
Lázár János építési és közlekedési miniszter munkalátoga-
táson járt Észak-Vas vármegyében államtitkára, Ágh Péter 
országgyűlési képviselő meghívására január 12-én. A miniszter 
a látogatás során is többször elmondta, hogy számára a vidék 
az első. Most a Budapesten és a nagyvárosokon kívüli Magyar-
országnak kell jönnie a fejlesztéspolitikában, hiszen ott rejlik 
a nemzetgazdaság legfőbb tartaléka.

Lázár János miniszter a napot 
Celldömölkön kezdte, Vép és Kő-
szeg után érkezett Sárvárra Csep-
reghy Nándor miniszterhelyettessel 
együtt. Kondora István polgármes-
ter, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
és dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke fogadta a 
Városházán. 

– Azért jöttem ebbe a válasz-
tókerületbe munkalátogatásra, 
mert Ágh Péter képviselő urat 
miniszterelnök úr a javaslatomra 

államtitkárnak nevezte ki a minisz-
tériumomba. Képviselő úrral régóta 
ismerjük egymást, a Fidesz Frakció 
egyik legtehetségesebb tagja, egy 
igazi tartalék, akit most előre tud-
tunk léptetni, és komoly feladatot 
bíztunk rá. Az Építési és Közlekedési 
Minisztériumban kell minden olyan 
üggyel foglalkoznia, amely az ön-
kormányzatokkal, a választókerü-
letekkel való kapcsolattartás, annak 
a társadalmi megismertetése, amit 
mi a közlekedéspolitika vagy az 

építésügy területén végeztünk és 
végezni fogunk. Ugyanaz a felada-
ta, mint a választókerületben, csak 
nagyban: embereknek és embe-
rekért kell dolgoznia, az emberek 
érdekeit kell képviselnie, és ezt a 
szempontot kell a kormányzásban 
és a minisztérium munkájában 
érvényesítenie. Elmentünk ma 
Celldömölkre, Vépre, Kőszegre és 
Sárvárra, találkoztam a polgármes-
ter kollégákkal. Sárváron is megis-
merhettem a város régi vezetését, 
kiváló, köztiszteletben álló polgár-
mestere van Sárvárnak. Áttekintet-
tük azokat a témákat, amelyekben 
Ágh Péter kollégámmal közösen 
tudunk segíteni – mondta a vasi 
látogatást összegezve Lázár János 
miniszter. 

Folytatás a 3. oldalon

SÁRVÁRI     HÍRLAPSÁRVÁRI     HÍRLAP
36.  évfolyam  |   1.  szám  |   2023.  JANUÁR 20.  |   SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK LAPJA 

ÚJÉVI KONCERT
NYITOTTA A
2023-AS ÉVET!
Telt ház és vastaps fogadta 
a Sárvár Arénába bevonu-
ló Sárvári Koncertfúvósze-
nekart, akik kétórás újévi 
koncertjükön feledhetetlen 
pillanatokat szereztek közön-
ségüknek.

Sárvár város fúvószenekará-
nak újévi hangversenyén – a 
Pernecker János karnagy által 
1974-ben megszervezett első 
koncert óta – immár 49. alka-
lommal köszönthette az együt-
tes és a közönség együtt az új 
esztendőt. A koncert nyitánya-
ként Rózsa Miklós, magyar szár-
mazású háromszoros Oscar-íjas 
zeneszerzőnek az 1959-es Ben 
Hur filmhez komponált zenéje 
hangzott fel.

Az est folyamán Szélesi Attila 
nívódíjas karmestere dirigálta az 
együttest, 2005 óta sorozatban 
a tizennyolcadik alkalommal, aki 
elmondta: a zenekar minden 
évben sok gyakorlással, próbával 
készül erre a koncertre. Folytat-
ták az öt évtizedes hagyományt, 
a műsor első részében mélyebb 
tartalmú koncertművek sze-
repeltek, majd a szünet után a 
könnyedebb dallamok kerültek 
előtérbe. 

Következő lapszámunkban 
részletesen beszámolunk  

a koncertről! 

BÁLI MENETREND SÁRVÁRON!
Idén újra megrendezésre kerül a Katolikus Jótékonysági Bál. 
Február 18-án a Szent László Katolikus Általános Iskola torna-
termében tartják a báli mulatságot. Belépők a Szent László és 
Szent Miklós plébániák irodáin vásárolhatóak. A Sárvári Evangé-
likus Egyházközség a 25. Evangélikus Farsangi Jótékonysági Bált 
január 28-án a Nádasdy Vendéglőben tartja. Belépőjegyeket a 
lelkészi hivatalban lehet vásárolni. A Református Bál február 4-én 
a Park Inn Hotel különtermében lesz, belépőket erre is a lelkészi 
hivatalban lehet vásárolni.

INDULNAK A BELVÁROSI ÚTFELÚJÍTÁSOK  
Jelentősen javulhatnak a belváros közlekedési feltételei, az utak, 
járdák állapota Sárváron. Tavaly év végén, illetve év elején jelen-
tette be Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő a város 
vezetőivel együtt, hogy a Berzsenyi utca teljes hosszban és a Vár-
kerület utca Kossuth tér és Tizenháromváros utca közötti szaka-
sza új aszfaltburkolatot kap pályázati támogatásoknak köszön-
hetően. A Berzsenyi utca két oldalán parkolókat is kialakítanak és 
a járda is megújul, a Várkerület járdái is – az adott szakaszon – új 
térkövet, illetve aszfaltborítást kapnak.  Írásunk a 4. oldalon

LÁZÁR JÁNOS MINISZTER MUNKALÁTOGATÁSON 
JÁRT ÉSZAK-VAS VÁRMEGYÉBEN

Csepreghy Nándor, Ágh Péter, Lázár János, Kondora István, Dr. Máhr Tivadar 
és dr. Kondora Bálint a Nádasdy-vár előtt (Fotó: Czupor Szilvia)



A 80 évvel ezelőtti doni katasztrófára emlékeztek Sárvár ve-
zetői. Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester január 12-én este a Soproni úti köztemetőben álló 
II. világháborús emlékműnél gyújtott mécsest a doni áttörés 
áldozataira emlékezve. 

