 6 445 242 54,38% 143 32,13% 5 1,12% 32 7,19% 5 1,12% 18 4,04%
Bocskai u. 1-3. 
Kertvárosi Óvoda   653 0 454 454 11 443 270 60,95% 137 30,93% 2 0,45% 25 5,64% 1 0,23% 8 1,81%
Csénye-Újmajor        
(volt klub) 42 0 32 32 0 32 27 84,38% 4 12,50% 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
Nádasdy Ferenc út 30.   
(Sárvár Aréna) 645 0 482 482 5 477 288 60,38% 155 32,49% 2 0,42% 25 5,24% 1 0,21% 6 1,26%
Nádasdy Ferenc út 30.   
(Sárvár Aréna) 613 0 471 471 5 466 282 60,52% 146 31,33% 3 0,64% 18 3,86% 3 0,64% 14 3,00%
Petőfi Sándor u. 21. 
Petőfi u. Óvoda 761 0 586 586 12 574 303 52,79% 211 36,76% 6 1,05% 43 7,49% 4 0,70% 7 1,22%
Petőfi Sándor u. 21. 
Petőfi u. Óvoda 607 0 440 440 5 435 257 59,08% 137 31,49% 4 0,92% 20 4,60% 5 1,15% 12 2,76%
Selyemgyár u. 2. 
Állateü. Állomás 864 0 640 638 4 634 330 52,05% 248 39,12% 8 1,26% 29 4,57% 3 0,47% 16 2,52%
Dózsa György utca 14.    
(Volt Napközi) 593 0 399 399 1 398 227 57,04% 131 32,91% 6 1,51% 17 4,27% 5 1,26% 12 3,02%
Gyöngyös u. 2. 
Gárdonyi Ált. Isk. 656 175 466 466 2 464 249 53,66% 175 37,72% 1 0,22% 24 5,17% 1 0,22% 14 3,02%
Gyöngyös u. 2. 
Gárdonyi Ált. Isk. 752 0 548 548 9 539 298 55,29% 197 36,55% 5 0,93% 23 4,27% 2 0,37% 14 2,60%
Várkerület u. 11. 
Vármelléki  Óvoda 779 0 562 562 7 555 301 54,23% 196 35,32% 4 0,72% 40 7,21% 5 0,90% 9 1,62%
Alkotmány u. 22. 
Nádasdy Ált. Isk. 741 0 531 531 4 527 295 55,98% 182 34,54% 2 0,38% 26 4,93% 5 0,95% 17 3,23%
Szatmár u. 20. Szatmár 
u. Óvoda   980 0 747 745 8 737 420 56,99% 252 34,19% 7 0,95% 30 4,07% 11 1,49% 17 2,31%
Mediterrán Panzió, 
Ostffyasszonyfai 13. 2 017 0 1 800 1 794 8 1 786 729 40,82% 853 47,76% 18 1,01% 108 6,05% 12 0,67% 66 3,70%
Lánkapuszta                    
(volt orvosi rendelő) 110 0 81 81 2 79 56 70,89% 13 16,46% 0 0,00% 8 10,13% 1 1,27% 1 1,27%

9 558 5 189 54,29% 3 430 35,89% 84 0,88% 523 5,47% 74 0,77% 258 2,70%

urnában 
levő 

szavazó-
lapok 
száma

érvénytelen 
szavazólapok 

száma

összes 
érvényes 

szavazólap

Sárvár összesen

Horváth Sándor

Szavazókör névjegyzéken átjelentkezett
szavazóként 
megjelentek 

száma

Giczy József Rutkai Zoltán Zakota Tamás

FIDESZ-KDNP DK-Jobbik-Momentum-
MSZP-LMP-Párbeszéd

Ágh Péter Hencz Kornél

Megoldás Mozgalom  Mi Hazánk Mozgalom Normális Élet Pártja Magyar Kétfarkú 
Kutyapárt

Sárvár országgyűlési választási egyéni összesített eredménye 2022. 04. 03.
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A 17. szavazókörbe kerültek a teljes választókerület külképviseleti szavazatai és az átjelentkezettek szavazatai
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Az április 3-i országgyűlési 
választás magas részvétel 
mellett ismét a Fidesz–
KDNP kétharmados győ-
zelmét hozta. Ágh Péter, a 
Fidesz–KDNP jelöltje har-
madszor szerzett egyé-
ni mandátumot a sárvári 
székhelyű Vas 2-es válasz-
tókerületben.

– Hatalmas győzelmet arat-
tunk – jelentette ki Orbán Viktor 
miniszterelnök a Bálna rendez-
vényközpontban tartott ered-
ményváró eseményen április 3-án 
éjszaka, ekkor már a szavazatok 
nagy részének összesítése után 
nyilvánvalóvá vált, hogy ismét a 
Fidesz – KDNP alakíthat kormányt, 
újra narancssárgába borult az 
ország.  A miniszterelnök úgy 
fogalmazott, még a Holdról is 
látszik a győzelem mértéke, de 
Brüsszelből egészen biztosan. A 

kormányfő mindenkinek meg-
köszönte a győzelemhez vezető 
áldozatos munkát, beszédében 
külön köszöntötte a határon túli 
magyarokat.

A külképviseleten leadott és 
az átjelentkezettek szavazatainak 
összesítése után, egy héttel a 
választást követően, megszületett 
az országgyűlési képviselő-vá-
lasztás végleges, és mára jogerős 
eredménye.

A választás 70,21%-os részvétel 
mellett zajlott, mintegy 5,4 millió 
ember szavazott. Az országgyűlési 
képviselők választásán a Fidesz- 
KDNP 135 mandátumot szerzett, 
87 egyéni választókerületi és 48 

országos listás mandátumot.  
A DK–Jobbik–LMP–MSZP–Mo-
mentum–Párbeszéd 57 man-
dátumot ért el, 19 egyéni és 38 
listás helyet szerzett. Új pártként, 
a Mi Hazánk 6 listás helyet szerzett 
a parlamentben, 1 mandátum 
pedig a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzatáé. 

A rendszerváltás óta soha még 
ennyi szavazatot nem kapott 
párt, mint most a Fidesz–KDNP 
listája, amelyre több mint 3 millió 
választópolgár szavazott. A kor-
mánypárt így negyedszer szerzett 
kétharmadot a parlamentben, 
Orbán Viktor pedig ötödször ala-
kíthat kormányt.

Választókerületünkben 74,4%-
os volt a részvétel, Sárváron 
76,02%. Városunkban 9  671 fő 
jelent meg a 18 szavazókörben, 
ebben benne vannak az egész 
választókerület átjelentkezett és 
külképviseleti szavazói is

Ágh Péter a Fidesz–KDNP je-
löltje 32 226 szavazatot kapott. Ez 
azt jelenti, hogy 64,38%-kal har-
madszor is országgyűlési egyéni 
képviselői mandátumot szerzett 
a sárvári választókerületben.

Hencz Kornél, az ellenzék közös 
jelöltje 26,02%-ot ért el, 13 026 
szavazatot kapott. Giczy József, 
a Mi Hazánk jelöltje 5,86 %-ot ért 
el 2933 szavazattal. Zakota Ta-
más, a Kétfarkú Kutyapárt jelöltje 
1137 szavazatot, 2,27%-ot ért el. 
Horváth Sándor, a MEMO jelöltje 
0,88%-ot, Rutkai Zoltán, a Normá-
lis Párt jelöltje 0,59%-ot kapott.

Ágh Péter 2014-ben még 
52,01%-ot, 2018-ban 61,38%-ot 

ért el, most pedig 64,38%-ot 
kapott választókerületünkben, és 
a szavazatainak száma is folyama-
tosan nőtt. Ágh Pétert Sárváron 
2018-ban a választáson megje-
lentek 52,82%-a támogatta, az idei 
voksoláson 54,29%-a. 

