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SÁRVÁR EREJÉT HIRDETI
A VÁRPARKBAN ÁLLÓ MÁJUSFALIGET

Május elsején közel 25 civil szervezet gyűlt össze a várparkban, hogy egyedileg feldíszítse, majd felállítsa a májusfáját
Beköszöntött a május, újra májusfaligetté változott a Nádasdy-vár parkja. Idén 18 fa került felállításra, melyek egy hónapig
díszítik a város központját. A májusfaállítás összehozta a helyi
közösségeket: egyházi és civil szervezetek, művészeti csoportok,
hivatali dolgozók együtt ünnepeltek.
Május elsején közel 25 civil
szervezet gyűlt össze a várparkban, hogy egyedileg feldíszítse,
majd felállítsa a májusfáját. Délelőtt lógott az eső lába, de ez sem
tántorította el a közösségeket,
akik őszintén örültek annak, hogy
újra együtt lehetnek. Az elmúlt
két évben ugyanis a pandémia
miatt nem kerülhetett sor a
Kondora István polgármester
által életre hívott, és azóta hagyománnyá vált közös májusfaállításra.

– A járvány utáni felépülésnek,
az újraindulásnak is egy erőteljes
szimbolikája tud lenni a mai nap.
Ha ránézünk erre a májusfaligetre,
akkor azt látjuk, hogy Sárvár társadalmilag, civil szervezetei szempontjából egy nagyon-nagyon
erős város, ami biztosan jó utat
mutat a jövőbe – mondta Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester, aki a házigazdája volt az idei rendezvénynek.
A közösségek 8-10-12 méteres
fákat állítottak fel. A legnagyobbat,
egy 14 méteres májusfát a Sárvári

Hagyományőrző és Íjász Egyesület
emelte a magasba. Voltak művészeti csoportok, akik közösen
díszítettek, így került összesen 18
darab májusfa a földbe.
Idén a szalagok és koszorúk
mellett virágok, textilmadarak,
hanglemezek is díszítik a fákat, de
van amelyikre játékgereblye, rézfúvós hangszer vagy antenna került.
Utóbbi a Sárvári Oratórikus Kórus
fáját ékesíti, amely tetőtől talpig
ezüst színben pompázik, és a kórus
október 1-jei, új koncertjét hirdeti.
A májusfaállításon a hangulat
is a régi volt. A SÁGA Foods Zrt.
felajánlásával ingyen virslire látták
vendégül a résztvevőket, és sörrel,
borral, üdítővel kínálta a város az
érdeklődőket.
sii

FONTOS
DÖNTÉSEKET
HOZTAK AZ
ÁPRILISI ÜLÉSEN!
Elfogadták az április 28-i képviselő-testületi ülésen a Sárvár
elmúlt évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót, módosították a város településrendezési
eszközeit, és a Téglagyári-tótól
a Zuhogóig tartó kerékpárút
létesítésére is pályázatot nyújtanak be.
– Elfogadta egyhangú döntéssel a képviselő-testület a sárvári
önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, ezzel
technikailag is lezárták a tavalyi
évet – mondta el a napirend
előterjesztője, Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester. A zárszámadás
szerint 2021-ben 7,8 milliárd forintból gazdálkodhatott a város.
Felhalmozási célú támogatásként
közel 1,5 milliárd forint érkezett az
önkormányzat számlájára.
A kitűzött városfejlesztési célok
megvalósítása a tervezett ütemezés szerint haladt. Megtörtént
a Sárvári Cseperedő Bölcsőde
bővítése, elkészült a Sárvár Arénában a tekepálya, valamint a
szakorvosi rendelő előtti parkoló, megújultak az Eperjes és
a Sport utcák, számos utcában
zajlott út- és járdafelújítás, több
pályázati projekt segítségével
megújult a Csónakázó-tó körüli
szabadidőpark.
Folytatás a 2.oldalon

A Nádasdy-vár makettja „hazatért” a múzeumba

Tanévkezdési és ebösszeírási NYOMTATVÁNYOK!

Május 1-jén a sárvári vár élethű makettje „hazatért” a Nádasdy-várba. Szűcs Pál több tízezer gyufából készítette el a Nádasdy-vár
kicsinyített mását. A közel két évig tartó munka után remekművét a múzeumnak ajándékozta. A vendégeket Dr. Máhr Tivadar,
Sárvár alpolgármestere köszöntötte, majd átvette az ajándékot.
Az átadóval együtt kiállítás is nyílt, mely a múzeum egész területén Szűcs Pál eddig elkészített vár és kastély makettjeit mutatja
be. A kiállítást Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ
igazgatója nyitotta meg.

A 2022/2023-as tanévre beiratkozott általános iskolás gyermekek
után az idei évben is igényelhető tanévkezdési támogatás az önkormányzattól. A támogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni július 31-ig.
A sárvári önkormányzat az ebtulajdonosok és az ebtartók körében
az idei évben ebösszeírást végez, amely az ebrendészeti feladatok
elvégzését, továbbá a veszettség elleni járványvédelmet szolgálja.
Tájékoztatók, nyomtatványok 7-10.,12-13. oldalakon!
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FONTOS DÖNTÉSEKET
HOZTAK AZ ÁPRILISI ÜLÉSEN!
Folytatás az 1. oldalról
Az áprilisi ülésen meghozta
a településrendezési eszközök
legújabb módosítását lezáró
döntését is a testület. Ennek
eredményeképpen Rábasömjénben, a temetővel szemben, az
önkormányzat által megvásárolt
területen egy falusias övezet tud
kialakulni, így az a jövőben sem
hasznosítható gazdasági célokra.
– Az Ungvár utcában a közelmúltban megvásárolt önkormányzati területet – a lakossági
igényeket figyelembe véve – a
képviselő-testület kertvárosi övezetbe sorolta. Így legfeljebb 6,5
méter magas épületeket lehet
ide építeni telekalakítás esetén
is, olyanokat, mint az utca másik
oldalán lévő családi házak. Ezzel
biztosítható a kertvárosias jelleg
megőrzése, sem gazdasági célra,
sem emeletes házak építésére
nem lehet a területet használni –
tudtuk meg Dr. Máhr Tivadartól.
Az önkormányzat kiemelt céljai
között szerepel mind turisztikai,
mind közlekedési szempontból,
hogy a város bel- és külterületén
minél több gyalogos- és kerékpáros közlekedésre alkalmas útvonal
kerüljön kijelölésre és megvalósításra. Az építési szabályzat
módosításával kijelölték az Ikervári
úton a csényei elágazóik tervezett
kerékpár-, illetve gyalogút nyomvonalát. A Sárvár Aréna mögötti
területen kijelölték a Kató közig
kivezető út nyomvonalát a módo-

sítással, ez része annak a tervnek,
amely során egy 5,5 hektáros
zöldinfrastruktúra fejlesztés valósul majd meg az aréna mögötti
területen.
A város északi területén egy
újabb ipari övezet kialakítása
kezdődött el, amelynek fejlődését
szennyvízhálózat kiépítésével
segítette a sárvári önkormányzat.
Az ülésen arról döntöttek, hogy a
rendszert a Vasivíz Zrt. üzemeltetésébe adja a város.
Támogatta a képviselő-testület,
hogy a Sága Foods Zrt. Soproni
utca és Szaput sétány közötti
mintegy 5 hektáros korábbi üzemi
területe esetében rozsdaövezeti
akcióterület besorolásra pályázhasson a cég. Az ingatlantulajdonos szándéka, hogy a jövőben
nagyvárosias lakóterület alakuljon
itt ki, és ez összhangban van az
önkormányzat fejlesztési tervével.
Szabó Zoltán alpolgármester
arról adott tájékoztatást, hogy a
Széchenyi Terv Plusz keretében
pályázatot nyújt be az önkormányzat a Gyöngyös-műcsatorna északi partjával párhuzamos
nyomvonalon a Vadkert körút és a
Zuhogó utca közötti 1 km hosszú
kerékpárút létesítésére, továbbá
a Tizenháromváros utca egy 200
méter hosszú szakaszának felújítására. Az önkormányzat a pályázatot a Vas Megyei Önkormányzati
Hivatallal konzorciumi formában
nyújtja be.
-fr-
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Kenyérre valót küld Sárvár és környéke
az „Aranyhídon” Kárpátaljára
Levelek sorakoznak az asztalomon, van amelyiket gyöngybetűvel írtak, van amelyiket nehezebb elolvasni, de egy dolog
mindegyikben közös: a hála és a köszönet vezette a levelet
író kárpátaljai magyarok kezét. Az „Aranyhíd, ami összeköt”
Alapítvány már hat segélycsomagot küldött a háborúval
sújtott kárpátaljai Bene faluba, és 1 millió 30 ezer forintnyi
pénzadománnyal segítette a határon túli magyarokat.
Süle Ferencné, az alapítvány
képviselője elmondta, hogy eddig 103 fő rászorulót segítettek
Bene faluban fejenként 10-10
ezer forintnyi pénzadománnyal.
Hat csomagot küldtek már,
amelyekben hosszú ideig égő
mécsest, bébiételt, pelenkát,
ágyneműt, húsvétra édességet,
kakaóport tettek.