A XX. századi magyar hadtör-
ténet legtöbb áldozatot követelő 
csatavesztése 1943. január 12-én 
volt, amikor a Vörös Hadsereg a 
Don mellett áttörte a 2. magyar 
hadsereg arcvonalát. Az áldozatok 
pontos száma ismeretlen, egyes 
adatok 93 500 főről szólnak, más 
adatok szerint viszont 120 ezer 

honvéd, munkaszolgálatos honvéd 
és munkaszolgálatos halt hősi halált, 
sebesült meg, illetve esett fogságba. 

Kondora István elmondta: a 
szomszédunkban dúló háború ár-
nyékában emlékezünk a doni ka-
tasztrófára. Ez megerősít bennün-
ket abban, hogy a békénél nincs 
fontosabb a világban. Tisztelgünk 

elődeink előtt, és békét kívánunk 
a szomszédainknak – mondta a 

polgármester a mécsesgyújtást 
követően. 

A kormány önkormányzati 
rezsitámogatásról döntött, 
amelyben a 10 ezer lakos fe-
letti városok és fővárosi kerü-
letek részesülhetnek. Sárvár 
mintegy 119 millió 96 ezer 
forint támogatást kapott.  
A jó hírt Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, Kondora 
István polgármester és Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
együtt jelentette be.

– A támogatásért cserébe min-
den településtől takarékosságot 
kértek, így mi is energiamegtakarí-

tási tervet készítettünk, amelynek 
a végrehajtása folyamatban van. 

Az összeg a közvilágítás kifize-
téséhez és a közintézményeink 

működtetéséhez járul majd hozzá 
– mondta Kondora István.

– Észak-Vas vármegye vala-
mennyi 10 ezer feletti városa 
kapott önkormányzati rezsitá-
mogatást, így Sárvár is. A háború 
és a szankciós politika nem várt 
kihívásokat támasztott. Ebben a 
helyzetben ez a támogatás szol-
gálja a város javát! – jelentette be 
Ágh Péter országgyűlési képviselő.

A kormányzat minden település 
esetében aszerint határozta meg 
a támogatás összegét, hogy mek-
kora az adott város egy főre jutó 
iparűzési adóerő-képessége. -fr-

RÁBASÖMJÉNI IDŐSEK év végi köszöntése

Karácsony közeledtével két ünnepi alkalomra is sor került 
Rábasömjénben. Advent harmadik hétvégéjén a település-
rész nyugdíjasait hívták meg a kultúrházba, hogy átadják 
a karácsonyra nekik szánt ajándékokat. Advent negyedik 
hétvégéjén pedig a nyugdíjasklub tagjai tartották karácsonyi 
vacsorájukat.

A rábasömjéni civil szerveze-
tek fogtak össze, hogy minden 
idős polgár értesüljön arról, hogy 
advent harmadik hétvégéjén a 

kultúrházba várják őket. A ha-
gyományteremtő esemény célja 
egyrészt az ajándékok házhoz 
vitelének a felváltása volt, más-

részt, hogy egy újabb közösségi 
alkalmat is teremtsen. A Rábasöm-
jénért Egyesület, Tamics Ibolya 
elnök és Varga Károly önkormány-
zati képviselő szervezte.

A rendezvény résztvevőit Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
köszöntötte. – Rábasömjénben a 
közösségi élet példa értékű, ezért 
nagyon sokat tesz Tamics Ibolya 
és Varga Károly is. A tevékenysé-
gük hozzájárul ahhoz, hogy ne 

csak karácsony közeledtével, de 
egész évben egy nagy családként 
működhessen a városrész közös-
sége – mondta el Dr. Máhr Tivadar.

Advent negyedik hétvégéjén 
Kondora István polgármester 
bensőséges hangulatú rendez-
vényen köszönthette Rábasömjén 
szépkorú polgárait, majd egykori 
néptáncosként lucázásra hívta a 
megjelenteket.

-fr-

KORMÁNYZATI REZSITÁMOGATÁST KAPOTT SÁRVÁR!
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A 80 évvel ezelőtti DONI KATASZRÓFÁRA EMLÉKEZTEK

Ágh Péter, Kondora István és Dr. Máhr Tivadar a Városháza előtt

Dr. Máhr Tivadar és Kondora István  
a II. világháborús emlékműnél (Fotó: CSz)

A rábasömjéni nyugdíjasok karácsonyi vacsorája
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Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter államtitkár Lázár 

János látogatásával kapcsolatban 
elmondta: a szomszédunkban 
dúló háború az ország jelenlegi 
lehetőségeit meghatározza. De 
a jövő szempontjából fontosnak 
tartottam, hogy miniszter úr 
megismerje a választókerület te-
lepüléseinek, önkormányzatainak 
hosszú távú terveit. 

A városházi megbeszélés után 
Lázár János miniszter Ágh Péter 
államtitkárral fórumot tartott 
több száz szimpatizáns és aktivista 
részvételével a Sárvár Arénában. 
Ezt megelőzően összegezte a 
sárvári megbeszélés tapasztalatait 
Lázár János.

– Ez egy speciális adottságú 
város. Nagy bátorság lenne azt 
mondani, hogy minden rendben 
van a városban, hiszen ezeknek a 
városoknak – itt a határ mellett 
– Ausztriával, és nem Magyar-
országgal kell versenyezniük. 

Kelet-Magyarországra nézve ezek 
paradicsomi állapotban lévő tele-
pülések, de ha azt nézem, hogy 
az itt lévő polgármestereknek, 
önkormányzatoknak az a dolga, 
hogy az itt élő emberek számára 
Ausztriával vetekedő életminősé-
get garantáljanak, akkor ez már 
egy óriási kihívás, és nekem is részt 
kell vennem abban a munkában, 
hogy a közlekedés, a városokat, a 
falvakat összekötő, vagy azokon 
belüli utak minősége érdemben 
javuljon, és az itteni életminőség 
érezhető módon jobb legyen 
minden polgár számára, hogy ne 
kelljen elmenni munkát vállalni 
Ausztriába, hanem, aki ahova 
születik, ott boldogulni is tudjon 
– húzta alá a miniszter.

