
Városunk hagyományaihoz hűen farsang utolsó szombatján 
került megrendezésre a Katolikus Jótékonysági Bál a Szent 
László Katolikus Általános Iskola tornacsarnokában. A bált 
hagyományosan a végzős diákok tánca nyitotta. A katolikus 
bált 1995 óta szervezik meg, a covid óta ez az első bál, melyet 
megrendeztek. Az idei bálon az elsőbálozó nyolcadikosokkal 
együtt 310 fő vett részt. 

A megjelenteket Kondora István 
polgármester köszöntötte, aki 
örömének adott hangot, hogy 
ilyen nagy számban vannak jelen 
a hívek a bálban, valamint, hogy 
városunkban az idei farsangi sze-
zonban ez a hetedik bál, melyen 
szórakozhatott a város lakossá-
ga. Véleménye szerint a bálok 
megerősítik az egymás közötti 
barátságot.

Majd Wimmer Roland városi 
plébános köszöntötte a megje-

lenteket és nyitotta meg a közel 
30-dik katolikus bált. Három cél 
miatt gyűltek össze a bálozók, 
ezt a három célt összeköti a jóté-
konyság és az örömteli együttlét. 
A három cél, hogy támogassák 
a katolikus iskola alapítványát, 
valamint a Szent Piroska Óvo-
da alapítványát és a plébániai 
Karitász tevékenységét kívánják 
támogatni a bál bevételével. Az 
asztali áldást Orbán István ka-
nonok mondta el. A rendezvény 

moderátora Haller Ferenc, a Szent 
Miklós Plébánia világi elnöke volt.

A bált megtisztelte jelenlétével 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és 
dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei 
Közgyűlés alelnöke is.

A köszöntőket követően került 
sor a nyolcadikos diákok nyitótán-
cára, melyet közös tánc követett 
a tanáraikkal, majd ezt követően 
a szüleikkel. Az idei évben 15 
nyolcadikos pár táncolt, a ko-
reográfiát Novák Tamás táncpeda-
gógus segítségével tanulták meg.  
A megnyitó után a vacsora és tánc 
következett, az újbálozó diákoknak 
szalagot tűztek a zakójukra, illet-
ve kötöttek a lányok csuklójára.  
A talpalávalót Horváth Tamás 
Csuta Party Zenekar szolgáltatta

Folytatás a 9. oldalon
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EGYENSÚLY ÉS 
FEJLESZTÉS
Elfogadták a város 
költségvetését 

Elfogadta a sárvári képvise-
lő-testület a sárvári önkor-
mányzat 2023. évi költségve-
tését, amelynek főösszege 6,8 
milliárd forint. A Fidesz Frakció 
képviselői szavaztak igennel, 
Eiveck Péter, Németh Zsolt, Sza-
bó Lajos ellenzéki képviselők 
nem vettek részt az ülésen, 
Klimits István független képvi-
selő pedig nemmel szavazott a 
város idei költségvetésére.

A költségvetés készítésekor 
több szempontot is figyelembe 
vett a sárvári önkormányzat. Biz-
tosítani kell a városi és intézményi 
költségvetések egyensúlyát, ezért 
nagyfokú figyelmet kell fordítani 
az energiaköltségek alakulására. 
Biztonságosan végig kell vinni az 
önkormányzati beruházásokat, 
köztük a Széchenyi Terv Plusz 
keretében megvalósulókat. Biz-
tosítani kell a város polgárainak 
szociális biztonságát elősegítő 
forrásokat. Cél a 2021–2027-es 
pályázati ciklusban újabb pályá-
zati lehetőségek felkutatása és 
bevonása a városi költségvetésbe. 
A kitűzött célok megvalósulása 
érdekében az önkormányzat 
intézményei és gazdasági társa-
ságai esetében is folyamatosan 
figyelemmel kíséri a fegyelmezett 
pénzügyi gazdálkodást is.