Süle Ferencné az ötödik
segélycsomaggal
– Az „Aranyhídon” elküldött
adományok oda érkeztek, ahova szánták az adományozók: a
legszegényebbeknek, az öregeknek, a betegeknek, a napszámból élőknek Bene faluba.
Sírva, csodálkozva, az Istennek
és a jószívű sárvári és környékbeli adományozóknak hálát
adva fogadták az adományokat,
és szinte el sem akarták hinni,
hogy a messze távolból kapnak ismeretlenektől segítséget
kenyérre, gyógyszerre, tüzelőre.
Alapítványunk továbbra sem
„engedi el a kezüket”, hiszen a
háború közepette egyre nehezebb a sorsuk. Csak összefogva,
közösen tudjuk segíteni őket.
Nyújtsunk reményt, örömet

a számukra – mondta Süle
Ferencné.
Márta – aki már több mint
két hónapja fáradhatatlanul
szervez, segít, szalad, intézkedik,
csomagot ad fel – azt kérte a
segítségben részesülőktől, hogy
pár sorban jelezzenek vissza,
hogy tényleg célba értek a sárváriak által küldött adományok.
Olvasom a leveleket, és egytől
egyig nehéz sorsok bontakoznak ki belőlük...
Beáta, aki öt gyermekét
neveli egyedül így ír: „Még
a legkisebb gyermekeim is
megkérdik, hogy ki az a jószívű ember, aki ennivalót
küldött az asztalunka.”
Magdolna a benei nyugdíjasok nevében írt, akiknek a
nyugdíja 20 ezer forint körül
van: „Az árak az egekig szöktek, de a nyugdíj az maradt a
régiben. Ebben a bizonytalan
helyzetben nem tudjuk, hogy
mit hoz ránk a sors, de míg
vannak ilyen jólelkű emberek,
addig nem csüggedünk. Kérem
a jó Istent, hogy nagyon sok
erőt, egészséget adjon az ilyen
jólelkű emberekre.”
Diána hét gyermeket nevel, a férje bujkálni kényszerül,
hogy ne vigyék el a háborúba:
„Az uram bujkál és nem tud
sehova menni, mert elviszik.
Így hát itthon vagyunk. Én ásni
járok a hegyre egy gazdának,
így keresek egy kis pénzt, hogy
ennivalót tudjak venni és gyümölcsöt a gyerekeknek.”
Minden történet mögött
életek vannak és nehéz sorsok,
amelyeket a háború még nehezebbé tett, nekünk csak annyi a
dolgunk, hogy segítsünk, ahogy
tettük eddig is. 
-fr-
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ÁTVETTE MEGBÍZÓLEVELÉT Ágh Péter országgyűlési képviselő
Átvette megbízólevelét Ágh Péter az április 3-i ország
gyűlési választás sárvári központú Vas 2-es egyéni
választókerületének Fidesz–KDNP színeiben megválasztott képviselője. Ágh Péter a szavazatok 64,38%-át
kapta, így 32 226 vokssal harmadszor is országgyűlési
egyéni képviselői mandátumot szerzett az Észak-Vas
megyei választókerületben.
A választókörzet székhelyén,
a sárvári városházán vette át
mandátumát Ágh Péter, a kerület
régi-új országgyűlési képviselője
dr. Komáromi Lászlótól, a választási bizottság elnökétől. Az
átadáson jelen volt dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző, a Vas
megyei 2-es számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási
Iroda vezetője. – A választókerületi választási bizottság jó szakmai
munkát végzett – számolt be dr.
Komáromi László.
Észak-Vas megye harmadszor
újraválasztott képviselője a megbízólevelének átvételekor köszönetet mondott mindenkinek,
aki részt vett a választás lebo-

nyolításában, hiszen
nagyon komoly munkát
végeztek.
– Köszönetemet szeretném kifejezni az aktivistáinknak és a szavazóköri delegáltjainknak
is, de a legnagyobb
köszönet a választópolgároknak
jár. Több mint 32 ezren tiszteltek
meg a bizalmukkal, minden
korábbinál nagyobb támogatást
sikerült elérnem. Kitüntetés az itt
élőkért dolgozni, és ennek szellemében fogok Sárvárért, Észak-Vas
megyéért tevékenykedni. Büszke
vagyok erre a térségre, azokra az
adottságokra, amelyekkel ez a
kerület rendelkezik. Az elkövetke-

Dr. Komáromi László bizottsági elnök, Ágh Péter országgyűlési
képviselő és dr. Szijártó Valéria választási iroda vezető az átadón
zendő években a helyben élőkkel
együtt sokat tehetünk még azért,
hogy a következő években akár
Sárvár, akár a többi 76 település
előre tudjon jutni – mondta Ágh
Péter.
Az országgyűlési képviselő
hozzátette: nagyon komoly kihívások érik hazánkat. Ebből
kifolyólag nagyon fontos, hogy
biztos kormányzása legyen az

országnak. A választópolgárok
felhatalmazása alapján újra kétharmados többséggel alakíthat
kormányt Orbán Viktor és a Fidesz. Ez ahhoz is hozzájárul, hogy
továbbra is meg tudjuk őrizni
Magyarország békéjét, másrészt
ebben a veszélyes világban stabil
kormányzással tudjunk hozzájárulni az ország sikerességéhez és
helytállásához.
p-ás

SÁRVÁR IS ELŐRE MEGY, nem hátra – erről döntöttek a választók
Az április 3-i országgyűlési
választást a Fidesz Sárvári
Szervezete közleményben
értékelte. Ebben azt írják,
hogy Sárváron is erősödtek
a kormánypártok, az emberek arra szavaztak, hogy
Sárvár is előre menjen, ne
hátra.
„Történelmi győzelmet aratott
a Fidesz–KDNP az április 3-i országgyűlési választáson, ahol több
mint 3 millió választópolgár adta
le szavazatát a pártszövetségre,
ezzel negyedszer is kétharmadot
értünk el, ismét Orbán Viktor miniszterelnök alakíthat kormányt.

Ágh Péter, a Fidesz–KDNP jelöltje
harmadszor szerzett egyéni országgyűlési képviselői mandátumot a Vas 2-es számú Ország�gyűlési Egyéni Választókerületben
32 226 szavazattal.
Sárváron is erősödtek a kormánypártok, hiszen amíg 2018ban a választáson megjelentek
52,82%-a támogatta Ágh Pétert,
a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjét,
addig az idei voksoláson 54,29%-a.
A Fidesz–KDNP listája négy évvel
ezelőtt 50,95%-os támogatást
kapott városunkban, most pedig
52,82%-ot.
Az emberek Sárváron is arra
szavaztak, hogy előre menjünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönetet mondok mindazoknak, akik Sárváron, illetve a Vas
megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerülethez tartozó településeken a választási szervek tagjaként vagy más módon
végzett lelkiismeretes és pontos munkájukkal közreműködtek 2022.
április 3-án az országgyűlési képviselők választása és az országos
népszavazás jogszerű lebonyolításában.
dr. Szijártó Valéria
választási iroda vezetője

ne hátra. A választók a tetteket
értékelték, azokat az eredményeket, amelyeket együtt értünk el. A
járvány és a háború közepette a
békére és a biztonságra voksoltak.
A sárvári ellenzék azt a Márki-Zay
Péter és Gyurcsány Ferenc közti
szövetséget támogatta, amely
április 3-án este már rögtön egymásnak is esett. Jól látható: az ő
útjuk hátra vitte volna az országot.
A helyi – magukat sokszor
civilnek feltüntető – baloldali
politikusok értük kardoskodtak.
A sárvári ellenzék eredményeit
látva azt tapasztalhatjuk, hogy az
az országgyűlési képviselőjelölt,
akiért helyben kampányoltak kevesebb szavazatot kapott, mint az
ellenzéki lista. Ezután reklámszerű
hirdetésben keresték a jelöltjüket
az időközi választásra, és az egymás közötti vitákról, személyeskedésekről is olvashattunk. Ahogy
áprilisban, úgy most sem érdemes

az ő útjukon menni. Látható, hogy
az ő útjuk hátrafelé vinné Sárvárt.
Most a város érdeke a nyugodt fejlődés, amelyben a város
minden polgára számíthat ránk,
hiszen a Fidesz Sárváron is erős
és egységes. Ebben minden
sárvári szövetségese lehet Németh Róbert, aki a civil életben
már bizonyított. A helyben élők
ajánlására azért indul a június 26-i
választáson, hogy az emberek
segítése érdekében ne csupán
a problémafelvetések, hanem
a megoldások embere legyen.
Arra kérünk mindenkit, hogy
akiknek fontos a város békés előre
jutása, azok támogassák Németh
Róbertet, akinek szívügye Sárvár!
Április után mutassuk meg ismét
együtt, hogy összeköt minket a
városért érzett felelősség! Előre
menjünk, ne hátra!” – olvasható
a Fidesz Sárvári Szervezetének
közleményében.

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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SÁRVÁRIAKAT is díjaztak az irodalmi táborban

Papp Márió zsűritag koszorúzta meg
Tinódi emlékművét a tábor résztvevőivel

megőrizzék és fejlesszék a magyar
nyelvet. Amikor írunk, a személyiségünket is papírra vetjük. Eközben formálódik a tehetség, amely
a közösség nyelvén új üzenetet
lesz képes átadni az utókornak
– fogalmazott megnyitóbeszédében Mezey Katalin Kossuth-díjas
író, a zsűri elnöke.
Az irodalmi táborban a neves
írókból, költőkből álló zsűri értékelte a műhelymunka során

a beküldött írásokat. A tábor
zárásaként a Tinódi gimnázium
Medvegy Antal-dísztermében
gálaműsor keretében mutatták be
legjobb pályaműveiket a diákírók
és sor került a díjkiosztó ünnepségre. Sárvár Város Különdíját
Szabó Zoltán alpolgármester adta
át a vers kategóriában indult két
sárvári költőtehetségnek Grodvalt Zsuzsannának és Sajtos Adél
Jankának.