A sárvári városvezetőkkel foly-
tatott tárgyalás néhány konkrétu-
mát is elárulta a miniszter. – Sárvár 
fejlődésében két dolognak van 
fontos jelentősége, az egyik a 
turizmus, ezen a területen szál-

láshelybővítés, szállodaépítés 
zajlik jelenleg is, a másik pedig az 
ipar. Mind a kettő érdekében kell 
a település megközelíthetőségét 
javítani, a 84-es út korszerűsítése 
nagyon fontos Sárvár számára. Az 
ipar szempontjából pedig – arról 
tájékoztatott polgármester úr –, 
hogy a sárvári elkerülő utat kelle-
ne folytatni, hogy a főútvonalak ne 
arról szóljanak, hogy a kamionok 
átdübörögnek egy-egy városré-
szen. Turisztikai vonalon pedig a 
közlekedéssel erősítjük annak a 
lehetőségét, hogy még többen 

jöjjenek Sárvárra. De itt van egy 
különleges projektünk is, a Nádas-
dy-vár rekonstrukciója, ami várat 
magára. Ez egy 10 milliárdos prog-
ram, és hozzá kapcsolódik terüle-
tileg is azokhoz a városrészekhez, 
ahol a turisták megszállnak vagy 
értelmesen eltöltik a szabadide-
jüket. Sárvárban, Bükben nagy 
potenciál van a magyar turizmus 
szempontjából – hangsúlyozta 
Lázár János, aki hozzátette: Kon-
dora István polgármester úrban és 
Ágh Péter képviselő úrban kiváló 
szövetségesre lelt.  -fr-

Lázár János és Ágh Péter 
fórumát nagy érdeklődés 
kísérte a Sárvár Arénában 
(Fotó: CSz)

LÁZÁR JÁNOS MINISZTER MUNKALÁTOGATÁSON
JÁRT ÉSZAK-VAS VÁRMEGYÉBEN

Találjon állást egy nap alatt! Csatlakozzon a Spirit Hotel csapatához!
Az idén 15. születésnapját ünneplő sárvári luxusszálloda egyedülálló wellnessrészlegével, saját termálvizével, éttermével és 

bárjaival, valamint több mint száz spa- és gyógyászati kezelésével Magyarország egyik legjobb ötcsillagos hotele. 

Legyen része Önnek is a Spirit történetében és sikerében!

Szeretettel várjuk ÁLLÁSBÖRZÉNKRE
2023. február 2-án (csütörtökön) az alábbi időpontokban:

9.00–11.00  •  14.00–16.00

Hozza el önéletrajzát, ismerkedjen meg leendő munkahelyével és kollégáival!

Nézze meg nyitott pozícióinkat az alábbi területeken: Wellness és gyógyászat, Konyha, F&B, Műszak.

Helyszín: Spirit Hotel Thermal Spa
               Sárvár, Vadkert körút 5.

Érdeklődés: +36 95 889 541

Mit kínálunk munkatársainknak? 

Stabil hátterű vállalatot, hosszútávú munkalehetőséget, 
izgalmas feladatokat, kedvezményes étkezést, 

útiköltség-térítést, beiskolázási támogatást, 
kedvezményes üdülési lehetőséget partnerszállodáinkban.
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Egy nyertes pályázat révén, 
a Berzsenyi utca átépíté-
sével és a Várkerület utca 
Kossuth tér és Tizenhárom-
város utca közötti szaka-
szának felújításával, jelen-
tősen javulnak a belváros 
közlekedési feltételei. 

Ágh Péter államtitkár, ország-
gyűlési képviselő, Kondora István 
polgármester, dr. Kondora Bálint, 
a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke 
és Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter együtt jelentették be, hogy 
két belterületi út is megújulhat 
Sárváron.

A TOP Plusz belterületi utak 
fejlesztésére kiírt pályázat révén 
kerül felújításra a Berzsenyi Dániel 
utca teljes hosszban. Hat mé-

ter burkolatszélességű útpályát 
aszfaltoznak 364 méter hosszan, 
kétoldali süllyesztett szegélyes 
párhuzamos parkolósávval, ahol 
48 parkoló lesz. A meglévő járda 
helyén széles aszfaltburkolatú 
járdát építenek mindkét oldalon, 
és a vízelvezető árkokat, a kapu-
bejárókat is felújítják.

– Sárvár Város Önkormányza-
tával, Magyarország Kormányával 
partnerségben mindig arra töre-
kedtünk, hogy minél több utcát 
tudjunk felújítani a városban. A 
sorba most egy újabb komoly, 
több száz millió forintos projekt 
illeszthető be, amivel egy nagyon 
régóta leromlott állapotú utca 
újulhat meg – mondta a Sárvárt 
érintő újabb beruházásról Ágh 
Péter államtitkár.

A környéken élők régóta kez-
deményezték az utca felújítását.  
– A Berzsenyi utca megvalósítási 
tervei különböző formában leg-
alább nyolc éve megvannak. Ezt 
a közeli aréna megépítése még 
sürgetőbbé tette, most az út végre 
teljes hosszában elkészülhet.  

A kivitelezési munkálatok talán 
már tavasszal elkezdődhetnek 
– adott reményének hangot 
Kondora István polgármester, 
aki örömtelinek nevezte, hogy a 
pályázat révén a Várkerület utca 
egy szakasza is megújulhat.

A Várkerület utca 270 méter 
hosszú útpályáját hideg remix 
technológiával újítja fel az ön-
kormányzat. A Nádasdy Ferenc 
utca és Tizenháromváros utca 
közötti útszakaszának aszfal-

tozását követően megmarad  
a 12 parkolóhely is. A járda Kos-
suth tér és Nádasdy Ferenc utca 
közötti szakaszát térkő burkolattal 
újítják fel, és megújulnak az itt 
található virágtartók és kerékpár-
támaszok is, továbbá a Nádasdy 
utcai útcsatlakozásnál található 

két kandeláber is. A Nádasdy 
Ferenc utca és a Tizenháromváros 
utca közötti járdaszakasz új aszfalt-
burkolatot kap.

– Fontos, hogy a Berzsenyi 
utca mellett a város egy jelentős 
jelképe, a Várkerület utca egy 
szakasza is megújulhat. Ezzel 
folytatódhat az elmúlt években 
megkezdett útfelújítási program 
– húzta alá Ágh Péter országgyű-
lési képviselő.

-fr-

A Berzsenyi utca teljes hosszában megújulhat

Kondora István, Ágh Péter, dr. Kondora Bálint és 
Dr. Máhr Tivadar a Várkerület utcában

A BERZSENYI ÉS A VÁRKERÜLET utcák is megújulhatnak!