Folytatás a 4. oldalon

Emlékezzünk együtt március 15-én! 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára 
emlékezünk március 15-én. Sárváron az ünnepi megemlékezés 
mellett színes programokkal is várja a város lakóit a Nádasdy 
Ferenc Múzeum. A városi megemlékezés 10 órakor kezdődik a 
Nádasdy-vár udvarán, ahol Szabó Zoltán alpolgármester mond 
ünnepi beszédet. Ünnepi műsort a Sárvári Oratórikus Kórus ad. 
A várban Pilvax Kávéház és Huszárképző is várja az ünneplőket. 
Az idei évben Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára is 
emlékezünk. Részletes program a 7. oldalon

Évértékelőt tartott Sárvár polgármestere!  
Két év kihagyás után újra évértékelőt tartott Kondora István, 
Sárvár polgármestere. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Ágh Péter országgyűlési képviselő, továbbá a képviselő-testület 
tagjai, a sárvári intézmények és civil szervezetek vezetői, az egy-
házak és több helyi cég képviselői. A járvány miatt elmaradt a 
2020-as és a 2021-es évek értékelése, így most 2022-vel együtt 
három év eredményeit vette górcső alá Sárvár polgármestere.  
A koronavírus, a háborús infláció, az energiaválság ellenére to-
vább fejlődött Sárvár. Folytatás a 3. oldalon

A KATOLIKUS JÓTÉKONYSÁGI BÁL ZÁRTA
A SÁRVÁRI FARSANGI SZEZONT

A katolikus iskola nyolcadikosainak tánca nyitotta a bált (Fotó: TRG)



ÚJABB ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜTÉTEL!

Egy Kárpátaljáról származó honfitársunk tett állampolgársági esküt a Vá-
rosházán Kondora István polgármester és Kovácsné Németh Júlia, az önkor-
mányzati hivatal állampolgársági ügyekért felelős munkatársa előtt. A hölgy 
már két éve Magyarországon él, az eskütételre párja kísérte el.  Sárváron az 
elmúlt 10 évben már több mint 140-en tehettek állampolgársági esküt, akik 
ezzel is megerősíthették Magyarországhoz, a hazájukhoz való tartozásukat.

IN MEMORIAM PÁSZTHORY LAJOS 
1935–2023

„Lajos bácsi elment…”

Fájdalmasan csengenek szí-
vemben szeretett feleségének, 
Ica néninek szavai. Néhány hete, 
az újévi koncert előtt beszéltem 
Lajos bácsival utoljára. Felhívott. 
Megköszönte a meghívót, és 
szabadkozott, hogy nagyon 
gyengén érzi magát, emiatt 
nem tud személyesen jelen 
lenni a hangversenyen. Aztán a 
napokban hívni akartam – mint 
az elmúlt években ilyentájt 
mindig – hogy a koncert tévé-
felvételét eljuttatnám hozzá. 
Elkéstem…

Pászthory Lajos régi vágású 
úriember volt. A kimondott 
szó egyenessége, a tisztesség, 
a becsületesség, az ígéretek 
betartása mindennél fontosabb 
volt az életében. Apja kovácsmű-
helyében megtanulta mi az a 
kemény munka, és megismerte 
az új tárgyak létrehozásának, az 

alkotásnak örömteli érzését. A 12 
éves korában készített Dózsa-fej 
– egy pályázatot követően – a 
Tretyakov-képtárba került. 

Tervezőmérnök lett, az öt-
venes évek világa őt is az ipar 
területére vezette. A műszaki 
világ és a képzőművészet jó 
párost alkottak benne. Az or-
szág legnagyobb szerszámgép-
gyártó vállalatának vezetője volt 
Budapesten. Vezetői feladatai 
által bejárhatta a világot, és ahol 
megfordult, betért a múzeum-
ba, galériába, képtárba. Ezek az 
élmények megerősítették ben-
ne az alkotómunka iránti még 
nagyobb elkötelezettségét. Ne-
ves mesterektől megtanulta az 
alázattal végzett szobrászi-fes-