Sárvár harmadszor újraválasz-
tott képviselője lapunknak el-
mondta: „Köszönet a Sárváron 
élők támogatásáért, köszönet 
minden szavazatért a választó-
polgároknak! Hálás vagyok az 
itt tevékenykedő aktivistáknak, 
szimpatizánsoknak és szavazóköri 
delegáltaknak! Együtt nagyszerű 
eredményt értünk el, amely Sár-
váron is jobb, mint a négy évvel 
ezelőtti. Így volt ez az Észak-Vas 
megyét lefedő választókerüle-
tünkben egészében, ezáltal min-
den eddiginél többen tiszteltek 
meg a voksukkal. Megtisztelő ez 
a bizalom, amely arra int, hogy 
továbbra is alázattal szolgáljam 
térségünket. Sárvár egy fantasz-
tikus hely, amire büszke lehet 
minden itt élő. A város – a válasz-
tás után erre rá is kell mutatni –,  

pártpolitikai hovatartozástól füg-
getlenül összeköt mindannyiun-
kat. Nagyszerű emberek élnek 
itt, akikért kitüntetés dolgozni. 
Továbbra is közös célunk, hogy 
lépésről lépésre, a lehetőségek 
figyelembevételével még előrébb 
mozdítsuk Észak-Vas megyét és 
Sárvárt.” -fr-

Narancsszínű az ország

ISMÉT KÉTHARMADOS GYŐZELMET ARATOTT A FIDESZ–KDNP
             ÁGH PÉTER harmadszor szerzett 
EGYÉNI MANDÁTUMOT választókerületünkben
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Magas színvonalon végzett közszolgálati tevékenysége elis-
meréseként a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata 
elismerést vehette át dr. Szijártó Valéria, a Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal címzetes főjegyzője nemzeti ünnepünk 
alkalmából a Belügyminisztérium márványaulájában tartott 
ünnepségen. Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére 
Áder János köztársasági elnök részesítette a magas rangú 
állami elismerésben Sárvár címzetes főjegyzőjét.

Dr. Szijártó Valéria Vásárosmis-
kén született, a Sárvári Tinódi 
Gimnáziumban érettségizett, az 
államigazgatási főiskolán diplo-
mázott, majd a jogi egyetemet 
is elvégezte. A Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatalban kezdte 
pályáját, és végigjárta a ranglét-
rát. Először ügyintéző volt, majd 

polgármesteri referens, később 
a polgármesteri iroda vezetője, 
2000. október 1-től Sárvár jegy-
zője, 2016-tól címzetes főjegyzője. 

Beszélgetésünkkor elmondta: 
a nemzeti ünnepünkön kapott 

kitüntetés önbizalmat ad számára, 
visszaigazolás a munkájával kap-
csolatban, de újabb vállalásokra 
is ösztönzi és nem utolsósorban 
hálára. 

– Nincs nap, hogy ne gondol-
nék múlhatatlan szeretettel szü-
leimre, meggyőződésem, hogy 
a munkabírásomat tőlük örököl-

tem, a munka becsületét tőlük 
tanultam. Édesapám irányította a 
gondolkodásomat és érdeklődé-
semet a közigazgatás felé, hiszen 
ő évtizedeken át volt Vásárosmis-
kén tanácstag, egyházközségi és 

sportköri elnök. Belenőttem abba, 
hogy egy település lakossága 
akkor erős, ha közösek a céljai és 
összetart – mondta meggyőző-
déséről az állami elismerésben 
részesült címzetes főjegyző, aki 
hozzátette: határozottan érde-
kelt, hogy mi az a rendszer, ami 
mindezt megalapozza, irányítja, 
szervezi, így természetes volt a 
pályaválasztásom. 

Dr. Szijártó Valéria nem csaló-
dott hivatásában, és reméli, hogy 
ő sem okozott csalódást. – Első 
szakmai mentoromnak, Dr. Dénes 
Tibornak köszönettel tartozom, 
mert ő alapozta meg elkötele-
zettségemet Sárvár közigazgatása 
iránt. Kondora István emberi és 
szakmai irányításával pedig stabili-
záltam, véglegesítettem ezt. Hálá-
san köszönöm mindkettőjüknek, 
hogy a munkatársuk lehettem, 
illetve lehetek. Egy bölcs aforizma 
motivált éveken keresztül: „Akár 

azt hiszed, hogy képes vagy rá, 
akár azt, hogy nem – igazad lesz.” 
Huszonkét éve vagyok Sárvár 
jegyzője, úgy érzem, mindent 
megtettem, hogy képes legyek rá 
– mondta el a főjegyző, majd úgy 
folytatta: a szakmai biztonságot 
növelte az az érzelmi többlet is, 
amit tapasztalhattam elöljáróim-
tól és kollégáimtól, de a boldog-
ságot a kislányom – aki már felnőtt 
nő – jelentette számomra szere-
tetével, támogatásával és mindig 
megerősítő bíztatásával – szólt a 
címzetes főjegyző.

Sárvár hatalmas fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt évtize-
dekben, ennek közigazgatási és 
jogi hátterét a dr. Szijártó Valéria 
által vezetett hivatal adta, hozzá-
járulva a város sikereihez. 

– Az általam irányított hivatalról 
mindig nagyon szívesen beszélek. 
20-22 éve dolgozom együtt egy 
kiváló vezetői csapattal, akik közül 

LÉLEKHIDAT építettek Kárpátaljára

SZÍVÜGYE a város fejlődése és az itt élő EMBEREK JÓLÉTE

Jótékonysági hangver-
senyt tartott a ZeneHázá-
ban a Koncz János Alap-
fokú Művészeti Iskola. Az 
intézmény a Lélekhíd el-
nevezésű országos kezde-
ményezéshez csatlakozott, 
amelynek célja a Kárpátal-
ján élők támogatása volt.

Várnagy Andrea Liszt Ferenc-dí-
jas zongoraművész központi 
nyitóbeszédével vette kezdetét 
április 8-án 18 órakor az országos 
hangverseny. Hazánk több mint 
hetven zeneoktatási intézmé-
nyében egyszerre szólaltak meg 
a hangszerek. A kezdeményezést 
a ZeneVarázslat Mozgalom in-

dította a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövetségével, 
valamint a Magyar Református 
Szeretetszolgálat együttműködé-
sével. A rendezvényhez a Koncz 
János AMI is csatlakozott.

– Alapvetően készültünk egy 
zeneiskolai tavaszi koncertre, és 
ezt kibővítve csatlakoztunk most 
ehhez a kezdeményezéshez. A 
művészetek, a zene erejével pró-
báltunk meg tenni valamit, szoli-
daritásunkat kifejezni – mondta 
Szélesi Attila, a sárvári művészeti 
iskola igazgatója.

A jótékonysági esten a zeneis-
kola növendékei, tanárai léptek fel. 
Megszólaltatták az intézményben 
választható hangszerek nagy ré-

szét, a rézfúvóstól az ütőhangsze-
rekig. A koncerten bemutatkozott 
az első szolfézs előképző csoport 
és közreműködött a Bassiana Brass 
együttes is.

A hanversenyeken pénzado-
mányokat is fogadtak, melyet a 

Magyar Református Szeretetszol-
gálat segítségével juttatnak el 
a szervezők a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola rá-
szoruló hallgatóinak és az ott élő 
családoknak. Sárváron 130 ezer 
forint gyűlt össze. sii

A koncert legkisebb résztvevői Paukovicsné Hegyi Gabriella tanárnővel

Dr. Szijártó Valéria dr. Bankits László aljegyzővel pályázatokról egyeztet

Megbeszélés Erdős Katalinnal, a Humánpolitikai Iroda vezetőjével
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csak azok a kollégáim mentek 
el, akik időközben nyugdíjasok 
lettek, gondolok Sütő Károly 
aljegyzőre és Fitosné Kanta Va-
lériára, a pénzügyi iroda vezető-
jére. Amikor a képviselő-testület 
engem jegyzővé választott, új 
vezetőtársakat kerestem magam 
mellé, irodavezető kollégáimat 
magam választottam ki. Az élet 
azt igazolta vissza, hogy nagyon 
jó döntést hoztam. A már említett 

kollégáimat is ideértve, dr. Bankits 
László aljegyző, dr. Kapuy Adrienn, 
Erdős Katalin és Halászné Udvardi 
Sarolta irodavezetők mindannyian 
kiváló szakemberek, nagy mun-
kabírásúak, társak, barátok, talán 
mondhatom, hogy „egy húron 
pendülünk”. Ha ilyen hosszú ideig 
kitartottak mellettem – márpedig 
így van – igazolja azt a törekvése-
met, hogy főnökként is partnere 
legyek minden munkatársamnak.