A 45. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatnak
idén közel kétszáz jelentkezője volt. Az Írók Alapítványa, az
Írók Szakszervezete, a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár
Város Önkormányzata által meghirdetett irodalmi pályázatra vers, próza és tanulmány kategóriában várták a diákok
alkotásait.
A legjobb pályázók táborát Sárváron tartották. A tábor résztvevői
a hagyományok szerint a megnyitón megkoszorúzták a Tinódi-emlékművet a várparkban, ahol
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
köszöntötte a fiatal irodalmárokat.
Kiemelve, hogy Sárvár régen is

menedéket és otthont adott a
kultúrának, ahogy ezt teszi ma is.
– Az anyanyelv az alapja az
irodalomnak és a nemzet műveltségének, ezért fontos ennek az
ismerete a mai fiatalok számára.
Az ő korosztályuk feladata, hogy
minél gazdagabban, teljesebben

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

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

HŰTŐRAKTÁROS

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

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

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

akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

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

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

Miért bennünket válassz?

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

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

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711
-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
70/933-7925-ös
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FELKÉSZÜLT KÓRUSOK fellépése egy kiváló helyszínen
Tavaszi Dalünnep címmel
adott koncertet a ZeneHázában a Pedagógus Női Kar.
Már több mint húszéves
hagyománya van annak,
hogy a kórus hangversennyel
köszönti a tavaszt.
A koronavírus-járvány miatt
utoljára 2019-ben tudta a Pedagógus Női Kar közönségét
megörvendeztetni hangversennyel. A hároméves kihagyás
után most először álltak újra
színpadra, ráadásul új helyszínen a ZeneHázában. Az est
vendégfellépője a Sárvári Tinódi
Gimnázium kórusa és a Sárvári

A Pedagógus Női Kar hároméves kihagyás után állt újra színpadra
Gárdonyi Géza Általános Iskola
gyermekkórusa volt.
– Nagy izgalommal vártuk már
a visszatérést – mondta el Hallerné Horváth Márta karnagy, aki azt
is hozzátette: színes műsort állított

össze az estre. A repertoárban a
Kodály jubileum jegyében szerepeltek kórusművek, de a többi
között hangzott Bartók-mű is az
est folyamán, valamint népdalcsokor sem hiányozhatott az össze-

állításból. A műsor fináléjában a
Margaret Island együttes Hóvirág
című dala hangzott el, amelyet
a három kórus együtt énekelt a
közönség nagy örömére.
A ZeneHáza ezúttal is exkluzív
helyszínként, kiváló akusztikával
emelte az est fényét. A műsorban
Rabiné Pék Marianna zongorán,
Csikós-Kovács Éva pedig hegedűn
működött közre, aki Vörös Krisztina mellett a házigazdai szerepből
is vállalt egy részt az est folyamán.
A felkészült kórusok, a kiváló
helyszín együtt járult hozzá a
tavaszköszöntő műsor sikeréhez,
amelyet telt ház előtt adtak elő az
énekkarok. 
Pogács Mónika

MŰFAJI SOKSZÍNŰSÉG a Kanona Band koncertjén
Két év kényszerszünet után
ismét nagy sikerű koncertet
adott a Kanona Band. Ezúttal
új helyszínen, a ZeneHázában léptek fel változatos
műfaji sokféleséggel kényeztetve a közönséget. A
kínálatban szerepeltek jazz,
pop és rock örökzöldek fúvós
átiratai.
A jövőre negyedszázados jubileumát ünneplő zenekar fennállása alatt folyamatosan bővült a

Számos fellépése lesz idén a Kanona Band együttesnek
repertoárjában és a létszámában.
Olyan tagja is van az együttesnek,
aki a létrejöttükkor még meg sem

született. – Az együttes tagjai
inspirálják egymást a szakmai
fejlődésben – mondta el Csikós

György, a zenekar szakmai vezetője, aki azt is hozzátette: fontos
számukra közönségük is, akik
lelkesítik őket a további munkára.
A korlátozások idején nem
kerülhetett sor teljes zenekari
próbákra. A pandémia két éve
után azonban most újra összehangolódott a csapat, és számos
fellépésük lesz az idei szezonban.
Az előadás sikerét látva, az együttes tervei szerint ősszel ismét lesz
Kanona Band koncert a sárvári
ZeneHázában.
p-ás

ALPOLGÁRMESTERI VIZIT
Szabó Zoltánnal
Polgármesteri vizit, illetve Alpolgármesteri vizit címmel új
videósorozatot indítottunk, amelyet a Sárvári Televízióban és
a Sárvár Lendületben Facebook-oldalon, valamint a polgármesteri és alpolgármesteri közösségi oldalakon is láthatnak.
Sárvár polgármesterével, illetve alpolgármestereivel végigjárjuk
a Kertvárostól a Hegyközségig, illetve Rábasömjénig a várost, bemutatjuk a tervezett fejlesztéseket, a megoldásra váró feladatokat.
A videósorozat első és második részében Szabó Zoltán alpolgármesterrel a Kertváros két helyszínén jártunk. A Zuhogónál
forgatott a stáb, amelyet egy a Téglagyári-tótól a Zuhogóig haladó
kerékpárút-fejlesztés érint majd, továbbá a Kertváros nyugati és
délnyugati részének csapadékvizeit elvezető zsilip és szivaty
tyútelep kerül megépítésre az Újmajori-árok területén. Az Ungvár
utcában pedig a közelmúltban önkormányzati tulajdonba került
volt kenyérgyár melletti terület hasznosításáról kérdeztük Szabó
Zoltánt. Részletek a videóban!
Fonyó Roberta

május 12-én és 19-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu
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BEMUTATTA az időközi választáson induló KÉPVISELŐJELÖLTJÉT a Fidesz–KDNP
Ágh Péter, Németh Róbert és Dr. Máhr Tivadar
Sárvár békés építésére szövetkeztek

Németh Róbert lesz a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje a június
26-i időközi önkormányzati választáson Sárvár 5-ös számú
egyéni választókerületében. Németh Róbert a körzetben él
születésétől fogva, így jól ismeri a terület fejlesztéseit és a
megoldásra váró feladatait is. A kerületben élők biztatására
vállalta, hogy megméretteti magát a választáson.
A Fidesz Sárvári Szervezete
taggyűlést tartott, ahol a június
26-i időközi választáson indítandó
jelölt személyéről döntöttek. A
voksolásra Dr. Szabó Gyula képviselő úr halála miatt kerül sor Sárvár
5. számú választókerületében.

Dr. Máhr Tivadar elnök a helyben
élők ajánlására, a velük folytatott
beszélgetések eredményeképpen
Németh Róbertet javasolta képviselőjelöltnek, akit a Fidesz Sárvári
Szervezete egyhangú döntéssel
támogatott.

– Németh Róbert Dr. Szabó Gyula segítőjeként, a képviselő-testület
külsős bizottsági tagjaként régóta
segíti és támogatja a választókörzetben folyó tevékenységet. Sárvár
töretlen fejlődéséhez a város
vezetésének stabil képviselő-testületi többségre van szüksége.
Remélem, hogy Németh Róbert
megválasztása hozzájárul ahhoz,
hogy Sárvár fenn tudja tartani azt
a dinamikus fejlődését, amely az
elmúlt harminc évben jellemezte
– mondta el Dr. Máhr Tivadar.
Ágh Péter országgyűlési képviselő is támogatásáról biztosította
a képviselőjelöltet. – Politikai
közösségünk nagyon komoly
felhatalmazást kapott április 3-án
a kormányzásra, annak érdekében, hogy Sárvár békés építése
is folytatódni tudjon, szükséges
a politikai közösségünk helyben
való megerősítése is, az időközi
választáson erre sor kerülhet.
Kiváló jelöltet tudunk a sárváriak
figyelmébe ajánlani, hiszen Németh Róbert nemcsak a problé-

mákat ismeri, hanem azok megoldását is. Ő a megoldások embere,
vele előre megy Sárvár és az 5-ös
számú választókerület – húzta alá
Ágh Péter.
Németh Róbert születésétől
kezdve a körzetben lakik, a helyiek
biztatására vállalta a jelöltséget. –
Jól ismerem a körzetben élőket, a
mindennapi életükkel kapcsolatos
ügyes-bajos dolgokat, szívügyemnek tekintem azok intézését. Nagyon fontosnak tartom, hogy az
építőmunka, azok a beruházások,
amelyeket még Dr. Szabó Gyulával
kezdtünk el közösen – így például
a csapadékcsatorna építése, az
utak felújítása – folytatódjanak –
mondta el Németh Róbert.
A jelöltállításhoz szükséges
ajánlóíveket május 7-től lehet
átvenni. Németh Róbert szeretné
a választókerület minden lakóját
személyesen felkeresni, hogy
megismertesse velük terveit,
meghallgassa ötleteiket és javaslataikat. 
-fr-

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók,

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

LEGYENAAMUNKATÁRSUNK!
MUNKATÁRSUNK!
LEGYEN

CNC MARÓS
munkakörbe várjuk jelentkezésüket!
A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet
2-3 MŰSZAKOS munkavállalókat is keresünk!
Gépbeállító
munkakörbeAMIT KÍNÁLUNK
Raktáros
AMIT
KÉRÜNK A CNC MARÓSTÓL:
MINDKÉTmunkakörbe
• 40%-os műszakpótlék elszámolás
•
•
•
•
•
•
•