MEGKEZDTÉK A KÖZÖSSÉGI MUNKÁT a sárvári horgászok
A hagyományokhoz híven közösségi munkával kezdték az 
évet a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület tagjai. Januártól 
március közepéig minden hétvégén összegyűlnek a horgá-
szok, hogy megtisztítsák a Csónakázó-tó és a Téglagyári-tó 
környezetét. 

A sárvári horgásztavaknak az 
egyesület a kezelője, így nekik 
kell gondoskodniuk a környezet 
karbantartásáról. A munka január 
7-én megkezdődött, az egyesület 
célja, hogy a 2023. évi horgászi-
dény kezdetéig elvégezzék a téli 
teendőket mind a Csónakázó-tó-
nál, mind a Téglagyári-tónál. Ez 
elsősorban a part kitisztítását, a 
nádvágást jelenti. 

Tóth Lajos, az egyesület elnöke 
elmondta, szívügyüknek tekintik 
a tavak környezetének rendben 
tartását. A közösségi munkára je-

lentkező horgásztársakat minden 
szombaton és vasárnap, reggel 
8 órára várják a Csónakázó-tavi 
garázssoron. Fontos, hogy a kö-
zösségi munkák ideje alatt a két 
tavon tilos horgászni!

Tóth Lajos arról is beszámolt, 
hogy az aszály és az áremelke-
dések miatt 2022 nehéz év volt 
számukra, nem tudtak annyi 
halat telepíteni, mint a korábbi 
években. A két tóba összesen 
több mint 80 mázsa hal érkezett. 
Ez jócskán elmarad az elmúlt évek 
rekordjaitól, de a körülmények 
ismeretében jó eredménynek 
számít.

Az egyesület vezetősége óva-
tos bizakodással tekint az új évre. 
Szeretnék tartani minimum a 
80 mázsás telepítést, de inkább 
többet. Tóth Lajos elmondta, 
hogy a 2023. évi területi jegyeket 
már kiválthatják a horgászok. 
A fogási naplókat február 28-ig 
kell leadni.

sii

Tóth Lajos elnök elmondta: szívügyüknek tekintik  
a tavak környezetének rendben tartását (Fotó: CSz)
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Négyszáz éve, 1623. január 
14-én született a magyar 
történelem egyik megha-
tározó alakja, a sárvári vár 
egykori tulajdonosa, Nádas-
dy Ferenc. 

Harminckét évesen országbí-
róvá nevezte ki az uralkodó, ami 
a nádorság után a második leg-
rangosabb tisztséget jelentette a 
Magyar Királyságban. Határozott 
elképzelései voltak az ország jövő-
jével kapcsolatban, mellyel még 
a konfliktust is vállalta a Habs-
burg-udvarral szemben. Részt 
vett a Wesselényi-féle nemesi 
mozgalomban, amiért 1671-ben 
kivégezték a bécsi városházán. 
A részben Sárváron őrzött, mára 
szinte teljesen megsemmisült 
műkincsgyűjteménye európai 
összehasonlításban is megállta a 
helyét.  A Nádasdy-vár gyönyörű 
dísztermének kialakítása szintén 
neki köszönhető. 

– A múzeum idén több fó-
rumon megemlékezik majd az 

országbíróról. Többek között kiál-
lítást nyitunk az életéről és koráról 
a vár nagybástyájában – mondta 
el Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója, aki 
hozzátette, hogy érdemes a Ná-
dasdy Ferenc Múzeum közösségi 
oldalát követni az aktuális infor-
mációkért. Elsőként az országbíró 
életének főbb állomásait bemu-
tató írásra hívják fel a figyelmet  
a nadasdymuzeum.hu oldalon.Benjamin Block: Gróf Nádasdy Ferenc országbíró portréja

Négyszáz éve született NÁDASDY FERENC ORSZÁGBÍRÓ

sárvári telephelyére azonnali kezdéssel 
az alábbi pozíciókra keresi munkavállalót:

• Présgépkezelő    • Műszakvezető
• Operátor    • Ragasztófújó

A következő e-mail címre várjuk a jelentkezéseket: varga.domonkos@awf.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 95/620-935
Cím: 9600 Sárvár, Ikervári út 42. • Facebook:  AWF Kft. Sárvár

• inspiráló szakmai kihívások 
 és csapatmunka
• barátságos munkakörnyezet
• fejlődési lehetőség.

Amit kínálunk:
• versenyképes � zetés
• hosszú távú stabil 
 munkalehetőség
• 13. havi jutalom
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A Sárvári Tinódi Gimnázium a 2023/2024-es tanévben is két osz-
tályt tervez indítani, az „A” osztályban általános tantervű és reál 
irányultságú, a „B” osztályban idegen nyelvi képzést kínálnak.

Sokan regisztráltak a Tinódi 
Gimnázium év végi nyílt napjára, 
az érdeklődők zsúfolásig meg-
töltötték az iskola dísztermét. 
Némethné Rádl Krisztina igazgató 
elmondta, hogy a gimnázium 
a 2023/2024-es tanévben is két 
osztályt tervez indítani.

– Az „A” osztályban két képzési 
területre lehet jelentkezni: az ál-
talános képzésre, illetve az emelt 
szintű matematika képzésre. Az 
emelt nyelvi osztályunk lesz a „B” 
osztály. Az általános képzésen a 
kerettantervi óraszámok érvé-
nyesek kettő tantárgy kivételével 
– matematikából és angolból 
emeljük az óraszámot 1-1 órával. 
Az emelt szintű matematikán heti 
5 órában tanulhatják a diákok a 

matematikát, a nyelvi osztályunk-
ban pedig angolból és németből 
van óraemelés, mind a két nyelvet 
heti 5-5 órában tanulhatják majd 
az oda jelentkező diákok – ismer-
tette Némethné Rádl Krisztina.

A nyílt napon elhangzott, hogy 
az „A” osztály matematika ta-
gozatára és a „B” osztály nyelvi 
képzésére a jelentkezés felvételi 
vizsgához kötött. 

Az eseményen bemutatkozott 
az iskola diákönkormányzata, és 
egy diákelőadást is láthattak a 
vendégek.

– Nagyon színes a diákélet 
nálunk, és ebben nagy szerepet 
játszanak a diákönkormányzat 
tagjai, akik szervezik a gólyatalál-
kozót, a gólyanapot, a diáknapot. 