A közös önkormányzati hivatal 
többi munkatársáról is a legna-
gyobb tisztelettel tudok beszélni. 

A tapasztalt kollégák mellett egyre 
több az új, fiatal szakember a 
hivatalban. Közösek a céljaink, 
a gondolkodásunk, a kulcsszó a 
szakmaiság mellett az empátia. 
Örömünkre szolgál, hogy a sár-
váriak szívesen jönnek a hivatalba, 
és mi mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy jó érzéssel távoz-
zanak. Szerencsés vagyok, hogy 
ők a munkatársaim – mondta dr. 
Szijártó Valéria.

A címzetes főjegyző – visszate-
kintve pályájára – jogászi debü-
tálását említi legemlékezetesebb 
szakmai eredményeként. – Mint 
kezdő jogász, én voltam az önkor-
mányzat jogi képviselője az ATEV, 
vagy ismertebb nevén a  „bűzgyár” 
megszüntetése iránti perben. Ma 
is megdobban a szívem, ha arra 
a hosszú és izgalmas folyamatára 
gondolok a pernek, amit végig 
asszisztáltam, és Sárvár nyert.

De nem tudok meghatódás nél-
kül gondolni azokra az ügyfelekre 
sem, akiket segítve, úgy fejezték 

ki a hálájukat, hogy azt mondták: 
„jegyző asszony elmegyek a temp-
lomba, és imádkozom magáért.” 
Felejthetetlen pillanatok ezek is. 
A várost beruházásai, fejlődése or-
szágos, sőt nemzetközi mércével 
tették mérhetővé, köszönhetően 
az előrelátó polgármestereknek. 
Mindannyian részesei voltunk  
megalapozott döntéseiknek, hisz 
ezek előkészítése alapfeladatunk. 
Nem titkolom büszkeségemet – 
húzta alá a címzetes főjegyző. 

Az ünnepségen az arany ér-
demkereszt átvételekor, mint 
mondta, az is megfogalmazódott 
benne, hogy milyen jó érzés az 
ember számára a munkája elisme-
rése. – Én boldognak mondhatom 

magam, mert Sárváron részem 
van a munkám elismerésében 
is és megbecsülésében is. Ez 
az állami kitüntetés pedig arra 
kötelez, hogy felülmúljam eddigi 
teljesítményemet. Az erőnlétem, a 
munkabírásom, a munkakedvem 
töretlen, bízom abban, hogy lesz 
még lehetőségem ennek bizonyí-
tására – hangsúlyozta dr. Szijártó 
Valéria. 

A  „legsárváribb nem sárvárinak” 
nevezte Kondora István polgár-
mester dr. Szijártó Valériát, akinek 
a munkája a hivatása, aki bár 
Szombathelyen él, de szívügyének 
tekinti Sárvár fejlődését, szépíté-
sét, az itt élő emberek jólétét.

-fr-

A Nádasdy Kulturális Központ tavaszi kiállítási szezonját a Gale-
ria Arcis kiállítótermében Zelenák Katalin Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész Metamorfózis című tárlata nyitotta. Az érdeklődő-
ket Kondor János festőművész, a galéria vezetője köszöntötte. 
A kiállítást Cebula Anna művészettörténész, a Szombathelyi 
Képtár igazgatója ajánlotta a közönség figyelmébe. A tárlat 
közel két évtized alkotásait mutatja be.

Zelenák Katalin 1983-ban kapta 
meg diplomáját a Magyar Iparmű-
vészeti Főiskola szövött szőnyeg 
és falikárpit szakán. Ismereteit 
franciaországi ösztöndíjjal bőví-
tette. Nemcsak egyéni alkotásokat 
hoz létre, de más művészekkel 
együtt közös projekteket is meg-
valósít. Munkáját számos díjjal 
ismerték el, köztük 1996-ban a XIV. 
Fal- és Tértextil Biennále fődíjával.

A sárvári kiállításon magántu-
lajdonban és közgyűjtemények-
ben őrzött alkotások egyaránt 
megtekinthetők. A reneszánsz 
szerelmeseként ismert művész 
alkotásain az elrontott, töké-
letlen és széttépett szépség új 
értelmet nyer. A textilművésznő 
alkotásainak születésekor újra 
átéli az egykor volt aranykor 
hangulatát. 

Sárvár közel három évtizede 
csatlakozott a Szombathelyi Kép-
tár textil tárlataihoz. – Így szinte a 
műfaj valamennyi meghatározó 
alkotója bemutatkozott már a 
Galeria Arcisban – mondta Ce-

bula Anna művészettörténész, a 
Szombathelyi Képtár igazgatója 
megnyitójában. Zelenák Katalin 
Metamorfózis című kiállítása a 
Nádasdy-várban május 3-ig te-
kinthető meg. p-ás

Kondor János, Zelenák Katalin és Cebula Anna a megnyitón

METAMORFÓZIS a vár Galeria Arcis kiállítóterében

Dr. Szijártó Valéria Halászné Udvardi Saroltával,  
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjével konzultál

Dr. Kapuy Adrienn, a Hatósá-
gi Iroda vezetője a tanévkez-
dési nyomtatványt mutatja

Hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik 
kitüntetésem alkalmával jókívánságaikat is megfogalmazva, bármi 
módon gratuláltak. Emlékezetes és maradandó örömet szereztek 
számomra.  Megérte!    

Dr. Szijártó Valéria
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VILLON HALÁLTÁNCA a várban 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AMIT KÉRÜNK:

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

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

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

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

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

Gépbeállító munkakörbe Raktáros munkakörbe
AMIT KÉRÜNK:

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

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

AMIT KÉRÜNK:
•  Hasonló munkakörben, egyedi gyártásban szerzett tapasztalat
•  Középfokú műszaki végzettség
•  Számítógépes alapismeret
•  Rugalmasság, terhelhetőség
•  Precíz, pontos munkavégzés
•  2 műszakos munkarend vállalása

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, 
műanyag fröccsöntött és vevőspeci� kus termékekfejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere 

számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.

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

CNC MARÓS 

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! 

munkakörbe várjuk jelentkezésüket! 
AMIT KÍNÁLUNK: 
•  Hosszú távú,  biztos munkalehetőség
•  Önálló és felelősségteljes munkavégzés 
  egy dinamikus, motivált csapatban.
•  Tiszta, rendezett környezet
•  Évi  bruttó 144.372 Ft készpénzkifi zetési juttatás
•  40%-os műszakpótlék elszámolás

•  – Munkábajárás költségtérítése:  
        – bérlettérítés 100%
        – saját gépkocsi használat a törvényileg 

         maximált mértékben
•  Egyéb prémium és bónuszlehetőségek

ELŐNYT JELENT:   
•  Német nyelvismeret

KANONA BAND KONCERT
Két év kényszerszünet után ismét koncertet tart a Kanona Band. 

Ezúttal új helyszínen a ZeneHázában, ahol garantált a jó hangzás. 
Hallható lesz többek között Glenn Miller In the Mood-ja, 

Billie Eilish Bad Guy-ja és Bruna Marsh Runaway Baby-je. 
Ez a három szám is mutatja a koncert mottóját: Jazz, Pop, Rock. 