Hasonló munkakörben, egyedi gyártásban szerzett tapasztalat MUNKAKÖRBEN:
• Munkábajárás költségtérítése:
AMIT
KÉRÜNK:
AMIT
KÉRÜNK:
Középfokú műszaki végzettség
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
– bérlettérítés 100%
• CNC esztergályos/marós/programozó végzettség • A munkafolyamatra vonatkozó
• Raktári munkakörben
szerzett tapasztalat – saját gépkocsi használat
Számítógépes
alapismeret
•
Önálló
és
felelősségteljes
munkavégzés
technológiák ismerete
• Minimum 1–3 éves tapasztalat
• Targoncakezelői vizsga
Rugalmasság,
terhelhetőség
a törvényileg maximált
•
Munkakörben szerzett tapasztalat egy dinamikus, motivált csapatban.
• Három műszakos munkarend vállalása
• Három műszakos munkarend vállalása
• Forgácsolási ismeretek
Precíz,
munkavégzés
• Tiszta, rendezett
környezet
mértékben
• Gyors,pontos
pontos, önálló
munkavégzés
• Számítógépes alapismeretek
• Műszaki rajzolvasási készség
•2 műszakos
Német nyelvismeret
(előny)
munkarend vállalása
• Évi bruttó 144.372
Ft
• Egyéb prémium és
• Német nyelvismeret
(előny)
• Megbízhatóság, önállóság, kreativitás
• Műszaki végzettség
Csapatmunka
készpénzkifi•zetési
juttatás
bónuszlehetőségek
Német
nyelvismeret előnyt jelent

Németh
AndreaazProvertha
E.C.kérjük
Zrt.küldje
Sárvár
Kemény
I. u. az
5. alábbi
• 95/520-509
Ha felkeltettük
érdeklődését,
írásos
önéletrajzát
címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Keménye-mail:
István u.andrea.nemeth@provertha.com
5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509
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HIRDETMÉNY
A Helyi Választási Bizottság Sárvár
Sárvár város 05. számú egyéni választókerületében
az egyéni választókerületi képviselő időközi választását
2022. június hó 26. napjára, vasárnapra tűzte ki.

H Iaki
R D2022.
E T Máprilis
É N Y20-án a szavazóköri
Azt a választópolgárt,
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja
szavazóköri
névjegyzékbe
A Helyi Választásia
Bizottság
Sárvár
vételről. Sárvár város 05. számú egyéni választókerületében
az egyéni választókerületi képviselő időközi választását
2022. június
hó 26. napjára, vasárnapra
tűzte ki.
Az értesítőt
a választópolgár
értesítési
címére,
ennek hiányában lakcímére
Azt a választópolgárt,
aki 2022.6-ig
április kell
20-án megküldeni.
a szavazóköri névjegyzékben
2022. május
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe vételről.

szavazóhelyiségben
szavazni
Az értesítőt A
a választópolgár
értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére
2022. május 6 -ig kell megküldeni.
2022. június 26-án
6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A szavazóhelyiségben szavazni

2022. június 26-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Az időközi választáson
működő szavazókörök:
Az
időközi
választáson
működő szavazókörök:
Sárvár 010. számú szavazókör
9600 Sárvár, Selyemgyár utca 2.
Sárvár 010. számú szavazókör
9600 Sárvár, Selyemgyár utca 2.
Sárvár Sárvár
011. 011.
számú
szavazókör
9600
Sárvár,
György
számú
szavazókör
9600 Sárvár,
DózsaDózsa
György utca
14. utca 14.

Az időközi választással kapcsolatos további tájékoztatásért
forduljon
bizalommal a Sárvári Közös Önkormányzati
Az időközi választással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon
bizalommal(9600
a SárváriSárvár,
Közös Önkormányzati
Hivatalban
(9600
Hivatalban
Várkerület
utca
2.)Sárvár,
működő
Várkerület utca 2.) működő választási irodához a 95/523-159-es
választási
irodához
a 95/523-159-es
telefonszámon vagy
telefonszámon
vagy a fojegyzo@sarvar.hu
e-mail címen.
a fojegyzo@sarvar.hu e-mail címen.

2022. május 6.

Májustól igényelhető a tanévkezdési támogatás
A 2022/2023-as tanévre beiratkozott általános iskolás gyermekek
után az idei évben is igényelhető tanévkezdési támogatás az Önkormányzattól. A támogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni
2022. július 31-ig.
A támogatás mértéke idén is 12.000 Ft általános iskolás gyermekenként.
A kérelem és a jövedelemigazolás nyomtatványai e lapszámban
megtalálhatóak. Kérjük, hogy a jövedelemigazoláson a kérelem
benyújtását megelőző hónapban megszerzett jövedelmet tüntessék
fel.
Az Önkormányzat 2022. január 1-jétől a gyermeket nevelő családok
támogatása érdekében 10 százalékkal emelte a támogatás jogosultsági jövedelemhatárait.
A tanévkezdési támogatásra való jogosultság jövedelmi feltétele,
hogy a gyermeket gondozó családban a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó nettó jövedelem ne haladja meg a
103.455 Ft-ot.
Ettől eltérően, amennyiben a gyermeket gondozó családban nyugdíjas, vagy rokkantsági, továbbá rehabilitációs ellátásban részesülő
házaspár él, a támogatás 124.146 Ft-ot meg nem haladó egy főre
jutó jövedelem esetén igényelhető.
A gyermekét egyedül nevelő szülő, törvényes képviselő esetén pedig
148.975 Ft egy főre jutó jövedelemhatár alatt kérhető a támogatás.
Kérjük a szülőket, hogy a kérelem kitöltését érintő esetleges kérdéseikkel szíveskedjenek az alábbi telefonszámokon felvenni a kapcsolatot az ügyintézőkkel.
Elérhetőségeink: 95/523-106, 95/523-129, 95/523-130, 95/523-157
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ÖSSZESEN:

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

Kelt: ___________________________

✃

 fennáll, kezdete: ____________________

 fennáll, kezdete: ____________________

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

___________________________
Munkáltató/Megbízó
cégszerű aláírása

 nem

✃

egyéb letiltást vonnak:

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

 nem

egyéb letiltást vonnak:

 igen, _________________ Ft-ot

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot  nem

ÖSSZESEN:

Nettó érték (forint)

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

egyéb:

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Jogcím

SÁRVÁRI HÍRLAP

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

Erzsébet utalvány

egyéb:

munkaviszony

Erzsébet utalvány

költségtérítés (kivéve a munkáltatótól a
munkába járás esetén kapott
költségtérítést)

egyéb:

munkaviszony

költségtérítés (kivéve a munkáltatótól a
munkába járás esetén kapott
költségtérítést)

közfoglalkoztatási bér

egyéb:

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér

munkabér

egyéb:

munkaviszony

Jövedelemtípus

Jövedelemtípus

munkabér

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)
Nettó érték (forint)

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

Jogcím

2022. _____________ hónapban

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

2022. május 6.

2022. _____________ hónapban

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)
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Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
9600 Sárvár, Várkerület u. 2., levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78.,
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telefonszámok: (06 95)523-106, 523-129, 523-130, 523-157

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez
B e n y ú j t h a t ó a tárgyév május 1-je és július 31-e között

1. SZEMÉLYI ADATOK

✃

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
neve:

születési neve:
születési helye,
ideje:

anyja neve:

TAJ:
állampolgársága:
telefonszám:

Jelölje X jellel, ahol életvitelszerűen él!

□ belföldi lakóhelye:
□ belföldi
tartózkodási helye:
□ levelezési címe:

1.2. Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek adatai

(egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermekek)/településszintű lakóhellyel
rendelkező kérelmező esetén a vele életvitelszerűen együtt élő családtagjai)

Rokonsági fok

sorszám

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

a kérelmező házastársa/élettársa

18 évesnél fiatalabb gyermek(ek)

20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermek(ek)
23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermek(ek)
25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek(ek)*

* Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez
az állapota a 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. JÖVEDELMI ADATOK
2.1. A kérelmező és az 1.2. pontban feltüntetett személyek jövedelme

- havi rendszeres jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme
- nem havi rendszerességgel járó és vállalkozásból származó megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja) egyhavi átlaga
Amennyiben nem volt jövedelme, a megfelelő rovatban ezt a tényt 0 Ft feltüntetésével, vagy kihúzással jelölje!

A jövedelem típusa

✃

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal által
folyósított támogatás
Egyéb jövedelem
Összes
Összesjövedelem
jövedelem

A kérelmező és az 1.2. táblázat sorszámai szerinti személy havi jövedelme (forint)

1.1.
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2022. május 6.