tői munka világának rejtelmeit. 
Ötven évnyi fővárosi élet után 
nyugdíjba vonulását követően 
visszatért szeretett szülőváro-
sába, Sárvárra. Aktívan alko-
tott, folyamatosan készültek a 
festmények bejcgyertyánosi 
műtermében. Szerelmese volt 
városunk épületeinek, tereinek, 
a várnak, a környező tájaknak, a 
Farkas-erdőnek, a Rába-völgyé-
nek. Ezt a rajongást festményei 
hűen tükrözik vissza. Alkotásai 
számos közintézményünkben 
megtalálhatóak, legjelentősebb 
gyűjteménye a zeneiskola épü-
letében látható. 

A Galéria Arcisban megren-
dezett önálló kiállításain a hatal-
mas érdeklődés bizonyságot je-
lentett számára, hogy mennyire 
szeretik őt a sárváriak. Mert erre 
vágyott talán a leginkább haza-
térése után. 2003-ban a város 
polgárai az „Év emberének” vá-
lasztották a művészet kategóri-

ában. Elmondha-
tatlanul boldog 
volt. 2016-ban 
Sylvester János 
Érdemérem ki-
tüntetést kapott 
a képviselő-tes-
tület  döntése 
nyomán.

Drága Lajos 
bácsi! Köszönöm 
atyai jótanácsa-
idat, bölcsessé-

gedet! Élmény volt Veled be-
szélgetni, amikor néha feljöttél 
a zeneiskolába vagy meglá-
togattunk az Újsziget utcai 
lakásodban. 

Büszkén mutattad meg vá-
rosunkba látogató ismerőseid-
nek, családtagjaidnak iskolánk 
emeleti folyosójának falain és 
a Pernecker-teremben festmé-
nyeidet, amelyek immár Neked 
állítanak méltó emlékezetet.

„Lajos bácsi elment…” 
Isten Veled!

Szélesi Attila
igazgató

Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola

FELHÍVÁS
MEGVÁLTOZOTT A RENDELÉS HELYE  

A 2. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETBEN 
Örömmel értesítjük a sárvári 2. számú felnőtt háziorvosi 

körzethez (Dr. Vörös Gábor egykori körzete) tartozó 
ellátottakat, hogy elkészült a körzet új rendelője, így  

a háziorvosi rendelés a végleges helyére költözött.
A rendelés helye 

SÁRVÁR, SZÉCHENYI UTCA 13. szám alatti orvosi rendelő 
(Központi Háziorvosi Ügyeleti rendelő mögött)

A helyettesítő orvos továbbra is Gergelyné Dr. Bokor Ildikó 
háziorvostan szakorvos. 

A betegellátás rendje:

Rendelési idő: kedd: 11.00–13.00, szerda: 15.00–18.30, 
csütörtök: 11.00–13.00

A betegek ellátása kizárólag előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban történik. Időpont kérése a 0630/157 0564 telefon-
számon lehetséges, rendelési időben.

Receptíratás

A receptek felíratása iránti igényt a 0630/157 0564 telefonszámon 
kell jelezni az alábbi időpontokban:

hétfő 15.00–17.00, csütörtök 8.00–9.00 
Kizárólag rendelési és recepíratási időn kívül, rendelkezésre állási 
időben sürgős esetben (súlyos rosszullét, haláleset) hívható tele-
fonszám: 0630/157 0530.

Központi Háziorvosi Ügyelet                       95/323-323

Hétfőtől csütörtökig 16.30 órától másnap reggel 7.30-ig, pénteken 
13.00 órától hétfőn 7.30-ig. Cím: Sárvár, Széchenyi u. 11. 

A folyamatos és zökkenőmentes betegellátás érdekében  
továbbra is kérjük:

• a megadott telefonszámokat csak a felhívásban megjelölt 
időszakban hívják;
• minden esetben csak az előzetesen egyeztetett időpontban 
keressék fel személyesen a rendelőt, hogy a várakozás elke-
rülhető legyen;
• a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása iránti igényü-
ket elegendő telefonon jelezni, emiatt nem kell személyesen 
felkeresni a rendelőt.