Egy kakukktojás műfaj lesz, de az maradjon meglepetés.

Helyszín: Sárvár, ZeneHáza
Időpont: 2022. 04. 23. 19 óra

Jegy ára: 1000 Ft

Jegyeket a helyszínen, vagy elővételben a TDM-irodában és 
a jegymester.hu-n tudnak vásárolni.

A zenekar sok szeretettel vár mindenkit, kicsit és nagyot egyaránt.
A költészet napjához kapcsolódott a Nádasdy-vár nagytermében bemutatásra 
került Haláltánc ballada című zenés felnőtteknek szóló bábelőadás. Valler Kata, 
a Hermethia Bábszínház művésze Villon, Faludy, Székely Magda és Pilinszky 
verseiből állította össze önálló estjét. Az előadás során az összművészeti ele-
meket felvonultató megváltástörténetben maga Villon búcsúzik, és végigjárja 
a kálváriát. A nézőket az elhangzó szöveg és a bábokkal történtek segítenek 
eligazodni a szokatlan előadás során. – Azt vettem észre, hogy az első per-
cekben kisebb értetlenséget szül a darab, majd megrendülés, és talán negyed 
óra után már mindenki együtt halad az előadással – mondta el Valler Kata. 
A Nádasdy-várban tartott összművészeti előadást a Köszönjük Magyarország 
Program támogatta.
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A Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Versekre 
Hangolva címmel köl-
tészet napi estet tartott 
a Nádasdy-vár díszter-
mében április 11-én.  
A rendezvényen az iskola 
tanulói, pedagógusai, 
valamint szülők, ven-
dégek működtek közre. 
Idén megzenésített ver-
sek is gazdagították az 
előadást.

Egy József Attila-vers nyi-
totta a Gárdonyi iskola 2022. 
évi költészet napi estjét a Nádas-
dy-várban. Az érdeklődőket Vörös 
Krisztina pedagógus, a program 
szervezője köszöntötte.

– Mindenképpen fontosnak 
tartottuk, hogy évfordulós költő-

ink megszólaljanak az esten, és 
nagyon fontos, hogy József Attila 
is hangot kapjon, hiszen az ő szü-
letésnapjához kapcsolódik a költé-
szet napja. Ezenkívül kalandoztunk 
a magyar irodalomban Csokonaitól 

Nagy Lászlón, Kosztolányin és Szép 
Ernőn át Nemes Nagy Ágnesig, és 
idén erdélyi magyar költők verseit 
is hoztuk – szólt a műsorról.

Az előadáson az 1-8. osztályig 
minden korosztály képviseltette 

magát, alsós és felsős gye-
rekek egyaránt szavaltak. Az 
énekeknél az iskola ének-
kara működött közre. A 
dallamok változatos hang-
szereken, egyebek mellett 
zongorán, fuvolán, gitáron 
és ütőhangszereken csen-
dültek fel, és a Színkottás 
Csengettyűsök is felléptek.

A Gárdonyi iskola Versek-
re hangolva címmel 2016 
óta szervez költészet napi 
műsort. Az idei az ötödik 
alkalom volt, hiszen az el-
múlt két évben a pandémia 

miatt nem lehetett megtartani 
a programot. Vörös Krisztina el-
mondta, a gyerekek, a tanárok és 
a szülők is nagyon várták már a 
folytatást.

sii

A költészet napján József Attila verseiből összeállított estjével 
lépett fel Földes László Hobo a  ZeneHázában. A zsúfolásig 
telt terembe ezúttal a Kossuth-díjas előadóművész a Nemzeti 
Színházban Vidnyánszky Attila rendezésében elkészült Tu-
dod, hogy nincs bocsánat című előadóestjét hozta el. Földes 
Lászlót immáron harmadszor látta vendégül Sárvár az új 
kulturális intézményében. Hobo beszámolt róla, hogy 31 év 
alatt ez volt az ezerkettedik József Attila-műsora.

– Mindig kisajátítottam József 
Attila verseit, úgy éreztem, sorai 
rólam szólnak. Ez az előadás na-
gyobb alázattal készült, a Költőt 
szeretné bemutatni – nyilatkozta 
Hobo. Hozzátette, hogy a meste-
rek – Jordán Tamás, Vidnyánszky 

Attila, Ascher Tamás vagy Kiss 
Csaba –, akiktől tanult, akik a 
különböző költői- vagy színházi 
estjeit rendezték, vezették rá arra, 
hogy amit csinál, fontosabb nála.

Egy közismert József Attila 
portré a színpad jobb oldalán, 

bal felől egy üres 
asztal, csak egy 
pohár víz vára-
kozik rajta. Hobo 
belép egy piros 
törülközővel, a 
víz mellé rakja. 
Megszólal az ősz 
hajú, szakállas fi-
gura, amelyhez 
vontatott ritmust 
ad a zenei hát-
tér.  Nem vi lá-
gos még, hogy 
a látvány hány 
százaléka a Bala-
tonszárszónál a 
síneknél imboly-
gó alaknak. 

Aztán pár perc után ez a mély, 
kissé fáradt és köszörülős hang 
lesz József Attila nyelve, majd 
eltűnik Földes László is. Képek 
jelennek meg, a költőzseni jövő-
be tekintő látomásai. Elhagyott, 
elvakult lelkek, puska nélkül a 
téren zenélő katonák tűnnek fel 
erről a darabokra tört mai korról. 
Akikben még vannak versek, 
azokban elindul a vetítő.

Az előadás végén kimegy, 
majd a szűnni nem akaró tapsra 
ismét kinyílik az ajtó. – Látom, 
vannak itt Hobo-koncertre járók, 
ahol a tapsra ráadás szám jött. 

Ennek vége, ez meg van rendez-
ve – mondta a mikrofonba, aztán 
még vagy fél órát beszélt a kö-
zönségnek. – Ezek az előadások 
nem az én dicsőségeim, hanem 
a maguké, hogy mindig ennyien 
eljönnek. Járom az országot, eb-
ből élek, és ebből neveltem fel a 
két gyerekemet – mondta.

– 50 évesen költöztem el 
Budapestről, ezért maradtam 
életben – szólt változásairól. 
Hozzátéve, hogy nem mindenki 
halt még bele az RTL Klubba és 
nem veszett el a Facebook-ban. 
– Egyik oldalhoz sem tartozom, 
mert mind a kettő azt képzeli, 
hogy a másikhoz tartozom – je-
lentette ki. A vége felé kedvenc 
filmjének, Fellini Amarcord-jának 
egyik jelenetét idézi fel, amikor 
az iskolai fotózásokon az egyik 
gyerek a hátsó sorból nyávo-
gással bezavar, majd kap egy 
nyaklevest.

– Amit a gyerek akkor mondott, 
az lesz a sírkövemre vésve, hogy 
legyen ott is vidámság: „Nem én 
voltam, igazgató úr!” – mesélte 
Földes László, aki életrajzi köny-
vén is dolgozik. – Az se rólam 
fog szólni, hanem a világról, amit 
megéltem – fűzte hozzá Hobo a 
ZeneHázában. 

p-ás

Hobo harmadszor állt a ZeneHáza színpadán

Az érdeklődőket Vörös 
Krisztina pedagógus, 
a program szervezője 
köszöntötte (Fotó: CSz)

Telt házas költészet napi est HOBOVAL

VERSEKRE HANGOLTAK A GÁRDONYISOK A DÍSZTEREMBEN
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A Nádasdy-vár fo-
l y o s ó g a l é r i á j á n 
nyílt meg Szélesiné 
Mezőfi Ágnes fes-
tőnő tárlata. A ki-
állításon megjelen-
teket Kondor János 
köszöntötte, majd 
a kiállítást Hevér 
Mihályné, a Sárvári 
Turisztikai Techni-
kum igazgatónője 
nyitotta meg. 