Ezenkívül a szakköri lehetőségek 
nagy választéka áll rendelkezésre, 
énekkar működik az iskolában, 
rajzszakkörre járhatnak a diákok, 
latint tanulhatnak szabadidejük-
ben, és fontos a rádiósok szak-
köre – sorolta a lehetőségeket az 
intézményvezető.

A Sárvári Tinódi Gimnázium 
rendezvénye óralátogatással 
zárult. A vendégek betekinthet-
tek a hagyományos tanórákra, 
és rendhagyó foglalkozásokon 
is részt vehettek. A nyolcadikos 
diákok ízelítőt kaptak abból, hogy 
Tinódisnak lenni miért jó. sii

A TURIZMUS – VENDÉGLÁTÁS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKET várják a technikumba!

HAMAROSAN ITT A KÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉS IDEJE!

EMELT SZINTŰ MATEMATIKAI ÉS NYELVI KÉPZÉS a gimnáziumban!

Tavaly év végén két nyílt napot is hirdettek a Sárvári Turiszti-
kai Technikumban. Az intézményben turisztikai technikuso-
kat, vendégtéri szaktechnikusokat, cukrász és szakács szak-
technikusokat képeznek. A jövő tanévben is két kilencedik 
osztály indítását tervezik.

A Sárvári Turisztikai Technikum-
ban első alkalommal az érdeklő-
dők zsúfolásig megtöltötték az 
intézmény dísztermét, mintegy 
200-an vettek részt a programon. 
Az iskola képzéseiről Hevér Mi-
hályné igazgatónő adott tájékoz-
tatást, aki kiemelte, 24 éve folyik 
a gimnáziumi képzés mellett 
szakképzés.

– Hasonlóan az elmúlt két 
évhez két osztályt indítunk a tu-
rizmus – vendéglátás ágazatban. 
Öt év elteltével technikumi képe-
sítést és érettségi bizonyítványt 
is kapnak a diákok. Azoknak is 
célszerű választani az iskolát, akik 
szakirányba szeretnének tovább-

tanulni, mert ők az egyetemi felvé-
telinél plusz pontot kapnak, illetve 
emelt szintű érettséginek számít 
a technikusi vizsga. A vendéglá-

tóegységek, a szállodák nagyon 
keresik a technikusi végzettséget, 
munkaerőhiány van, itt Sárváron is 
nagyon keresett szakma. Fontos a 
nyelvtudás, azokat a diákokat vár-

juk, akik szeretnek kommunikálni 
magyarul és idegen nyelven is, és 
jó problémamegoldó képesség-
gel rendelkeznek. A közismereti 

oktatás ugyanaz, mint a gimna-
zistáknál, a szakmai képzésnél két 
év után kell a szakmát kiválasztani. 
9-10. osztályban mindegyik szak-
ma alapjait megismerik a tanulók 
– mondta el Hevér Mihályné 
igazgató. 

A Sárvári Turisztikai Techni-
kumban a gyakorlati képzésnek 
mind az intézményben, mind a 
külső képzési helyeken kiválóak a 
feltételei. – Egy 35 millió forintos 
pályázat segítségével újítottuk fel 
a tankonyhánkat, minden modern 
eszköz rendelkezésre áll. Nagyon 
fontosak a külső gyakorlóhelyek 
– a Spirit, a Park Inn, a Bassiana, 
az Ensana Hotel, a Sárvárfürdő és 
az egyéb vendéglátóegységek 
–, amelyek színvonalas körülmé-
nyeket biztosítanak a szakma 
alapjainak elsajátításához – szólt 
az igazgatónő. 

-fr-

Sárváron három középiskolába várják 
a nyolcadik osztályosok jelentkezését! 
Felvételizni csak a Sárvári Tinódi Gimná-
ziumba kell! A Sárvári Turisztikai Tech-
nikumba és a Barabás György Műszaki 

Szakképző Iskolába az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alapján lehet 
bekerülni. Január 21-én kerül sor az írás-
beli felvételi vizsgákra, a pótló vizsgát 
január 31-én lehet megírni, az eredmény 

február 10-re lesz meg. Február 22-e  
a jelentkezési határidő, és április 28-ig 
küldik meg a középiskolák a felvételről 
vagy az elutasításról szóló értesítést  
a jelentkezőknek.

Mintegy 200 érdeklődő jött el a technikum nyílt napjára

Némethné Rádl Krisztina igazgatónő és 
Vígh Viktor tanár tájékoztatója (Fotó: CSz)
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A Barabás György Műszaki Szakképző Iskola is megtartotta 
nyílt napjait tavaly év végén, a technikumi képzés és a szakkép-
zőiskolai képzések iránt érdeklődőknek mutatták be az iskola 
szakmai kínálatát, a felvételi eljárásrendet és a diákéletet. Az 
eseményen bemutatkoztak a gyakorlati képzőhelyek is.

A nyolcadikos diákokat Talabér 
Csaba igazgató köszöntötte az 
iskola tornatermében. Az intéz-
ményvezető elmondta, hogy a 
2023/2024-es tanévre is kétféle 
képzési kínálattal várják a jelent-
kezőket: 5 éves technikumi és 3 
éves szakképző iskolai képzéseket 
biztosítanak.

– Technikumi képzés keretében 
automatikai technikus képzést 
kínálunk, valamint a postai üzleti 
ügyintéző technikus képzést. 
A szakképzésben pedig három 
szakmát, a gépi és CNC forgácsoló, 
a kereskedelmi értékesítő és a vil-
lanyszerelő szakmát – részletezte 
az igazgató.

A Barabás György Műszaki 
Szakképző Iskola felvételi vizsgát 
nem tart, a felvételi kérelmek el-
bírálása a tanulmányi eredmények 

figyelembevételével történik a 7. 
évfolyam év végi és a 8. évfolyam 
félévi jegyei alapján. Talabér Csaba 
arra biztatta a nyolcadikosokat, 
hogy több tanulmányi terület 
kódot is jelöljenek meg az iskola 
kínálatából, így nagyobb esélyük 
lesz a sikeres bejutásra.