Megértésüket, türelmüket köszönjük!
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Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

az értékelőn először a tavalyi 
év adatait vette számba: 14  107 
lakos, ebből 53 fő 90 év feletti 
polgár él városunkban, 116 fő 
született, 190-en haláloztak el. 
Szólt a testvérvárosi kapcsolatok 
újraindulásáról is, ugyanis vissza-
tértünk a nemzetközi diplomácia 
területére a járvány után. Minden 
testvérvárossal jubileumot ünne-
peltünk: Sonntagberggel 50 éves, 
Szinérváraljával 25 éves, Uherské 
Hradištěvel 10 éves a kapcsolat.

A koronavírus-járvány nega-
tív hatással volt a város iparára, 
amelynek következtében mintegy 
600 millióval csökkent az iparűzési 
adóbevétel az elmúlt években, de 
tavaly már újra sikerült a 2 milliárd 
forintot megközelíteni. Eredmé-
nyeket is sorolt a polgármester: 
az Edilkamin kandallógyártása 
fellendült, a Sága bontja a régi 
üzemét és hamarosan 
indul az új építése, a 
Tar Csavar Csapágy Kft. 
új üzlettel, az AWF új 
üzemcsarnokkal, a Ta-
ravis új szennyvíztisztí-
tóval bővült.

A turizmus is meg-
szenvedte a világjár-
ványt, megfeleződött 
az idegenforgalmi adó-
bevétel, mára azonban 
már kezdenek vissza-
térni a turisták. 2022-
ben már meghaladta 
a 630 ezret a vendégéj-
szakák száma, a fürdő-
ben pedig több mint 
720 ezer látogató volt. A tavaly 20 
éves fürdő négy különböző kate-
góriában is ötcsillagos minősítést 
kapott, és 1,8 milliárd forintos 
kormányzati támogatással sikerült 
a fürdő adósságállományát kivál-
tani. A Kisfaludy Programban 700 
millió forint támogatást kaptak a 

sárvári turisztikai vállalkozások a 
szolgáltatásuk fejlesztésére, és ha-
marosan elkészül a Modero Hotel. 

Az emberek alapvető igénye 
a biztonságra törekvés, a közbiz-

tonság érdekében sokat tettek 
a Sárvári Rendőrkapitányság 
munkatársai, akik a vármegyé-
ben a bűntények felderítésében 
az első helyet érték el tavaly, és 
fontos szerep jutott a közbiz-
tonság fenntartásában a sárvári 
polgárőröknek is.

A fejlesztések közül a MÁV 
vasútállomás épületét, az IC-vona-
tokat, a tűzoltóság megújult épü-
letét, a Sárvár Arénát, a főutcán, a 
Hegyközségben, a Kertvárosban, 

a Rábasömjénben megvalósult 
útfelújításokat, a bölcsőde bővíté-
sét, a Csónakázó-tó körül kialakult 
új szabadidőparkot említette 
Kondora István. 

A történelmi egyházak eseté-
ben nemcsak a vallási élet terü-
letén végzett munkájukra volt 
szükség, de karitatív tevékeny-
ségükre is. A katolikus egyház 
új plébániával és az annunciáta 
nővérek szálláshelyével gazda-
godott. 

A szociális helyzettel kapcsolat-
ban Kondora István elmondta: a 
város 8-féle szociális támogatást 
tud biztosítani, tavaly 950 millió 
forint SZJA visszatérítés érkezett 
2000 sárvári polgárhoz, 2400 
nyugdíjas polgár kapott tizenhar-
madik havi nyugdíjat.  

A sporteredményeknél a Sár-
vár FC, Illés Gábor, Sebesi Pat-
rik, Dr. Hegedűs Csaba, Farkas 
Johanna és Farkas Júlia nevét 
emelte ki a polgármester. Az 
elmúlt év „büszkeségei” között 
említette: Ágh Péter államtitkár, 
Vámos Zoltán főispán, dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző, dr. 
Bankits László aljegyző, Szélesi At-
tila igazgató, Máthé Csaba tanár,  
Dr. Niklai Erzsébet kórházigazgató, 
Márffy Bence tanár nevét.