A megnyitóból kiderült, 
hogy Szélesiné Mezőfi Ág-
nes már kisgyermekkora 
óta szívesen rajzol és fest, 
főként portrékat és táj-
képeket. Hevér Mihályné 
igazgatónő kiemelte, hogy 
nemcsak a Tinódi gimnázi-
umban, hanem a katolikus 
iskolában és óvodában is 
megtalálhatóak a festőnő 
munkái, közel 100 alkotását 
ajándékozta a három intéz-
mény számára. 

Szélesiné Mezőfi Ágnes ter-
mékeny alkotó, csak a Nádas-
dy-várban négy önálló kiállítás-
sal büszkélkedhet. Első önálló 
kiállítása a sárvári könyvtárban 
volt 1994-ben. Tagja az Országos 
Képző- és Iparművészeti Társa-
ságnak. Számos pályázaton meg-
mérettette magát, melyeken szép 
eredményeket ért el alkotásaival.

A folyosógalérián megnyílt ki-
állítás alkotásainak fele az elmúlt 
egy év termése, melyeket terápiás 
céllal készített, férje halála után.  

A kiállításon portrék és tájképek 
láthatók. Szívesen vesz részt karitatív 
megmozdulásokban, jelenleg a Sár-
vári Oratórikus Kórussal együttmű-
ködve az Ukrajnából menekültek 
számára ajánlotta fel 25 festményét. 
A felajánlott festmények több mint 
fele gazdára talált már a kiállítás 
megnyitásakor, a bevételt az Uk-
rajnából Sárvárra érkező háborús 
menekültek számára juttatják el.

A kiállítás a Nádasdy-vár folyo-
sógalériáján megtekinthető május 
15-éig.  (TRG)

A NYUGALOM KÉPEI a vár folyosóján Kondor János, Szélesiné Mezőfi Ágnes és  
Hevér Mihályné a megnyitón (Fotó: TRG)

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9. 
(Szolgáltató ház alatt)
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A hazai mobilszolgáltatók 
2022-ben fokozatosan megszün-
tetik a 3G-hálózataikat, ami azt 
jelenti, hogy azokkal a mobilte-
lefonokkal, amelyek ezeket a há-
lózatokat használják, nem lehet 
majd elérni az internetet. A Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) támogatási programmal 
segíti az elavult készülékek kor-
szerűbbre cserélését.

A legnagyobb szolgáltatók beje-
lentették, fokozatosan megszünte-
tik a 3G-hálózataikat, annak érde-
kében, hogy kapacitásaikat teljes 
egészében a gyorsabb és jobb 

minőségű internetelérést bizto-
sító 4- és 5G-hálózatok építésére 
fordítsák. A Magyar Telekom az év 
második felére az egész országban 
megszünteti a 3G-t, a Yettel 2022 
júniusában szintén elindítja az első 
nagyobb lekapcsolási hullámot.

– Mit fogunk érzékelni mindeb-
ből? 

– Aki csak telefonálásra és sms-
ezésre használja mobilját, annak 
nem szükséges cserélnie, hiszen 
ezek a funkciók továbbra is elérhe-
tőek lesznek. Akik viszont a 3G-ké-
szülékeken adatforgalmat is hasz-
nálnak, azoknak érdemes váltaniuk 

egy sokkal nagyobb adatátvitelt 
nyújtó 4- és 5G-s mobilra, enélkül 
ugyanis – otthoni wifi  hiányában 
vagy az utcára kilépve – elérhetet-
lenné válnak az internetes böngé-
szők, az üzenetküldő appok vagy 
például a GPS-alapú navigáció is.

– Mit tegyünk, ha továbbra is 
szeretnénk mobilinternetezni?

– Akik mobilinternetet is használ-
nak készülékükön, azoknak érde-
mes a sokkal nagyobb adatátvitelt 
és így jobb minőségű felhasználói 
élményt nyújtó 4G- és 5G-képes 
mobiltelefonokra váltaniuk. A hazai 
4G-hálózat lefedettsége és stabili-
tása az európai élvonalba tartozik, 
az 5G pedig hamarosan megváltoz-
tatja mindazt, amit a mobilinternet-
ről gondolunk. Érdemes tehát most 
váltani olyan készülékre, ami mind-
ezt kihasználni képes. 

Ehhez nyújt támogatást az 
NMHH készülékcsere-támogatási 
programja. A bruttó 20 ezer forin-
tos támogatásra minden magyar-
országi lakóhellyel rendelkező 
természetes személy jogosult, aki 
olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészü-
léket szeretne korszerű, 4G- vagy 
5G-képes okostelefonra cserélni, 
amelyen 2021. július 1. és decem-
ber 31. között legalább egyszer 
sikeres hanghívást indított, adat-
forgalmat bonyolított vagy sms-t 
küldött. 

A támogatást a hazai szolgálta-
tók és kereskedők üzleteiben vehe-
ti igénybe. A részletekről bővebben 
a www.netrefel.hu weboldalon ol-
vashat.

Eljárt az idő a 3G-internetet használó mobilkészülékek felett
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Kulcsár László, Mesterházy 
Attila, Keszei Balázs, Király 
Gergely, Balogh Lajos nagy-
szabású Vas megye védett 
növényei című könyvét a 
Nádasdy Ferenc Múzeum 
dísztermében mutatták be. 
A résztvevőket Takács Zoltán 
Bálint, a Nádasdy Kulturális 
Központ intézményvezetője 
köszöntötte, majd Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyű-
lés elnöke méltatta a megje-
lent munkát és szerzőit.

Kondora István, Sárvár polgár-
mestere elmondta, hogy a kötet 
egy pillanatfelvételt mutat be 
Vas megye virágoskertjéből. Az 
a tény, hogy ezt a munkát a Ná-
dasdyak ősi fészkében mutatják 
be különösen nagy jelentőséggel 
bír, hiszen a Nádasdy család sokat 
tett a körülöttünk lévő környezet 
megismeréséért.

Dr. Kulcsár László, a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal környe-
zetvédelmi referense, a Sárvári 
Városszépítő Egyesület elnöke, 
a kötet egyik szerzője elmondta 
a könyv megszületési körülmé-
nyeit, valamint azokat a célokat, 
melyeket kitűztek maguk elé a 
kötet megírása előtt. Az elkészült 
kötet bemutatja azokat a védett 
növényfajokat, melyek fellelhetőek 
megyénk területén, valamint azok-
ról leírást is közöl. Több évtizeden 
át tartó személyes megfigyelések, 

kutatások eredménye az a kötet, 
mely 550 oldalon mutatja be Vas 
megye törvényes védelem alatt 
álló edényes növényeit.

A könyv azonban nemcsak esz-
tétikai élményt nyújt nézőjének, 
olvasójának, hanem egyben el-
lenőrzött, tudományos alapokon 
nyugvó információkat is. Minden 
példány nevét megismerhetjük a 
magyaron kívül latinul, németül, 
horvátul és szlovénul. 

Az alaktani jellemzést követik 
a virágzás és termésérés adatai, a 
növény élőhelyének jellemzői, az 
elterjedés és hazai előfordulás leí-
rása, majd a Vas megyei előfordulás 
rögzítése. Utóbbit nemcsak szöveg-
ben olvashatjuk, hanem minden 
példány esetében térképen is jelölik 
a szerzők a konkrét helyeket.

A Szülőföld Kiadó gondozásában 
megjelent kötetet tanulmányok 
kísérik Vas megye természet- és nö-
vényföldrajzáról, a kutatástörténetről, 
illetve a megyei élőhelyek termé-
szetvédelmi kérdéseiről. A Fajleírá-
sokban több mint négyszáz oldalán 
296 növényfaj adatai sorakoznak.  
A monográfia jelentősége nemcsak 
a mögötte álló munkában van, 
hanem annak a ténynek a rögzítésé-
ben, hogy az elmúlt közel másfélszáz 
évben 24 védett faj kipusztult, 47-et 
pedig kipusztulás fenyeget. A könyv 
így egyben kordokumentum is, 
nemcsak a jelennek, hanem a jövő 
nemzedékeinek is.