A középiskola duális kép-
zést biztosít a tanulók számára.  
A diákok vállalati környezetben 
ismerkedhetnek meg szakmájuk 
alapjaival, ami segíti a korszerű 
szakmai tudás gyakorlati elsajá-
títását, és megkönnyíti a későbbi 
munkába állást. Az intézmény 
legnagyobb partnercégei közé 
tartozik a Nestlé PURINA, a Sága 
Foods Zrt., a TDK, a Schaeffler 
Kft., a Cellcomp Kft. és a Magyar 
Posta. A nyílt napon a gyakorlati 
képzőhelyek is bemutatkoztak.

Talabér Csaba a juttatások kap-
csán kiemelte, a technikumi és a 
szakképzésben tanuló diákok a 
tanulmányaik kezdetétől ösztön-
díjat, a duális képzésben résztve-
vők munkabért kapnak. 

A rendezvényen a szakmai 
munka mellett a diákéletet is 
bemutatták az érdeklődőknek. 
Az iskolai programokról a tanulók 
tartottak előadást.

– Odafigyelünk a tanulóink sza-
badidejének hasznos eltöltésére. 
Színházlátogatások, kirándulások 

belföldön és külföldön, szakmai 
kirándulások, a különböző duá-
lis képzőhelyek meglátogatása, 
vetélkedők, diáknapok, ez mind-
mind színesíti az iskolai életünket 
– fogalmazott az igazgató.

A tornatermi előadások után 
az érdeklődőknek ágazati tájé-
koztatót tartottak az iskola szak-
tantermeiben, a tanműhelyben, 
a DKA-laborban és a tanboltban, 
majd mindkét nap iskolabejárás-
sal zárult.

sii

DUÁLIS KÉPZÉS a Barabás szakképző iskolában
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T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k ,  j e l e n t k e z é s :

+36 70 704 5329 I +36 70 866 9162

Megbízható munkahely, kiemelkedő fizetés

Ingyenes buszjárat többek között 
Szombathelyről, Kőszegről, 
Sárvárról, Celldömölkről is.

Miért jó nálunk dolgozni?
Pozíciótól függően bruttó 413.000 Ft-tól bruttó 
682.000 Ft-ig (túlóra és bónuszok nélkül)
13. havi és negyedéves bónuszok
Ingyenes buszjáratok a műszakban dolgozóknak
Csatlakozási bónusz: + 100.000 forint
Béren kívüli juttatási csomag + Cafeteria

nestle.hu/jobs
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Miért jó nálunk 
dolgozni?

  Pozíciótól függően bruttó 
 413.000 Ft-tól 
 bruttó 682.000 Ft-ig 
 (túlóra és bónuszok nélkül)

  13. havi és negyedéves 
 bónuszok

  Ingyenes buszjáratok 
 a műszakban dolgozóknak

  Csatlakozási bónusz: 
 + 100.000 forint

  Béren kívüli juttatási csomag 
 + Cafeteria

Az érdeklődők megtöltötték a Barabás 
tornatermét a nyílt napon (Fotó: CSz)
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Év végi ÜNNEP AZ EDDÁVAL! 
„A szeretet asztalánál ott 
ülünk mindannyian…” – 
december 30-án telt házas 
arénakoncerten énekel-
hették együtt a rajongók 
ezt a dalt is az Edda Mű-
vekkel a Sárvár Arénában. 

A lelátó és a küzdőtér is megtelt 
az Edda Művek koncertjére a Sár-
vár Arénában. De nemcsak több 
mint ezer ember töltötte meg az 
arénát, hanem rockzene, öröm és 

szeretet. A fél évszázados jubile-
umához közeledő rockegyüttes 
fantasztikus hangulatot varázsolt 
mintegy két órán át Sárvárra az év 
utolsó előtti napján. A közönség 
együtt énekelt, tapsolt, tombolt 
Pataky Attilával, Gömöri Zsolttal, 
Kicska Lászlóval, Alapy Istvánnal 
és Hetényi Zoltánnal. 

Az Edda énekesével, front-
emberével, Pataky Attilával a 
koncert előtt beszélgettünk, ér-
tékeltük együtt a 2022-es évet. 

Mint mondta, veszett jó bulik és 
nézőcsúcsok állnak mögöttük, 
ezért köszönettel tartoznak a 
rajongóknak. – Az Edda tábor kö-
telez, olyan fizikai és lelki kötődés 
alakult ki köztünk és a tábor között 
48 év alatt, amely profizmusra kö-
telez bennünket, mindig minden 
koncerten a száz százalékot kell 
hoznunk – hangsúlyozta Pataky 
Attila.

A 2023-as évvel kapcsolatos 
kívánságait is megfogalmazta 
Pataky Attila.

– 2023-ban a körülöttünk lévő 
világ nehézségei ellenére ma-
gunkra kell figyelnünk, amit sze-
retnénk, arra kell fókuszálnunk. 
Bízom abban, hogy tavasszal 
megindul egy kiegyensúlyozódás 
a politikában és gazdaságban 
is – húzta alá az Edda frontem-
bere, aki egészséget, boldogsá-
got, sikert kívánt mindenkinek.  
A nemzet pedig tegye meg, ami a 
dolga, vagyis  a fény és a szeretet 
felmutatását.

-fr-

Kicska László és 
Pataky Attila

Telt ház a Sárvár Arénában
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MALACA LETT A SZILVESZTERI 
JÁTÉK NYERTESÉNEK!

UMCACCA A SÁRVÁRI  
ZENEHÁZÁBAN

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

70/933-7925-ös

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

Feladatok:
•  betanított gépkezelés, indítás
•  gépek napi tisztítása

Elvárás:
•  8 általános iskolai végzettség
•  műszaki beállítottság
•  megbízható, igényes munkavégzés

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

GÉPBEÁLLÍTÓ
Amit kínálunk:
•  hosszú távú munkalehetőség
•  versenyképes jövedelem
•  béren kívüli juttatások
•  folyamatos fejlődési lehetőség
•  Pályakezdők jelentkezését is várjuk, 
 teljeskörű betanítást biztosítunk!

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

A ZeneHáza Sárvár őszi–téli bérletsorozatát Bősze Ádám 
zenetörténész UMCACCA című estje zárta. A közönség külön-
leges komolyzenei „stand up” előadást láthatott, amelynek 
témáját a bécsi újévi koncertek és a zeneszerző Strauss család 
története adta.