Az évértékelő moderátora dr. 
Szijártó Valéria címzetes főjegyző 
volt, közreműködtek a Sárvári 
Vonósok, továbbá Pintér Kitti, a 
Sárvári Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tanulója. 

A hagyományokhoz hűen Kon-
dora István bemutatta Sárvár 
város 2023. évi borát, amely címet 
a szentantalfai Dobosi Pincészet 
2021-es Nivegy-völgyi Olaszriz-
lingje nyerte el. A polgármesteri 
évértékelőt követően a pincészet 
nevében Dobosi Győző tartott 
borkóstolót. -fr-

Ágh Péter, dr. Szijártó Valéria, Kondora István, Dr. Máhr Tivadar, 
Szabó Zoltán, dr. Kondora Bálint az évértékelőn (Fotó: TRG)
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Pintér Kitti és a Sárvári 
Vonósok (Fotó: TRG)
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Az elmúlt három évtized legjelentősebb díjszabási fej-
lesztése ez a hazai helyközi közlekedésben – mondta Ágh 
Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, 
Vas vármegye országgyűlési képviselője a vármegye- és 
országbérletről.

Orbán Viktor miniszterelnök 
évértékelő beszédében jelentet-
te be, május 1-jétől minden eddi-
ginél kedvezőbb bérletrendszer 
használatával teljes vármegyét, 
sőt akár az egész országot be 
lehet utazni a MÁV-START, a 

Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a 
GYSEV járatainak igénybevéte-
lével. A teljes árú vármegyebér-
letet 9450 forintért lehet majd 
megvásárolni, az országbérlet 
ennek duplájába fog kerülni. A 
tanulók 90 százalékos kedvez-

ményt vehetnek igénybe, a vár-
megyebérlet tehát 945 forintba, 
azaz nagyjából egy kétgombócos 
fagyi árába fog kerülni.

A 30 napos teljes árú ország-
bérlet 18 900 forintba fog kerülni. 
Kétezer-ötszáz forinttal olcsób-
ban lesz megvásárolható, mint 
jelenleg a 30 kilométerre érvé-
nyes bérlet. Azok, akik utazásaik 
során rendszeresen átlépik a vár-
megyehatárt, 2 vármegyebérlet 
áráért az ország egész területére 
érvényes országbérletet vásárol-
hatnak. A tanulók ezt a bérletfaj-
tát választva is igénybe vehetik a 
90 százalékos kedvezményt, így 
1890 forintért – nagyjából egy 
vidéki mozi normál jegyének árá-
ért – szinte bárhová eljuthatnak 
az országban kötöttpályán vagy 
a Volánbusszal.

Ágh Péter, az Építési és Közle-
kedési Minisztérium államtitkára 
elmondta: az intézkedés célja, 
hogy minél többen válasszák a 
tömegközlekedést. Utalt arra is, 
hogy a vidéki mobilitási lehető-

ségek bővülése a környezetbará-
tabb tömegközlekedés irányába 
tereli az utazókat, autósokat.  
A bérlet rugalmassága a szabad-
idős célú felhasználásnak is ked-
vez, így nem elhanyagolható  
pozitív hatása várható a belföldi 
turizmusban és vendéglátásban 
is. A kormányzat célja a közszol-
gáltatások és menetrendek ösz-
szehangolása, a vidéki mobilitási 
lehetőségek bővítése. 

A teljes árú bérlet árának 86 
százalékát térítik meg a munkál-
tatók, így vármegyebérlet eseté-
ben mintegy 1300, országbérlet-
tel kicsivel több mint 2600 forint 
saját költségen tudnak utazni az 
utasok a helyközi szolgáltatókat 
választva. A munkáltatók, kis- és 
középvállalkozások utaztatási 
költségei is csökkennek az új 
bérletkonstrukció révén. 