A szép kivitelű és tartalmas bel-
tartalmú munkát nemcsak botani-
kusoknak ajánlják, hanem tanárok-
nak, diákoknak, természetvédelmi 
szakembereknek és mindazoknak, 
akik nemcsak szeretik a természe-
tet, hanem felelősséget is éreznek 
iránta.  (TRG)

VAS MEGYE VÉDETT NÖVÉNYEIT bemutató kötet jelent meg

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!

Vegyeskereskedés – Lottózó
Tinódi u. 34.
Hétfőtől vasárnapig: 7:00–17.00
Szombaton: 7.00–14.00
Vasárnap zárva

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Laktanya u. 2.
Hétfőtől szombatig 6.00–20.00
Vasárnap: 7.00–12.00

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Alkotmány u. 4.

Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

április 28-án és május 5-én, 
csütörtökön 17 órakor

Dr. Kulcsár László, a kötet egyik 
szerzője beszélt a kiadványról 
(Fotó: TRG)
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MEGYEI BAJNOK LETT 
A NÁDASDY ISKOLA 

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

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén

Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!

Miért bennünket válassz?
• saját állományú munkaviszony 

egy stabil, folyamatosan 
fejlődő, magyar, családi 
tulajdonban lévő vállalatnál

• dolgozói vásárlás 
termékeinkből

• 100%-ban térített busz- vagy 
vonatbérlet

• céges buszjáratok: Vasvárról, 
Jánosházáról és Celldömölkről

• Hosszútávú munkalehetőséget 
ajánlunk és teljeskörű 
betanítást biztosítunk.

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

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

HŰTŐRAKTÁROS
• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40-kor
• alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromfis rekeszek leszedése,
• baromfi függesztése
• rekeszek tisztára mosása

HŰTŐRAKTÁROS
• elõny targoncás jogosítvány
• hétfõtõl péntekig, többmûszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelõ vagy elektromûszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfõtõl péntekig, állandó délelõttös munkarendben
• munkaidõ kezdete: 5:40
• nyugdíjasok jelentkezését is várjuk rugalmas foglalkoztatásban,
  akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy mûszakos munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Kiemelt fi zetés: minimum bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Feladatok: • tehergépkocsik fogadása, • baromfi s rekeszek leszedése,
 • baromfi  függesztése • rekeszek tisztára mosása

70/933-7925-ös

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

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

A kézilabda diákolimpia Sárvár Arénában rendezett megyei döntőjében  
a Nádasdy Tamás Általános Iskola első, míg a Sárvári Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola a második helyen végzett az 5-6. osztályosok korcsoportjában.  
A Nádasdy, akiknek felkészítő tanárai Eredicsné Mayer Éva és Soós Réka 
voltak, ezzel országos elődöntőbe, a Gárdonyi, akiknek Pupp Adél és Haraszti 
Mónika voltak a felkészítő tanáraik, pedig az országos elődöntő selejtezőjébe 
került. Gratulálunk! 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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MAGYARORSZÁGI FEJLESZTÉS: 
A SCHOTT és a Magyar Kormány 
a legmodernebb fecskendőgyártásba fektet be

•  A több mint 28 milliárd forintos magyarországi beru-
házás célja, hogy kiszolgálja az üvegből  készült előtölt-
hető fecskendők iránti növekvő globális keresletet. 

•  A gyártás a SCHOTT meglévő lukácsházi telephelyén 
valósul meg.

A gyógyszerszállítási megoldások iránt megnövekedett 
kereslet kiszolgálása érdekében a SCHOTT nemzetközi 
technológiai csoport ismét befektet gyógyszeripari üzlet-
ágába: a vállalat teljesen új, minőségi, előre tölthető üveg-
fecskendők (PFS) gyártását tervezi Magyarországon. 
„A megnövelt kapacitás hatalmas előnyökkel jár a globá-
lis piac számára, és erősíti a nagy gyógyszeripari vállala-
tok és más szerződéses gyártók ellátásának biztonságát” 
– mondta Andreas Reisse, a SCHOTT gyógyszeripari üz-
letágának ügyvezető alelnöke. A 28 milliárd forintos be-
ruházást a kormány 3,3 milliárd forinttal támogatja. 
A bővítés a tervek szerint 2024-ben fejeződik be, és 
120 új munkahelyet teremt.

A gyógyszerek biztonságos tárolási és adagolási meg-
oldása minden gyógyszerfejlesztés szerves része. Álta-
lában az új gyógyszerek üvegcsékbe töltve kerülnek pi-
acra, amit aztán egy egyszer használatos fecskendővel 
felszívnak és adnak be a pácienseknek. Közép- és hosszú 
távon ezek a gyógyszerek azonban tárolhatók előtölt-
hető fecskendőkben. Ez leegyszerűsíti az egészségügyi 
dolgozók számára az injekció beadásának folyamatát, és 
növeli az adagolás pontosságát, mivel a fecskendők már 
készen állnak az azonnali használatra.

A SCHOTT magyarországi lukácsházi telephelye már ma is fontos szerepet játszik abban, hogy a globális 
ipart gyógyszertároló rendszerekkel lássa el, és elegendő teret biztosít a további kapacitásbővítéseknek.

A meglévő erős alapokra és szaktudásra építve a termelés a legmodernebb gépekkel, illetve a SCHOTT 
13 országban működő globális termelési hálózatának részeként csúcsminőségű folyamatok, és a legma-
gasabb szintű minőségbiztosítás szerint történik.

„A kiváló minőségű, előre tölthető fecs-
kendőket úgy terveztük, hogy meg-
könnyítsék az adagolási folyamatot, 
ezzel is növelve a felhasználók bizton-
ságát” – mondta el Christian Helbig, 
a SCHOTT gyógyszeripari üzletágának 
üvegfecskendőkért felelős vezetője.
„A boroszilikát üvegből készült előtölt-
hető üvegfecskendőt számos gyógyszer 
biztonságos tárolására használjuk, be-
leértve az oltóanyagokat és egyéb gyó-
gyászati készítményeket is.”

GYERE EL TOBORZÁSI NAPUNKRA, ÉS ISMERJ MEG MINKET SZEMÉLYESEN!

Csatlakozz a SCHOTT bővülő csapatához gépkezelő vagy csomagoló munkakörben Lukácsházán!

Gyere el a sárvári Nádasdy Vár klubtermébe május 5-én csütörtökön 9 órától kezdődő 
tájékoztatóval egybekötött toborzásunkra. A felvétel eredményéről azonnali visszajelzést adunk.

A munkába járás miatt sem kell aggódnod, Sárvárról ingyenes céges buszjárattal utazhatsz.

Ha stabil munkahelyet keresel, ahol évek múlva is biztosan számítanak rád, akkor a SCHOTT-ban a helyed!
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A SCHOTT Hungary Kft. Lukácsházán 1993 óta 
a gyógyszeripari csomagolások gyártásának 
kulcsfontosságú központja. Termékeinket: üveg-
cséket, karpullákat és ampullákat a legmagasabb 
minőségben gyártjuk. 

AMIT KÍNÁLUNK:

A JELENTKEZÉS FELTÉTELE: szakmunkás végzettség, vagy érettségi.

A SCHOTT stabil múlttal és kiszámítható jövővel rendelkezik. 
Csatlakozz Lukácsházi csapatunkhoz!

BE THE

GÉPKEZELŐ VAGY
CSOMAGOLÓ

MUNKAKÖRBE
VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET.