Összes jövedelem
Összes jövedelem

✃

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK
ÉS NYILATKOZATOK
Összes jövedelem
Összes jövedelem
Összes
jövedelem
3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE
VONATKOZÓ TOVÁBBI
ADATOK
3.1. Kérelem
ÉS
NYILATKOZATOK
Összes jövedelem kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re
Összes jövedelem
Összes
jövedelem
Tanévkezdéshez
tekintettel aVONATKOZÓ
rendkívüli
településiTOVÁBBI
támogatás
megállapítását.
3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE
3. JOGOSULTSÁGI
FELTÉTELEKRE
ADATOK
3.
VONATKOZÓ
JOGOSULTSÁGI
TOVÁB
FE
3.1.
Kérelem
� Kérem szíveskedjenek a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást a 3.2. pontban megjelölt oktatási intézménytől beszerezni.
ÉS
NYILATKOZATOK
ÉS
NYILATKOZATOK
Tanévkezdéshez kérem a3.3.2.
pontban feltüntetett gyermek(ek)re
tekintettel aVONATKOZÓ
rendkívüli
településiTOVÁBBI
támogatás
megállapítását.
JOGOSULTSÁGI
FELTÉTELEKRE
3. JOGOSULTSÁGI
FELTÉTELEKRE
ADATOK
3.
VONATKOZÓ
JOGOSULTSÁGI
TOVÁB
FE
�
Kérem
szíveskedjenek
a
tanulói
jogviszony
fennállásáról
szóló
igazolást
a
3.2.
pontban
megjelölt
oktatási
intézménytől
beszerezni.
3.1.
Kérelem
3.1.
Kérelem
3.1.
3.2. Általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy
általános iskolai jogviszonybanKérelem
álló
gyermekek
ÉS folytató
NYILATKOZATOK
ÉS NYILATKOZATOK

Tanévkezdéshez kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re
Tanévkezdéshez
tekintettel
kérem
a rendkívüli
a 3.2. pontban
települési
feltüntetett
támogatás
gyermek(ek)re
Tanévkezdéshez
megállapítását.
tekintettel
kérem a rendkívüli
3.2. pontban
települési
feltüntetett
támogatá
gyerm

a tárgyévben kezdődő
neve
vagy sorszáma
1.2. táblázatban
általános
iskola
megnevezése,
címe:
3.1.
Kérelem
Kérelem
3.1.
Kérelem
3.2.
Általános
iskolaiaaztanulói
tanulmányokat
kezdő3.1.
folytató
általános
iskolai
jogviszonyban
álló
gyermekek
�
Kérem
szíveskedjenek
jogviszony fennállásáról
�vagy
Kérem
szóló
igazolást
szíveskedjenek
a 3.2.
pontban
a tanulói
megjelölt
jogviszony
oktatási
fennállásáról
intézménytől
� Kérem
szóló
szíveskedjenek
igazolást
beszerezni.
a 3.2.
a tanulói
pontban
jogviszony
megjelöltfennállás
oktatási
évfolyam
száma:

Tanévkezdéshez kérem a 3.2. pontban feltüntetett gyermek(ek)re
Tanévkezdéshez
tekintettel
kérem
a rendkívüli
a 3.2. pontban
települési
feltüntetett
támogatás
gyermek(ek)re
Tanévkezdéshez
megállapítását.
tekintettel
kérem
a rendkívüli
3.2. pontban
települési
feltüntetett
támogatá
gyerm
a tárgyévben
kezdődő
neve szíveskedjenek
vagy sorszáma az 1.2. táblázatban
általános
iskola
megnevezése,
címe:
� Kérem
jogviszony fennállásáról
Kérem
szóló
igazolást
szíveskedjenek
a 3.2.
pontban
a tanulói
megjelölt
jogviszony
oktatási
fennállásáról
intézménytől
�
Kérem
szóló
szíveskedjenek
igazolást
beszerezni.
a 3.2.
a tanulói
pontban
jogviszony
megjelölt
fennállás
oktatási
évfolyam
száma:
3.2.
Általános iskolaia tanulói
tanulmányokat
kezdő�
3.2.
vagy
Általános
folytató
általános
iskolai
tanulmányokat
iskolai
jogviszonyban
kezdő
3.2.
vagy
Általános
álló
folytató
gyermekek
iskolai
általános
tanulmányokat
iskolai
jogviszon
kezdő
a tárgyévben kezdődő

vagy sorszáma
1.2. táblázatban kezdő3.2.
neve
vagy
általános
sorszáma
iskola
aztanulmányokat
megnevezése,
1.2.
táblázatban
címe:kezdő
neve
általános
sorszáma
iskola
aztanulmányokat
1.2.megnevezése,
táblázatban
címe:
3.2. neve
Általános
iskolaiaztanulmányokat
vagy
Általános
folytató
általános
iskolai
iskolai
jogviszonyban
3.2.vagy
Általános
állóvagy
folytató
gyermekek
iskolai
általános
iskolai jogviszon
kezdő
évfolyam
száma:
neve vagy sorszáma az 1.2. táblázatban

neve vagy
általános
sorszáma
iskola
az megnevezése,
1.2. táblázatban
címe:

a tárgyévben kezdődő
neve vagy általános
sorszámaiskola
az 1.2.megnevezése,
táblázatban címe:
évfolyam száma:

3.3. Rendelkezés a támogatás folyósításáról

A tanévkezdéshez megállapított rendkívüli települési támogatást
3.3. Rendelkezés a támogatás folyósításáról
� az 1.1. pontban feltüntetett lakóhelyre / � tartózkodási helyre / � levelezési címre postai kifizetéssel
A tanévkezdéshez megállapított rendkívüli települési támogatást
�
a _______________________________________________________________________________fizetési
számlaszámra
átutalással
3.3.
a támogatás
folyósításáról
3.3. Rendelkezés
a támogatás
3.3. Rendelkezés
a támogatás
folyósításáró
� azRendelkezés
1.1. pontban feltüntetett
lakóhelyre
/ � tartózkodási
helyre / � levelezési
címrefolyósításáról
postai kifizetéssel
kérem
folyósítani
a
támogatást
megállapító
határozat
véglegessé
válását
követő
5
napon
belül.
A
tanévkezdéshez
megállapított
rendkívüli
települési
A
tanévkezdéshez
támogatást
megállapított
rendkívüli
települési
A
tanévkezdéshez
támogatást
megállapított
rendkívüli
települ
�
a _______________________________________________________________________________fizetési
számlaszámra
átutalással
3.3.
Rendelkezés a támogatás folyósításáról3.3. Rendelkezés a támogatás folyósításáról
3.3. Rendelkezés
a támogatás
folyósításáró
� az 1.1.
pontban afeltüntetett
/ �határozat
tartózkodási
� az
1.1.helyre
pontban
/ �feltüntetett
levelezési
lakóhelyre
postai
/ kifizetéssel
� tartózkodási
� az 1.1. pontban
helyre / feltüntetett
� levelezési
lakóhelyre
címre postai
/ � kifiz
tartó
kérem
folyósítani
támogatástlakóhelyre
megállapító
véglegessé
követő 5címre
napon
belül.
A tanévkezdéshez
megállapított
rendkívüli települési
A tanévkezdéshez
támogatást válását
megállapított
rendkívüli
települési
A tanévkezdéshez
támogatást megállapított rendkívüli települ
� a _______________________________________________________________________________fizetési
� a ___________________________________________________________________________
� a _____________________________________
számlaszámra átutalással
� az 1.1. pontban feltüntetett lakóhelyre / � tartózkodási
� az 1.1.helyre
pontban
/ �feltüntetett
levelezési címre
lakóhelyre
postai/ kifizetéssel
� tartózkodási
� az 1.1. pontban
helyre / feltüntetett
� levelezési
lakóhelyre
címre postai
/ � kifiz
tartó
kérem folyósítani a támogatást megállapító határozat
kérem
véglegessé
folyósítani
válását
a támogatást
követő 5 megállapító
napon belül.határozat
kéremvéglegessé
folyósítaniválását
a támogatást
követőmegállapító
5 napon belül.
határo
4.�EGYÉB
NYILATKOZATOK
� a _______________________________________________________________________________fizetési
a ___________________________________________________________________________
� a _____________________________________
számlaszámra átutalással
kérem folyósítani a támogatást megállapító határozat
kérem
véglegessé
folyósítani
válását
a támogatást
követő 5 megállapító
napon belül.határozat
kéremvéglegessé
folyósítaniválását
a támogatást
követőmegállapító
5 napon belül.
határo
4. EGYÉB
4.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört
gyakorló NYILATKOZATOK
szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti a kérelemben közölt
jövedelmi adatok valódiságát, továbbá köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az
4. EGYÉB
NYILATKOZATOK
4
4.1.
veszem, hogy a szociális hatáskört
gyakorló NYILATKOZATOK
szerv – az állami adóhatóság útján –4. EGYÉB
ellenőrizheti
a kérelemben közölt
eljáróTudomásul
hatóságnak.
jövedelmi
adatok valódiságát,
köteles
vagyok a hogy
feltüntetett
adatokban bekövetkezett
változást 15 napon
belül bejelenteni
az
4.2.
Kérelmező:
Felelősségemtovábbá
tudatában
kijelentem,
a családomban
élő közeli hozzátartozóként
feltüntetett
személyek
4.4.1.
EGYÉB
NYILATKOZATOK
4. EGYÉB
NYILATKOZATOK
4
eljáró
hatóságnak.
4.1.
Tudomásul
veszem,
hogymegegyező
a szociális lakcímen
hatáskört
gyakorló
Tudomásul
szervveszem,
– az állami
hogy adóhatóság
a szociális hatáskört
útján4.1.
– ellenőrizheti
Tudomásul
gyakorló szerv
veszem,
a kérelemben
– azhogy
állami
aközölt
szociális
adóhatóság
hatáskö
útjá
életvitelszerűen
az
enyémmel
élnek.
4.2.
Kérelmező:
Felelősségem
tudatában
kijelentem,
hogy
családomban
élő közeli
hozzátartozóként
feltüntetett
személyek
jövedelmi
adatok
valódiságát,
továbbá
köteles
vagyok
jövedelmi
aadatok
feltüntetett
adatok
valódiságát,
adatokban
bekövetkezett
továbbá
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napon
belül
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4.3.
Alulírottak
nyilatkozunk,
hogy
a kérelemben
közölt
aavalóságnak
megfelelnek.
4.1.
Tudomásul
veszem,
hogymegegyező
a szociális
hatáskört
4.1.
gyakorló
Tudomásul
szerv
veszem,
– az állami
hogy
adóhatóság
a szociális hatáskört
útján4.1.
– ellenőrizheti
Tudomásul
gyakorló
szerv
veszem,
a kérelemben
– azhogy
állami
aközölt
szociális
adóhatóság
hatáskö
útjá
életvitelszerűen
az
enyémmel
lakcímen
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jövedelmi
vagyok
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Téged keresünk,
keresünk, ha
ha fontos
fontos Neked
Neked az,
az, hogy
hogy
Téged
✓ aa munkahelyed
munkahelyed megbízható,
megbízható, stabil
stabil háttérrel
háttérrel rendelkezik
rendelkezik
✓
✓ saját
saját állományban
állományban alkalmazunk
alkalmazunk határozatlan
határozatlan szerződéssel,
szerződéssel, próbaidő
próbaidő nélkül
nélkül
✓
✓ aa munkáltatódnak
munkáltatódnak érték
érték az
az EMBER,
EMBER, aa vezetőid
vezetőid értékelik
értékelik aa teljesítményed
teljesítményed
✓
✓ munkádért
munkádért versenyképes
versenyképes bért,
bért, 44%
44% műszakpótlékot
műszakpótlékot és
és negyedéves
negyedéves bónuszt
bónuszt fizetünk
fizetünk
✓
✓ 100
100 %-ban
%-ban megtérítjük
megtérítjük aa munkába
munkába járásod
járásod bérlet
bérlet leadása
leadása esetén
esetén
✓
✓ gyáron
gyáron belüli
belüli ingyenes
ingyenes étkezési
étkezési lehetőséget
lehetőséget biztosítunk
biztosítunk
✓