Bősze Ádám zenetörténész, a 
Bartók Rádió műsorvezetője, a 
Magyar Televízió tehetségkutató 

műsorsorozatának, a 
Virtuózoknak a mű-
sorvezetője rendha-
gyó stílusban, egy 
komolyzenei stand 
up keretében vezette 
be az érdeklődőket 
az „umcacca”, a kerin-
gők utánozhatatlan 
világába. A zenetör-
ténész több mint tíz 
éve vezeti a bécsi új-
évi koncert televíziós 
és rádiós közvetíté-
sét Magyarországon. 
Előadásából kiderült, 
hogy a világ legnép-

szerűbb komolyzenei eseményét 
a történelem egyik legsötétebb 
időszakában hívták életre.

A Sárvár Rádió FM 96.5 tavaly 
is megszervezte szilveszteri játék-
sorozatát, és ezzel búcsúztatta az 
évet. A napi nyeremények mellett 
a játék fődíját a Platán Az Ízes 
Étterem ajánlotta fel. A szeren-
csés nyertes Fálmon Erika lett, aki 

családjával együtt vette át Kráner 
Zoltán tulajdonostól a fődíjat, a 
sült malacot.  A Sárvár Rádió mun-
katársai bíznak abban, hogy idén is 
számíthatnak a hallgatókra a 96.5-
ön, és azt kívánják, hogy 2023-ban 
mindenkinek  „legyen malaca”.

Hirdetésfeladás: 06 30 905 4868
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 Az utóbbi évtized egyik leggyengébb mérlegét hozta az őszi 
szezonban a Sárvárfürdő Kinizsi. A lányok 2 győzelem mellett 
9 vereséget szenvedtek, és ezzel a 12 fős mezőny 10. helyén 
telelnek. Az okokat Csonka László szakosztályvezető és Pupp 
Adél edző elemezte.

– Sajnos valóban nagyon mér-
sékelt teljesítmény van mögöt-
tünk, és ennek a gyenge produk-
tumnak több összetevője is van. 
Első és legfontosabb az, hogy 
nem várt módon, szinte teljesen 
új csapatot kellett építenünk. 
Az köztudott volt, hogy korábbi 
kulcsjátékosunk Jenőfi Katalin 
felhagy a játékkal, tőle május-
ban,  az utolsó hazai meccsen 

el is búcsúztunk. A játékosokkal 
történt tavaszi egyeztetésen 
azonban más nem jelezte távo-
zását, ezért ért bennünket derült 
égből villámcsapásként, hogy 
nyáron, Vajda Virág, Bognár Petra 
és Győrffy Luca személyében, 
további három játékos is búcsút 
intett a Kinizsinek. Erősítésként 
ugyan érkezett Burghardt Lukré-
cia Hévízről és Kiss Virág a Csepel-

től, ám Lukrécia 
szeptemberben 
súlyos közleke-
d é s i  b a l e s e t 
vétlen áldozata 
lett, amelyben 
nyílt kéztörést 
s z e n v e d e t t , 
Virágot pedig 
hátgerincsérv 
miat t  k e l le t t 
műteni. Eköz-
ben a tavasszal 
vállműtéten át-
esett Soós Réka 
is csak rehabili-
tációs munkát 
végzett, pályára 
azonban nem 

léphetett. Nagyon szűkös volt 
tehát a játékoskeretünk, amihez 
ősszel újabb kisebb-nagyobb 
sérülések, betegségek is járultak, 
így volt olyan mérkőzés, amikor 
8 mezőnyjátékost – köztük több 
ifikorút – tudtunk csak nevezni. 
Igaz ugyan, hogy közben sikerült 
leigazolnunk a komoly NB I-es 
múlttal rendelkező Virág Noémit, 
ám neki időre volt szüksége a 
beilleszkedéshez, formába hozás-
hoz, mivel ő tavaly májusban ját-
szott utoljára. Nem szeretném, ha 
mindez mentegetőzésnek tűnne, 
de reálisan elemezve az okokat, 
az igazsághoz ezek a körülmé-
nyek hozzátartoznak – mondta el 
Csonka László szakosztályvezető.

Pupp Adél edző mindehhez 
még hozzátette, hogy sajnos már 
az augusztusi alapozás sem sike-
rült tökéletesen a sok hiányzó, és 
a szűkös keret miatt. Hiába volt a 

heti három edzés, ha azokon csak 
kis létszámban tudtak gyakorol-
ni, betegség, sérülés, iskolai és 
munkahelyi elfoglaltságok miatt. 
Ez aztán rányomta a bélyegét az 
őszi teljesítményre is, hiszen hiába 
játszottak többször szoros mérkő-
zéseket, a variációs lehetőségek 
hiánya miatt sajnos a végjáték 
legtöbbször nem az ő javukra dőlt 
el. Ezen mindenképpen változtat-
ni kell tavasszal!

– Most elsősorban arra kell 
koncentrálnunk, hogy a január 
hatodikával megkezdett téli 
felkészülésünk a tervek szerint 
haladjon. Közben természetesen 
edzőmérkőzéseket is tervezünk, 
míg az utolsó periódusban, feb-
ruár 4-én, a Sárvár Arénában 
szeretnénk megrendezni – a 
már hagyományos – felnőtt fel-
készülési tornánkat. Egy hét 
múlva, 11-én pedig a tervek 
szerint az ifjúsági és a serdülő 
csapat lép parkettre, hasonló 
jellegű rendezvényen. Elsődleges 
célunk a jelenlegi helyzetben 
az NB II-es tagság megőrzése, 
de természetesen szeretnénk 
minél több győzelmet aratni, 
ezzel is örömet szerezve lelkes, és 
szépszámú szurkolótáborunknak. 
Ehhez azonban minden apró 
részletnek a helyére kell kerülni! 
Szerencsére, a tárgyi és anyagi 
feltételek – mindezért hála az 
önkormányzatnak, támogatók-
nak, szponzoroknak – adottak, az 
aréna működik, így bizakodóan 
várjuk a február 18-án kezdődő 
tavaszi rajtot – fejezte be értéke-
lését a szakosztályvezető.