•  1 évre előre megadott fix munkarend 
• Havonta 2 szabad hétvége 
• Nyári és téli bónusz 
• Céges rendezvények 
• Munkavállalói vásárlási kedvezmények

SCHOTT Hungary Kft.
Jelentkezz a karrier.pph@schott.com e-mail címen, 
vagy a +36 20 852 7939-es telefonszámon.
JOIN.SCHOTT.COM

JELENTKEZZ
MOST!
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Túl van a tavaszi idény felén városunk NB II-es bajnokságban 
szereplő felnőtt női kézilabdacsapata. A lányok idén eddig 
hét bajnoki mérkőzést játszottak, ebből négyszer nyertek, 
két döntetlent játszottak, és mindössze egy alkalommal 
szenvedtek vereséget. A gárda február 26-án a Nemesvámos 
otthonában kapott ki utoljára, azóta veretlen, és 18 forduló 
után a tabella negyedik helyén áll.

– Gyakorlatilag, ha csak a tavaszi 
statisztikát vesszük alapul, azt, 
hogy mindössze egy vereséget 
szenvedtünk hét mérkőzésből, 
akkor akár elégedettek is lehet-
nénk, hiszen a kitűzött minimum 
célt, azt, hogy az első hatban 
végezzünk, elérhetjük. A csapat 
erejét mutatja, hogy a tavaszi 
nyitányon megvertük az addig 
pontveszteség nélkül álló, szinte 
már bajnoknak mondható Veszp-
rémet, akit azóta sem tudott senki 

más legyőzni!  Viszont a vesztett 
pontok tekintetében már van egy 
kis gond: a papírforma és a játékos-
keretek minősége alapján, Celldö-
mölkön otthagytunk egy pontot. 
Az is igaz, hogy ott szinte a sírból 
hoztuk vissza a meccset, hiszen 7 
gólos hátrányból jöttünk vissza, és 
végül az utolsó másodpercekben 
egalizáltunk. A Győri ETO U22 
ellen viszont végig mi vezettünk, 
és csak a végjátékban engedtük 
ki a kezünkből a győzelmet. A 

hullámzó teljesítmény egyik oka 
talán az lehet, hogy sajnos a téli 
felkészülésünk nem sikerült tö-
kéletesen, a koronavírus és más 
betegségek, valamint sérülések 
miatt alig tudtunk teljes kerettel 
edzeni, és sajnos azóta is, minden 
bajnoki meccsen akadt egy-két 
hiányzónk – értékelte az eddigi 
teljesítményt Pupp Adél edző.

A vezetőség részéről Csonka 
László szakosztályvezető elmond-
ta, hogy igaz ugyan, hogy a mini-
mum cél elérésére nagy az esély, 
de azért titokban ők egy kicsit 
többet szerettek volna, nagyon 
jó lett volna 2018 után egy újabb 
érem, egy dobogós helyezés.

– A bajnokság megkezdésekor 
tudtuk, hogy lesz 5-6 olyan gárda, 
amelyik komolyan veszi a bajnok-

ságot, szakmai szempontból és az 
anyagi háttér tekintetében is jól 
állnak, és végig harcban lesznek 
a dobogóért, és az ő párharcaik 
során a pillanatnyi forma fog 
dönteni, ami később be is igazo-
lódott. Az önkormányzatnak és 
támogatóinknak köszönhetően a 
feltételeket, a stabil hátteret tekint-
ve, szerencsére mi is ide tartozunk. 
Sajnos azonban, az őszi szezon 
utolsó harmadában elhullajtottunk 
néhány olyan pontot, amit nem 
szabadott volna, így a dobogóért 
vívott harcban lépéshátrányba 
kerültünk. A Veszprém elleni bra-
vúr győzelemmel visszahoztunk 
valamit, és ennek köszönhetően 
matematikailag maradt még esé-
lyünk a 3. helyre, ám ehhez kisebb 
csoda kellene – osztotta meg a 
gondolatait a szakosztályvezető.

 Az elmúlt három mérkőzését 
– kettőt idegenben – a papírfor-
mának megfelelően, zsinórban 
nyerte a Sárvárfürdő Kinizsi, így 
optimistán készülhetnek a két hét 
szünetet követően, április 30-án, 
a Sárvár Arénában sorra kerülő, 
Büki TK elleni megyei rangadóra, 
ahova ezúttal is várják majd lelkes 
szurkolótáborukat!

Kézilabdázóink minimum célja, hogy az NB II-es bajnokságban az első hatban végezzenek

Tovább tart a Sárvárfürdő Kinizsi NŐI KÉZILABDÁZÓINAK JÓ SOROZATA

Tavasszal eddig VERETLEN A SÁRVÁR FC
 A Sárvár FC Vas megyei első osztályban szereplő felnőtt 
labdarúgó csapata tavasszal lejátszott nyolc mérkőzéséből 
hetet megnyert, és mindössze egy alkalommal, a bajnoki 
címre is esélyes Király SE ellen játszott döntetlent. Haraszti 
Zsolt edző csapata lapzártánkkor 55 ponttal vezette a bajnoki 
táblázatot, megelőzve a második helyezett Király SE-t és a 
harmadik CVSE–Vulkánfürdőt.

– Nagyon örülünk az eddigi jó 
szereplésünknek, amely nagyon 
jó alapot ad a bajnokság hátralévő 
részére, de azt is tudjuk, hogy hosz-
szú még a szezon. Pozitívum, hogy 
nem csak a statisztika, hanem a 
mutatott játék is közelít ahhoz, 
amiért az edzéseken dolgozunk. 
Természetesen vannak hibák a 
technikai kivitelezésben, ám tak-
tikailag egyre érettebben játszik a 
csapat, és szinte minden mérkő-
zésen dominálni tudtunk. Minden 
csapat életében jöhetnek hullám-
völgyek, mi ezt szeretnénk elkerül-
ni, vagy a legrövidebb időinterval-
lumra leszorítani. Ehhez szükséges 

a szorgalmas edzésmunka és a 
mérkőzések alatti koncentráció, 
ezen dolgozunk nap mint nap.  
A felkészülési időszak eredményei 
alapján nem volt elvárható ez a 
kezdés, így csak reménykedhet-
tem abban, hogy a befektetett 
munka megtérül majd. A téli 
szünet utolsó hetében, egy hosz-
szabb öltözői csapatértekezleten 
próbáltuk helyre tenni mentáli-
san a csapatot, újra összerázni a 
csapategységet, mert akkoriban 
az volt a legnagyobb probléma. 
Úgy tűnik hasznos volt a megbe-
szélés, és talán jó úton haladunk 
– értékelte az eddig lejátszott 

mérkőzéseket Haraszti edző, majd 
hozzátette: talán a legfontosabb, 
hogy bár rengeteg problémánk 
volt az elmúlt hetekben, sárga 
lapos eltiltások, sok-sok sérülés, de 
senki nem kereste a kifogásokat, 
fel sem merült, hogy ez által gyen-
gültünk, hanem minden játékos, 
aki a pályára került maximális 
hozzáállással tette a dolgát.

 Az edző szólt a felnőtt csapat-
nál az elmúlt időszakban lehető-
séget kapó, ám még utánpótlás-
korú játékosokról is.

– Egyre nagyobb terhet lehet 
rájuk rakni, amikor lehetőséghez 
jutnak, bizonyítják, hogy lehet 
velük számolni, és az elkövetkező 
években megbízható játékosai 
lehetnek a Sárvár FC-nek. Most 
tavasszal debütált Toldi Kevin, de 
az ősszel bemutatkozott Takács 
Péter, László Olivér is rendszeresen 
szerepet kap a felnőtt csapatban, 
ahol jó teljesítménnyel bizo-

nyítottak. Kiemelném az egyre 
inkább meghatározó játékossá 
váló Czöndör Gergőt, de az elmúlt 
években felkerült fiatalok közül 
stabil, magabiztos játékossá for-
rott ki Kovács Bálint, Tokaji Dávid, 
mellettük pedig Fülöp Kristóf és 
Szakos Márk is tartósan megbíz-
ható teljesítménnyel rukkol elő 
– szólt Haraszti Zsolt.