Jelentkezésedet az
az alábbi
alábbi munkakörökbe
munkakörökbe várjuk:
várjuk:
Jelentkezésedet
ANYAGMOZGATÓ
RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ
RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ
(2(2
RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ
(2(2műszak):
műszak):
FELADATOK:
FELADATOK:
•• az
termékek
raktárakban
történő
az átvett
üzemek
közötti
teherautóval
történő
elhelyezése
(gépi, kézi rakodással) kézi
szállítások lebonyolítása
használatával,
a tárolásifeladatok
• adatgyűjtő
anyagmozgatási,
rakodási
elvégzése
szabályoknak
megfelelően

ELVÁRÁSOK:
ELVÁRÁSOK:
••
••
••
••

minimumvégzettség
alapfokú végzettség
alapfokú
C
kategóriás
jogosítvány
targonca jogosítvány
targonca számítástechnikai
jogosítvány
alapfokú
ismeretek
alapfokú
számítástechnikai
ismeretek
C kategóriás jogosítvány előny

KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ
KARBANTARTÓ(2-3
(2-3műszak):
műszak):
KARBANTARTÓ
(2-3műszak):
műszak):
(2-3
FELADATOK:
FELADATOK:
• • üzemzavarok
gyors
ésés
szakszerű
elhárítása
üzemzavarok
gyors
szakszerű
elhárítása
• • termelő
termelőberendezések
berendezésekjavítása,
javítása,időszakos
időszakos
ellenőrzése,
karbantartása
ellenőrzése,
karbantartása

ELVÁRÁSOK:
ELVÁRÁSOK:
•
•
•
•

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

GÉPKEZELŐ- KARBANTARTÓ
GÉPKEZELŐ-KARBANTARTÓ (2-3 műszak):
GÉPKEZELŐKARBANTARTÓ
(2-3 műszak):
GÉPKEZELŐ-KARBANTARTÓ
(2-3 műszak):
(2-3 műszak):

FELADATOK:
FELADATOK:
• gépek, berendezések üzemeltetése, termelési feladatok végrehajtása

berendezésekbeállításainak,
üzemeltetése,átszereléseinek
termelési feladatok
végrehajtása
• • a gépek,
gépek technológiai
elvégzése
a gépek atechnológiai
beállításainak, átszereléseinek elvégzése
• • részvétel
tervezett karbantartásokban
• részvétel a tervezett karbantartásokban

ELVÁRÁSOK:
ELVÁRÁSOK:
• középfokú végzettség (szakirányú előny)

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

Jelentkezés,
Jelentkezés, infó:
infó: 06-30/947-5813;
06-30/947-5813; boglarka.takacs@saga-foods.hu
boglarka.takacs@saga-foods.hu
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MINDEN EBTULAJDONOS ÉS EBTARTÓ FIGYELMÉBE
TEGYÜNK EGYÜTT A VESZETTSÉG ELLEN!

Tájékoztatjuk a Tisztelt sárvári ebtulajdonosokat és az ebtartókat, hogy az Önkormányzat az idei évben ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás kizárólag az ebrendészeti feladatok elvégzését, továbbá a veszettség elleni járványvédelmet szolgálja,
mely mindannyiunk közös érdeke.
Az eredményes ebösszeírás érdekében ezért az ebtulajdonosok és az ebtartók szíves közreműködését kérjük.
Az ebösszeírás bejelentés alapján történik, az adatszolgáltatás az ebtulajdonos és az ebtartó kötelessége, mely az egyoldalas
ebösszeíró adatlap kitöltésével teljesíthető.
Ebenként külön ebösszeíró adatlapot kell kitölteni!
A nyomtatvány megtalálható a Sárvári Hírlapban, a www.sarvarvaros.hu oldalon (géppel kitölthető pdf-ként is),
valamint az E-önkormányzat portálon.
Az adatlap sokszorosítható, illetve személyesen a Hivatal recepcióján, vagy a 95/523-178-as telefonszámon igényelhető.
Az ebenként kitöltött adatlapokat legkésőbb 2022. június 6-áig kérjük szíveskedjenek beküldeni:
– elektronikusan az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatással
(https://epapir.gov.hu/)
– e-mailben a hatosag@sarvar.hu e-mail címre megküldve,
– személyesen a Városháza aulájában elhelyezett urnába dobva, vagy
– postai úton a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. alatti címére megküldve.
A felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban a 95/523-178-as telefonszámon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai
készséggel adnak tájékoztatást.
Tájékoztatjuk, hogy a https://www.petvetdata.hu/ weboldalon, amennyiben az Ön tudomása szerint az Ön állatába korábban
már mikrochipet helyeztek be, és ellenőrizni szeretné, hogy annak száma benne van-e már a rendszerben, az oldalon található
nyilvános keresőben ezt megteheti.
Amennyiben a keresés eredményes, akkor megjelennek az állat alapvető adatai (chipszáma, neve, fajtája, faja).
További adatokhoz (pl. a tulajdonos adatai) azonban csak az oldalra belépési jogosultsággal rendelkező állatorvosok
férhetnek hozzá! Ha Ön ezeket az adatokat szeretné ellenőrizni, vagy módosíttatni (pl. lakcím, vagy telefonszám
megváltozása vagy az eb elhullása miatt), javasoljuk, keresse meg állatorvosát, és kérje a segítségét!
Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
Kérünk minden felelős ebtulajdonost és ebtartót az adatszolgáltatás
minélmunkavállalóit?
nagyobb Érdekel,
számban
kiemelten támogatja
milyentörténő
a világ egyikteljesítésére,
vezető
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel,
milyen a világ egyik vezető
élelmiszeripari
vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
segítsük az állatorvosok munkáját!					
élelmiszeripari
vállalatánál
dolgozni?
A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb
állateled-gyártó
központja
Európában.
Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal,
Hatósági
IrodaEurópában.
egyik legnagyobb
állateled-gyártó
központja

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

√

Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat:

GÉPKEZELŐ
A megvalósuló
beruházásoknak
Biztos, stabil munkahelyet
Biztos,
Biztos,
keresel,
stabil
stabil
amely
munkahelyet
munkahelyet
a Koronavírus-helyzet
keresel,
keresel,amely
amely
alatt
aaKoronavírus-helyzet
Koronavírus-helyzet
is
alatt
alattisis
GÉPKEZELŐ
kiemelten támogatja munkavállalóit?
kiemelten
kiemeltentámogatja
támogatja
Érdekel, munkavállalóit?
milyen
munkavállalóit?
a világ egyik
Érdekel,
Érdekel,
vezető
milyen
milyenaavilág
világ
egyik
egyik
vezető
vezető
(különböző gyártásiköszönhetően
és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)
adolgozni?
Nestlé AAbüki
Nestlé
élelmiszeripari vállalatánál
élelmiszeripari
élelmiszeripari
dolgozni? A büki
vállalatánál
vállalatánál
Purina® dolgozni?
bükiPurina
Purina®®aaNestlé
Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
(különböző gyártási
és csomagolási
területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkeze
folyamatosan
bővítjük
csapatunkat.
egyik legnagyobb állateled-gyártó
egyik
egyiklegnagyobb
legnagyobb
központja
állateled-gyártó
állateled-gyártó
Európában. központja
központjaEurópában.
Európában.