NB II-es női kézilabdázóink célja a tabella 6-7. helyének megszerzése

Szijj László
egyéniben
negyedik

GYENGE ŐSZT PRODUKÁLTAK női kézilabdázóink  

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

január 26-án és február 2-án, 
csütörtökön 17 órakor

Az Országos Senior Igazolt 
Férfi Egyéni Tekebajnokság 32 fős 
országos döntőjét tavaly decem-
berben Szegeden rendezték meg. 
A Sárvári Kinizsi SE mindkét 60 év 
feletti sárvári játékosa bejutott 
a döntőbe. Baranyai Ernő a 27. 
helyen, míg Szijj László az előkelő 
4. helyen végzett, a harmadik he-
lyezettel azonos fát gurítva!
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A Magyarországi Serdülő Fiú 
Egyéni Bajnokság országos 
döntőire Kaposváron került 
sor. Egyéni, sprint és össze-
tett magyar bajnokot, illetve 
helyezetteket hirdettek. 

Az egész éves selejtezőkön 
remekül szerepelve mindkét 
sárvári fiatal bejutott a döntőbe. 
Nagy eredmény ez és kitűnő 
visszaigazolás, hogy megfelelő 
szakmai háttérrel és – most már – 
kiváló infrastruktúrával, ott lehet 
lenni az élmezőnyben. A tavalyi 
bajnok – és azóta már a korosztá-
lyos világbajnokságot is megjárt 
– Banai Bencének, sajnos, nem 
sikerült kiemelkedőt nyújtania a 
döntőben. Egyéniben a 12., míg 
összetettben a 15. helyen végzett 
a 32 fős mezőnyben. 

Balázs Ádám szorgalma és te-
hetsége azonban beérni látszott, 
hisz az utolsó sorig vezette a 
döntőt, és egyedül a korosztályos 
válogatott csapatkapitánya tudta 
túlszárnyalni az eredményét, így 
Ádám egyéniben ezüstérmet 
szerzett. Másnap is folytatódott 
a remek szereplés a sprint ver-
senyszámban, ahol is egészen a 

negyeddöntőig jutott, így a két 
versenysorozatban elért ered-
ményei alapján megszerezte az 
összetett egyéni ezüstérmet is. 

2023-ban teke világbajnokság! 
A tehetségük és eredményeik 
alapján jelen állás szerint mind-
két sárvári fiatal tagja a serdülő 
korosztályos válogatott bő ke-
retének.

Mindezen remek eredmények 
mellett a Sárvári Kinizsi SE fiataljai 
vezetik az NB I-es utánpótlás-baj-
nokságot is!

Farkas Imre
teke szakosztályvezető

Sárvári Kinizsi SE

Balázs Ádám kétszeres 
ezüstérmes lett!

Balázs Ádám

KARATE SIKEREK Egerben

2023-BAN IS VÁRJUK ÖNÖKET ÜZLETEINKBEN!

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

Soproni sör 0,5l 

Arany fácán sör 0,5l 

Steffl  sör 0,5l 

Heineken sör 0,5l 

Heineken sör 0,33l 

Gösser prémium sör 0,5l 

Strongbow 0,33l több ízben 

Soproni óvatos duhaj 0,5l 

(IPA, APA, Búza, Démon) 

Borsodi sör 0,5l 

Becks sör 0,5l 

Staropramen sör 0,5l 

Löwenbrau sör 0,5l 

Dreher gold sör 0,5l 

Dreher Pale ALE, BAK, 

Hidegkomlós, IPA és Áfonya 

Kőbányai sör 0,5l 

Arany Ászok sör 0,5l 

Hb sör 0,5l 

Kőbányai 2l 

Peroni 0,33l 

Asahi 0,33l 

Hell 0,25l több ízben 

Xixo teák 1,5l több ízben 

Hell 0,5l 

Szentkirályi vizek 1,5l 

 

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

RECEPCIÓS – 12 órás munkarend
Elvárások: Szakirányú végzettség, angol és német nyelvismeret.

KERTÉSZ – 12 órás munkarend
Elvárások: Szakirányú végzettség, angol és német nyelvismeret

SZOBAASSZONY /INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ
6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban

KARBANTARTÓ 
Elvárások: villanyszerelő vagy 

víz- gáz- és fűtésszerelő szakképesítés

Jelentkezéseket a pozíció megjelölésével 
a job.parkinn.sarvar@parkinn.com e-mailcímre várjuk!

További információ a 95/530-11-es telefonszámon kérhető.

Tavaly év végén Egerben zajlott le az Ippon Shobu Karate Magyar Bajnok-
ság. A Sárvári Shotokan Karate Egyesület képviseletében Szakály Kristóf a 
juniorok között a 8-as döntőig jutott, és a felnőtt kategóriában is a legjobb 
8 között fejezte be a szereplést. A IX. kategóriában Csapó Bence is bejutott a 
négyes döntőbe, ahol a negyedik helyet szerezte meg. Gulyás Ferenc a Junior 
korcsoportban bronzérmet szerzett. A felnőttek között is remekül helyt állt, 
ahol a negyedik helyen végzett. Edzőjük Németh Róbert. 

Hirdetésfeladás: 
06 30 905 4868
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SOMOS OPTIKA 
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Bejelentkezés: 95/326-999

Vizsgál: 

Látásvizsgálat 
a Somos Optikában!

  szemüveg korrekciószemüveg korrekció
  polateszt (rejtett kancsalság)polateszt (rejtett kancsalság)
  színtévesztés vizsgálatszíntévesztés vizsgálat

Folyamatos akciók!

Dr. Kovács Eszter – szemész szakorvos
Steindl Márta – diplomás optometrista, kontaktológus

Jelentkezésedet 
az alábbi munkakörökbe várjuk:

- Vonalkiszolgáló-Gépkezelő (2 műszak)
- Raktáros (2 műszak)
- Komissiózó raktáros (rugalmas 3 műszak)
- Villamos karbantartó (2-3 műszak)

Téged keresünk, ha fontos Neked az, hogy:
–  a munkahelyed megbízható, 

stabil háttérrel rendelkezik
–  munkádért versenyképes bért, 

44% műszakpótlékot és 
negyedéves bónuszt fizetünk

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

Jelentkezési elérhetőségek:
06-30/947-5813, hr@saga-foods.hu

Legyél Te is a Sága csapat tagja!

SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98.  
Tel.: 94/506-891, 30/945-2944 

E-mail: info@suzukicastrum.hu  

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 «
» Gumiszerelés, centrírozás «

» Olajcsere «
» Autómosás «

» Fék- és futóműjavítás «
» UNIX-autókártyára 10% kedvezmény! «

» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «

» Biztosítási ügyintézés «
 diagnosztikai rendszerek!

A megszokott nyitvatartással várjuk! 
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ! 
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