Az új típusú díjtermékek a köz-
lekedési szolgáltatók legtöbb ér-
tékesítési csatornáján elérhetővé 
válnak, amely országos szinten ki-
emelt hozzáférhetőséget biztosít. 

Jön az új vármegye- és országbérlet

EGYENSÚLY ÉS FEJLESZTÉS – ELFOGADTÁK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT

Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzat idei költ-

ségvetéséből az is kiderül, hogy 
felújításokra és beruházásokra 
több mint 2 milliárd forintot 
tervez a város, így például kerék-
párút-építésre, út- és közvilágítás 
fejlesztésére, barnamezős terü-
letek rehabilitációjára, csapadék-
víz-elvezetés kiépítésére, orvosi 
rendelő és óvoda korszerűsítésére.  

A sárvári önkormányzat fűtés-
támogatással, köztemetéshez, 
lakhatáshoz, tanévkezdéshez 

kapcsolódó támogatásokkal, 
rendkívüli települési támogatás-
sal, temetési kölcsönnel és termé-
szetbeni segéllyel is segíti a város 
szociálisan rászoruló lakóit. 

A szociális támogatások jogo-
sultsági jövedelemhatárainak a 
felülvizsgálatára utolsó alkalom-
mal 2021 novemberében került 
sor, ekkor a jövedelemhatárok 
10%-kal emelkedtek. Tekintettel 
arra, hogy 2023. január 1-jétől a 
nyugellátások összegét 15%-kal, a 
minimálbért 16%-kal, a garantált 

bérminimumot pedig 14%-kal 
emelték, indokolttá vált az egyes 
szociális támogatások jogosultsá-
gi jövedelemhatárainak 15%-kal 
történő módosítása, amelyet 
egyhangú döntéssel fogadott el a 
testület. Az önkormányzat célja az 
volt, hogy a szociális támogatáso-
kat igénybevevő, leginkább rászo-
ruló személyek a támogatásokat a 
jövőben is igénybe vehessék.

A sárvári önkormányzat lakás-
rendelete több mint harminc 
évvel ezelőtt készült, az azóta 
eltelt időszak miatt sok tartalmi 
változtatás volt indokolt. 

Időszerűvé vált az új lakásrende-
let megalkotása, hogy az önkor-
mányzati bérlakásokkal történő 
gazdálkodás átláthatóbbá váljon, 
hogy az önkormányzati bérlaká-
sok elsősorban a rászorulók szá-
mára nyújtsanak lakhatást, hogy 
az önkormányzati bérlakáshoz 
jutás feltételei szabályozottabbá 
és áttekinthetőbbé váljanak.

Az önkormányzat gazdálkodási 
szempontjait és az elmúlt időszak 
gazdasági folyamatait figyelem-

bevéve a lakbérek mértékének 
30%-os emelését is tartalmazza 
az új rendelet, amely díj még 
mindig harmada a Sárváron el-
érhető piaci alapú albérletek 
árának. Ezáltal az önkormányzati 
bérlakások továbbra is jelentős 
segítséget nyújtanak a rászoruló 
sárváriaknak.

Az új rendelet szerint önkor-
mányzati lakást kizárólag lakhatás 
biztosításának a céljára szociális 
helyzet alapján, költségelven, 
piaci alapon, szakemberellátás 
biztosítása érdekében, egyedi 
elbírálás alapján lehet bérbeadni.

A képviselő-testület Takács 
Zoltánt bízta meg a Nádasdy 
Ferenc Múzeum, Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatói 
feladatainak ellátásával 2023. 
március 1-től 2028. február 
28-ig terjedő időszakra. Takács 
Zoltán 2002-ben lett a Nádasdy 
Ferenc Múzeum munkatársa, 
2006-tól igazgatója. A múzeum 
és művelődési központ 2018-as 
integrációja óta az összevont 
intézmény igazgatója. 