√

kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető
élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
Az alábbi
pozíciókra
keressük
A megvalósuló beruházásoknak
AAmegvalósuló
megvalósuló
köszönhetően
beruházásoknak
beruházásoknak
folyamatosan
köszönhetően
köszönhetően
bővítjük csapatunkat.
folyamatosan
folyamatosanbővítjük
bővítjükcsapatunkat.
csapatunkat.
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.
(folyamatos
műszak, karbantartói,
gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)
leendő
kollégáinkat:
Az alábbi pozíciókra keressük
Az
Azalábbi
alábbi
leendő
pozíciókra
pozíciókra
kollégáinkat:
keressük
keressükleendő
leendő
kollégáinkat:
kollégáinkat:

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

√

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

√
√√
GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ √

√

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat. (folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat:

TARGONCAVEZETŐ

TARGONCAVEZETŐ

√

(3műszaki
v. foly.
műszak,
érvényes
gépkezelői
jogosítvány-3312,3313,3324
gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)
(különböző gyártási és csomagolási
(különböző
(különböző
területeken,
gyártási
gyártási
műszaki
éséscsomagolási
csomagolási
hozzáértés,
területeken,
területeken,
műszaki végzettség
műszaki
műszakihozzáértés,
hozzáértés,
vagy gépkezelő
műszaki
tapasztalat)
végzettség
végzettség
vagy
vagygépkezelő
gépkezelőtapasztalat)
tapasztalat)

MINŐSÉGELLENŐR √
GYÁRTÓSORIGYÁRTÓSORI
GYÁRTÓSORI
MŰSZAKI SPECIALISTA
MŰSZAKI
MŰSZAKISPECIALISTA
SPECIALISTA
MINŐSÉGELLENŐR
(folyamatos műszak, karbantartói,
(folyamatos
(folyamatos
gépkezelői
műszak,
műszak,
feladatok,
karbantartói,
karbantartói,
mechanikus
gépkezelői
gépkezelői
és/vagyfeladatok,
feladatok,
villamos végzettség)
mechanikus
mechanikusés/vagy
és/vagyvillamos
villamosvégzettség)
végzettség)
GYÁRTÓSORI
MŰSZAKI
SPECIALISTA

√
√
TARGONCAVEZETŐ
TARGONCAVEZETŐ
TARGONCAVEZETŐ
√
√√
TARGONCAVEZETŐ √
MINŐSÉGELLENŐR
MINŐSÉGELLENŐR
MINŐSÉGELLENŐR
√
√√
MINŐSÉGELLENŐR √
CSOMAGOLÓ
CSOMAGOLÓ
CSOMAGOLÓ
√
√√
CSOMAGOLÓ √

√√

(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben
(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)
(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

CSOMAGOLÓ

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

√

CSOMAGOLÓ

(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői
(3(3v.v.foly.
foly.
jogosítvány-3312,3313,3324
műszak,
műszak,érvényes
érvényesgépkezelői
gépkezelőijogosítvány-3312,3313,3324
gépcsoport,
jogosítvány-3312,3313,3324
hasonló munkakörben
gépcsoport,
gépcsoport,
szerzetthasonló
tapasztalat)
hasonlómunkakörben
munkakörbenszerzett
szerzetttapasztalat)
tapasztalat)

√

√

(folyamatos
műszak, 8 általános végzettség)
(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat)

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem

(folyamatos műszak, 8 általános
(folyamatos
(folyamatos
végzettség)
műszak,
műszak,88általános
általánosvégzettség)
végzettség)

• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott
közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén,

Vonzó
bérenkívüli
kívülijuttatási
jutt
atásicsomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
••Vonzó
béren
••100%-ban
• Vásárlási
kedvezmények
• Ajándék
termékosztás
közlekedési
••Ingyenes
céges
közlekedési
bérlet
Ingyenes
cégesbuszjárat
buszjáratRábasömjén,
Rábasömjén,
• Ajánlásibérlet
program
•
Babacsomag

(folyamatos műszak, 8 általános
(folyamatos
(folyamatos
végzettség)
műszak,
műszak,88általános
általánosvégzettség)
végzettség)

TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI
(folyamatos műszak,JELENTKEZNI,
8 általános végzettség)

AMIT
KÍNÁLUNK:••Vonzó,
Vonzó,versenyképes
versenyképesjövedelem
jövedelem
AMIT KÍNÁLUNK:

Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

Jákfa,
Kőszeg,
Sárvár,
Nemesládony
irányából
Jákfa,
Kőszeg,
Sárvár,
Celldömölk irányából

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

program
••;Babacsomag
|•
Mobil:
+36 70/704
5329
+36 70 866 9333 |
•Ajánlási
Ajánlási
program
Babacsomag
A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs
AMIT Hungária
KÍNÁLUNK:
AMIT
AMITKÍNÁLUNK:
versenyképes
KÍNÁLUNK:
jövedelem
Vonzó,
Vonzó,
versenyképes
jövedelem
| Nestlé
Kft.•| Vonzó,
9737-Bük,
Darling u.••1.
| Tel.: versenyképes
06
94 558 800jövedelem
|
+36
70/704
5329
; +36
70 866
9333 |••100%-ban
• Vonzó béren| Mobil:
kívüli juttatási
••Vonzó
Vonzó
csomag
béren
béren
kívüli
•
kívüli
100%-ban
juttatási
juttatási
támogatott
csomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |
AMIT
KÍNÁLUNK:
•
Vonzó,
versenyképes
jövedelem
közlekedési bérlet • Ingyenes
közlekedési
közlekedési
céges
bérlet
bérlet
buszjárat
••Ingyenes
Ingyenes
Rábasömjén,
céges
cégesbuszjárat
buszjáratRábasömjén,
Rábasömjén,

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

• VonzóJákfa,
bérenKőszeg,
kívüli juttatási
csomag
• 100%-ban
Sárvár, Jákfa,
Nemesládony
Jákfa,Kőszeg,
Kőszeg,
irányából
Sárvár,
Sárvár,támogatott
Nemesládony
Nemesládonyirányából
irányából
közlekedési
bérlet
• Ingyenes
buszjárat
Rábasömjén,
• Vásárlási
kedvezmények
••Vásárlási
Vásárlási
•céges
Ajándék
kedvezmények
kedvezmények
termékosztás
••Ajándék
Ajándéktermékosztás
termékosztás

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 |
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jo

SÁRVÁRI HÍRLAP

A AHivatal
A
Hivatal
Hivatal
tölti
tölti
tölti
ki!ki!ki!
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EBÖSSZEÍRÓ
EBÖSSZEÍRÓ
EBÖSSZEÍRÓ
ADATLAP
ADATLAP
ADATLAP

Sárvári
Sárvári
Sárvári
Közös
Közös
Közös
Önkormányzati
Önkormányzati
Önkormányzati
Hivatal
Hivatal
Hivatal
Hatósági
Hatósági
Hatósági
Iroda
Iroda
Iroda
9600
9600
9600
Sárvár,
Sárvár,
Sárvár,
Várkerület
Várkerület
Várkerület
u.u.2.
u.2.telefonszám:
2.telefonszám:
telefonszám:
(06
(06
(06
95)
95)
95)
523178
523178
523178
elektronikus
elektronikus
elektronikus
levélcím:
levélcím:
levélcím:
hatosag@sarvar.hu,
hatosag@sarvar.hu,
hatosag@sarvar.hu,
levelezési
levelezési
levelezési
cím:
cím:
cím:
9601
9601
9601
Sárvár,
Sárvár,
Sárvár,
Pf.
Pf.Pf.
78.
78.
78.
KRID:
KRID:
KRID:
243978782,
243978782,
243978782,
E‐papír:
E‐papír:
E‐papír:
SÁRVÁR
SÁRVÁR
SÁRVÁR
VÁROS
VÁROS
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATA

Az
AzAz
eb
eb
eb
tulajdonosának
tulajdonosának
tulajdonosának
neve:
neve:
neve:

Az
AzAz
ebtartó
ebtartó
ebtartó

2022. május 6.

címe:
címe:
címe:

⃝⃝azonos
⃝azonos
azonos
a atulajdonossal
atulajdonossal
tulajdonossal
(az
(az
(az
alábbi
alábbi
alábbi
adatokat
adatokat
adatokat
nem
nem
nem
kell
kell
kell
kitölteni)
kitölteni)
kitölteni)
amennyiben
amennyiben
amennyiben
nem
nem
nem
azonos,
azonos,
azonos,
azazebtartó
azebtartó
ebtartó
alábbi
alábbi
alábbi
adatai
adatai
adatai
kitöltendők:
kitöltendők:
kitöltendők:

neve:
neve:
neve:

lakcíme:
lakcíme:
lakcíme:

telefonszáma:
telefonszáma:
telefonszáma:

elektronikus
elektronikus
elektronikus
levélcíme:
levélcíme:
levélcíme:

Az
AzAz
eb
eb
eb
hívóneve:
hívóneve:
hívóneve:
fajtája/fajtajellege:
fajtája/fajtajellege:
fajtája/fajtajellege:

születési
születési
születési
ideje:
ideje:
ideje:

neme:
neme:
neme:

vagy:
vagy:
vagy:
⃝⃝keverék
⃝keverék
keverék

⃝⃝szuka
⃝szuka
szuka ⃝⃝kan
⃝kan
kan

színe:
színe:
színe:

tartási
tartási
tartási
helye
helye
helye
(cím):
(cím):
(cím):
oltási
oltási
oltási
könyvének
könyvének
könyvének
száma
száma
száma
ésésaz
ésazazt
azazt
azt
kiadó
kiadó
kiadó
szolgáltató
szolgáltató
szolgáltató
állatorvos
állatorvos
állatorvos
neve:
neve:
neve:

éséskamarai
éskamarai
kamarai
bélyegzője
bélyegzője
bélyegzője
száma:
száma:
száma:

beültetett
beültetett
beültetett
transzponder
transzponder
transzponder
(chip)
(chip)
(chip)
sorszáma:
sorszáma:
sorszáma:
CHIP
CHIP
CHIP

vagy:
vagy:
vagy:
⃝⃝nincs
⃝nincs
nincs

éséskamarai
éskamarai
kamarai
bélyegzője
bélyegzője
bélyegzője
száma:
száma:
száma:

beültetést
beültetést
beültetést
végző
végző
végző
szolgáltató
szolgáltató
szolgáltató
állatorvos
állatorvos
állatorvos
neve:
neve:
neve:

utolsó
utolsó
utolsó
veszettség
veszettség
veszettség
elleni
elleni
elleni
utolsó
utolsó
utolsó
védőoltása
védőoltása
védőoltása
során
során
során
védőoltásának
védőoltásának
védőoltásának
időpontja:
időpontja:
időpontja:
használt
használt
használt
oltóanyag:
oltóanyag:
oltóanyag:
OLTÁS
OLTÁS
OLTÁS
utolsó
utolsó
utolsó
oltást
oltást
oltást
végző
végző
végző
szolgáltató
szolgáltató
szolgáltató
állatorvos
állatorvos
állatorvos
neve:
neve:
neve:
veszettség
veszettség
veszettség
szempontjából
szempontjából
szempontjából
aggályos
aggályos
aggályos
ebebmegfigyelési
ebmegfigyelési
megfigyelési
státusza:
státusza:
státusza:

beültetés
beültetés
beültetés
időpontja
időpontja
időpontja
(év,
(év,
(év,
hónap,
hónap,
hónap,
nap):
nap):
nap):

⃝⃝megfigyelt
⃝megfigyelt
megfigyelt
⃝⃝nem
⃝nem
nem
megfigyelt
megfigyelt
megfigyelt

utolsó
utolsó
utolsó
oltóanyag
oltóanyag
oltóanyag
gyártási
gyártási
gyártási
száma:
száma:
száma:
éséskamarai
éskamarai
kamarai
bélyegzője
bélyegzője
bélyegzője
száma:
száma:
száma:

megfigyelés
megfigyelés
megfigyelés
időpontja:
időpontja:
időpontja:

ivartalanítás
ivartalanítás
ivartalanítás
időpontja
időpontja
időpontja
ésésaz
ésazazt
azazt
azt
végző
végző
végző
szolgáltató
szolgáltató
szolgáltató
állatorvos
állatorvos
állatorvos
neve:
neve:
neve:

éséskamarai
éskamarai
kamarai
bélyegzője
bélyegzője
bélyegzője
száma:
száma:
száma:

kisállatútlevelet
kisállatútlevelet
kisállatútlevelet
kiállító
kiállító
kiállító
szolgáltató
szolgáltató
szolgáltató
állatorvos
állatorvos
állatorvos
neve:
neve:
neve:

éséskamarai
éskamarai
kamarai
bélyegzője
bélyegzője
bélyegzője
száma:
száma:
száma:

kisállatútlevél
kisállatútlevél
kisállatútlevél
száma:
száma:
száma:
veszélyessé
veszélyessé
veszélyessé
minősítés
minősítés
minősítés
ténye:
ténye:
ténye:

kiállítás
kiállítás
kiállítás
időpontja:
időpontja:
időpontja:
⃝⃝veszélyessé
⃝veszélyessé
veszélyessé
minősített
minősített
minősített

minősítés
minősítés
minősítés
időpontja:
időpontja:
időpontja:

Elismert
Elismert
Elismert
tenyésztő
tenyésztő
tenyésztő
szervezet
szervezet
szervezet
által
által
által
törzskönyvezett
törzskönyvezett
törzskönyvezett
eb
ebeb
esetén
esetén
esetén
aaszármazási
aszármazási
származási
igazolás
igazolás
igazolás
másolata
másolata
másolata
csatolandó!
csatolandó!
csatolandó!
AAmegadott
adatokra
adatokra
vonatkozó
vonatkozó
adatkezelés
adatkezelés
azazaz
állatok
állatok
védelméről
védelméről
ésésés
kíméletéről
kíméletéről
szóló
szóló
1998.
1998.
évi
évi
XXVIII.
XXVIII.
törvény
törvény
42/B.
42/B.
§§ §
Amegadott
megadott
adatokra
vonatkozó
adatkezelés
állatok
védelméről
kíméletéről
szóló
1998.
évi
XXVIII.
törvény
42/B.
(2)
(2)
bekezdésén,
bekezdésén,
valamint
valamint
azazaz
információs
információs
önrendelkezési
önrendelkezési
jogról
jogról
ésésés
azazaz
információ
információ
szabadságról
szabadságról
szóló
szóló
2011.
2011.
évi
évi
CXII.
CXII.
törvény
törvény
(2)
bekezdésén,
valamint
információs
önrendelkezési
jogról
információ
szabadságról
szóló
2011.
évi
CXII.
törvény
5.5.§5.§(1)
bekezdésének
bekezdésének
b)b)pontján
alapul.
alapul.
§(1)
(1)
bekezdésének
b)pontján
pontján
alapul.
Az
AzAz
ebösszeíró
ebösszeíró
adatlap
adatlap
aláírásával
aláírásával
hozzájárulok
hozzájárulok
ahhoz,
ahhoz,
hogy
hogy
Sárvár
Sárvár
Város
Város
Önkormányzata,
Önkormányzata,
mint
mint
adatkezelő
adatkezelő
aamegadott
ebösszeíró
adatlap
aláírásával
hozzájárulok
ahhoz,
hogy
Sárvár
Város
Önkormányzata,
mint
adatkezelő
amegadott
megadott
adatokat
adatokat
azazaz
ebösszeírás
ebösszeírás
során
során
kezelje.
kezelje.
adatokat
ebösszeírás
során
kezelje.
Aláírásommal
Aláírásommal
igazolom,
igazolom,
hogy
hogy
aa https://sarvarvaros.hu
weboldalon
weboldalon
aa hivatal/hatósági
iroda‐adócsoport/általános
iroda‐adócsoport/általános
Aláírásommal
igazolom,
hogy
ahttps://sarvarvaros.hu
https://sarvarvaros.hu
weboldalon
ahivatal/hatósági
hivatal/hatósági
iroda‐adócsoport/általános
nyomtatványok
nyomtatványok
nyomtatványok
menüpontban
menüpontban
menüpontban
közzétett
közzétett
közzétett
adatvédelmi
adatvédelmi
adatvédelmi
tájékoztatóban
tájékoztatóban
tájékoztatóban
foglaltakat
foglaltakat
foglaltakat
megismertem.
megismertem.
megismertem.
Felelősségem
Felelősségem
Felelősségem
tudatában
tudatában
tudatában
kijelentem,
kijelentem,
kijelentem,
hogy
hogy
hogy
a aközölt
aközölt
közölt
adatok
adatok
adatok
a avalóságnak
avalóságnak
valóságnak
megfelelnek.
megfelelnek.
megfelelnek.
_________________________
_________________________
_________________________

. év
. év
. év

. hó
. hó
. hó

. nap
. nap
. nap

______________________________________
______________________________________
______________________________________
azazadatszolgáltató
az
adatszolgáltató
adatszolgáltató
aláírása
aláírása
aláírása
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A JÖVŐ AGRÁRIUMÁT
ÉPÍTJÜK
KAMARAI VÁLASZTÁS

2022. 05. 20.

TEGYE LE VOKSÁT,
mert közösen erő vagyunk!

nak.hu

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA
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Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655

BALLAGÁSI
KEDVEZMÉNYEK!

BALLAGÁSODRA
találd meg
” Az összevisszaságban
az egyszerűséget,
a hangzavarban a harmóniát.
A nehézségek közt
mindig ott van
a LEHETŐSÉG!”

Arany
ékszerek
beszámítás
esetén

-20%

Fenlkyésázrrüal?t
a

NE VÁRJON

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

www.ekszerszalon.com
ZOÉ Ékszer

A FORRÓSÁG
BEKÖSZÖNTÉIG!
Önnel közösen
választjuk ki a
céljainak megfelelő
készüléket.

Karikagyűrűk és
brill köves
eljegyzési gyűrűk

-10%
kedvezménnyel.
Drágakő
ékszerek

A ballagási akció 2022. április 19-től május 31-ig tart.
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AZ ÁLTALUNK
FORGALMAZOTT
EK
MÁRKÁK ELÉRHETŐŐL
!
TR
LE
SZ
KÉ
ÁR
KT
RA

s
Ne feledkezzen meg az ével!
áró
ság
tos
karbantartás fon
n tud kérni
Időpontot még márciusba klima.hu
a www.tomi
weboldalunkon!

Órák

-1 0 % -1 0 %
-1 5 %

Hívjon bizalommal!

+3630 474 3068 +3620
tomiklima.hu

488 3645

klimaszerelessarvaron

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
» Műszaki vizsgáztatás 24.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 2000 Ft-tól «
» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Ne koptassa a télit!
Nyári gumi akció

16.900 Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

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