 A Sárvár FC még a Magyar 
Kupában is versenyben van: már 
bejutottak Vas megye legjobb 
négy csapata közé, azaz itt már 
biztos elődöntős a csapat és a 
nagy rivális Király SE csapatával 
fognak mérkőzni a döntőbe ju-
tásért, valamikor május második 
felében. Természetesen céljuk 
itt is az, hogy tovább lépjenek, 
kijussanak az országos főtáblára, 
és ott is lehetőség szerint minél 
hosszabban meneteljenek, akár 
NB I-es csapatot is hozva Sárvárra!

Csonka László
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2022. ÁPRILIS 24-ÉN KERÉKPÁROS SZEZONNYITÓ A KRESZ PARKBAN

A SÁRVÁRI KERÉKPÁR EGYLET SZERVEZÉSÉBEN

KÖZLEKEDJ OKOSAN!

• Ingyenesen használható PEDÁLOS GOKARTOK

• E-BIKE PRÓBAKÖR a Csónakázótó területén és a Gyógyvarázs 
kerékpárúton

• SEGWAY kipróbálási lehetőség

• ingyenes vezetett KERÉKPÁRTÚRA a Sárvári Kerékpár Egylet 
szervezésében (túraindítás 13:00-kor, távolság 20 km)

• VICCES BICIKLISAROK – Trükkösen szerelt kerékpárok  
bemutatója

• Készítsd fel a bringád a szezonra: Ingyenes  
KERÉKPÁRBEÁLLÍTÁS és JAVÍTÁS A SZERVIZPONTON! 

• Egész napos KÍVÁNSÁGMŰSOR a SÁRVÁR RÁDIÓVAL,  
műsorvezető Farkas Beni  
és Kondora Anikó!

M
IN

DENKIT SZERETETTEL VÁR A SÁRVÁRI KERÉKPÁR EGYLET!

EGÉSZ NAP INGYENESEN LÁTOGATHATÓ TOVÁBBI PROGRAMOK A KRESZ-PARK TERÜLETÉN:

10:00 ................MEGNYITÓ
10:15 ................OLD TIMER KERÉKPÁRBEMUTATÓ és VELOCIPÉDKERÉKPÁR-VERSENY
11:00 ................BMX FREESTYLE-BEMUTATÓ
10:30–15:30 ...BRINGAAKADÉMIA 
 ügyességi és szellemi versenyek kicsiknek és nagyoknak
13:30 ................BMX FREESTYLE-BEMUTATÓ
14:00 ................OLD TIMER KERÉKPÁRBEMUTATÓ és VELOCIPÉDKERÉKPÁR-VERSENY
15:00 ................BMX FREESTYLE-BEMUTATÓ

Sportág Tájfutás Karate Teke Fallabda Kosárlabda

Helyszín Várpark régi pavilon indulás
Sárvár Aréna - Sárvári 
Shotokan Karate Dojo

Sárvár Aréna tekepálya Sárvár Aréna fallabda pályák Sárvár Aréna küzdőtér

Időpont 2022.04.23.  16.00 2022.04.23. 10.00-12.00 2022.04.23. 10:00-22:00 2022.04.23. 10:00-22:00 2022.04.23. 9.00-15.00

Egyesület
Sárvári Kinizsi SE Atlétika 

Szakosztály
Sárvári Shotokan Karate 

Egyesület
Sárvári Sportfólió Kft. Sárvári Squash Club SAKK

Rövid 
leírás

Nincs korhatári megkötés, 
legkésőbb 16.30-ig 

jelentkezzenek az érdeklődők.

Nyílt nap, szabadon 
látogatható.

Nyílt nap, a részvételhez 
időpontfoglalás szükséges.

Nyílt nap, a részvételhez 
időpontfoglalás szükséges.

Utánpótlásverseny és felnőtt.

Sportág Asztalitenisz Íjászat Úszás Petanque Tánc világnapja Kerékpár

Helyszín Barabás szakközép Várpark régi pavilon
Sárvári Gyógy – és 

Wellnessfürdő (fitnesz 
recepció –és uszoda)

Várpark Hild park KRESZ-park

Időpont 2022.04.23. 9.00 2022.04.23. 9.00 2022.04.23. 9.00 2022.04.24  9.00 2022.04.23. 16.00
2022.04.24. 
10.00-16.00

Egyesület VDSB
Sárvári Hagyományőrző 

és Íjász Egyesület
VDSB Sakk Klub Sárvári Kerékpár Egylet

Rövid 
leírás

Nevezés a helyszínen 
8.30-9.00, 

3 versenyszám 
(fiú, férfi, női).

3 korosztály (gyerek, 
felnőtt női, felnőtt férfi) 

nevezés 9.00-ig.

Nevezés 9.00-9.45-ig 
a helyszínen vagy 

előzetesen: szummer.
tamas@gmail.com .

Nevezés a helyszínen 
8.45-ig, ifjúsági és 

felnőtt.

Közlekedésbiztonsági és 
kerékpáros élménynap.

SÁRVÁR VÁROS SPORTNAPJA 2022
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Napközis táborok a Sárvári 
Fürdőben és a Kalandparkban

www.sarvarfurdo.hu

Kalóztábor 
6-10 éves gyermekeknek. Fürdőzés, vizes játékok, izgalmas programok.

Időpontok: július 11–15., július 18–22., augusztus 1–5., augusztus 15–19.
Ára: 24.900 Ft/hét/fő (Az ár tartalmazza a napi kalandpark- és fürdőbelépőt, 
valamennyi programon való részvételt, a gyermek tízóraiját és ebédjét.)

Gézengúz tábor 
8-12 éves kis Gézengúzoknak. Kötélpályázás, fürdőzés, íjászat, 
fa- és falmászás, valamint sok-sok izgalmas program.

Időpontok: július 4–8., július 25–29., augusztus 8–12., augusztus 15–19.
Ára: 26.900 Ft/hét/fő (Az ár tartalmazza a napi kalandpark- és fürdőbelépőt, 
valamennyi programon való részvételt, a gyermek tízóraiját és ebédjét.)

Úszótábor
Napi két úszásoktatás, barkácsolás, vidám fürdőzés, kalandparkozás.

Időpontok: június 27–július 1., július 11–15., július 25–29., augusztus 8–12.

Ára: 26.900 Ft/hét/fő (Az ár tartalmazza a napi kalandpark- és fürdőbelépőt, 
valamennyi programon való részvételt, a gyermek tízóraiját és ebédjét.)

Story Camp – Sátortábor Sárváron 
10-14 éves gyermekeknek. Táborozás földön, vízben, levegőben. 
Helyszín a Sárvári Kalandpark és a fürdő.

Időpontok: július 17–23., július 31–augusztus 6.

Ára: 49.900 Ft/hét/fő (Az ár tartalmazza a szállást sátrakban, a tábori napokra a 
teljes ellátást (napi háromszori étkezéssel), valamennyi programon való részvételt.)

Jelentkezés és bővebb információ: 
www.sarvarfurdo.hu; 95/523 651; thermal@sarvarfurdo.hu

SZÉP-kártyával 

is fizethető!

BALLAGÁSI 
KEDVEZMÉNYEK!

BALLAGÁSODRA 

”Az összevisszaságban találd meg 
az egyszerűséget,

a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt 

mindig o�  van 
a LEHETŐSÉG!”

Karikagyűrűk és 
brill köves 

eljegyzési gyűrűk
 

-10% 
kedvezménnyel.

beszámítás 
esetén

-20% 

Arany 
ékszerek

-10% 
Órák

-10% 

Drágakő 
ékszerek

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

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

Nyitvatartás: H.-P.: 8.30–17.00, 
SZO.: 8.30–12.00

www.ekszerszalon.com
 ZOÉ Ékszer

-15% 
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SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

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

» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és 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!

Ne koptassa a télit!

Nyári gumi akció 

16.900 Ft/db-tól

16 2022. ápril is 22. SÁRVÁRI    HÍRLAP