LAKOSSÁGI FÓRUM
Sári lakóinak az elmúlt év munkájának értékelése, 

valamint a 2023. évi feladatok, elképzelések bemutatása céljából 
lakossági fórumot tartunk.

A fórum időpontja: 2023. március 21. (kedd) 17.00 óra
Helyszín: volt Sári iskola (Sárvár, Sársziget u. 69.)

Házigazda: Varga Károly önkormányzati képviselő
Vendég: Kondora István polgármester, 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester

A fórumra tisztelettel meghívjuk és várjuk!
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Az eredményeket és a lakos-
sági kéréseket is számba vet-
ték a Rábasömjénben tartott 
lakossági fórumon február 
23-án a kultúrházban. 

A házigazda Varga Károly ön-
kormányzati képviselő volt, aki 
a múlt év eredményeivel kap-
csolatban elmondta: megújult a 
Sport utca és a kultúrház, elké-
szült a Taravis új szennyvíztisztí-
tója, a lakosság kérésének meg-

felelően nem lesz kamionparkoló 
a városrészben, és elkezdődött 
a templom felújítása is. A fóru-
mon jelen lévő Kondora István 
polgármester tájékoztatást adott 
az önkormányzat idei költségve-
téséről, amely az energiaválság 
miatt csak kisebb felújítási mun-
kálatokra, úgynevezett „pont-
szerű” beavatkozásokra ad majd 
lehetőséget Rábasömjénben.  
A lakosság illegális hulladéklera-
kóval, közvilágítással, út- és járda-

felújítással kapcsolatos kéréseit 
fogalmazta meg. 

A találkozó vendége volt Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester is, 
aki arról szólt, hogy valamennyi 
választókerületben lesz fogadóó-

ra és lakossági fórum is az idei 
év folyamán, ahol a polgárok-
nak alkalma lesz az ügyes-bajos 
dolgaikat, illetve a közérdekű 
észrevételeiket elmondani.  

-fr-

A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyének 
fejlesztését jelentette be Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
Kondora István polgármester, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán 
alpolgármesterek, valamint dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei 
Közgyűlés alelnöke.

A TOP-Plusz pályázati program 
keretében megvalósuló, mintegy 
350 millió forintos beruházás 
az óvoda épületrészének teljes 
felújítását, átalakítását és esz-
közbeszerzést, továbbá az udvar 
felújítását, megújuló energiaforrás 
kialakítását és akadálymentes 
parkoló létesítését célozza.

Kondora István polgármester 
a beruházással kapcsolatban 
elmondta: az óvodai épület – a 
mindennapi működéshez szük-
séges karbantartásokon túl – az 
elmúlt évtizedek alatt érdemi 
felújításra nem került. Az épület 
egyes részeinek halasztást nem 
tűrő, a működést közvetlenül 
veszélyeztető állagmegóvását az 
önkormányzat több részletben, 
önerőből elvégezte, így a tetőzet 
egy részének és a konyha épület-

részének a felújítása megtörtént.  
– Nagy öröm számunkra, hogy 
a megújuló villamos hálózat és 
fűtési rendszer mellett most egy 
komplett szolgáltató egység – 
tornaszoba, többcélú nagyterem, 
foglalkoztató helyiségek, tárolók, 
mosdó, öltöző – kialakítására kerül 
sor az épületrészben – húzta alá 
Kondora István polgármester.

– Magyarország Kormányával 
együttműködve Sárváron min-
dig arra törekedtünk, hogy a 
gyermekellátási intézményeket 
fejleszteni tudjuk. Ennek szép pél-
dája volt a Vármelléki Óvoda, de a 
beruházások tovább folytatódtak, 
gondoljunk csak a bölcsődére. Bí-
zunk abban, hogy most a Szatmár 
utca környékén élő gyerekeknek 
is megfelelő színvonalú ellátást 
tudunk majd az óvoda felújításá-

val biztosítani – mondta el Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, 
aki hozzátette: a kormány család-
támogatási és otthonteremtési 
intézkedései nagyon komoly se-
gítséget jelentenek a családoknak, 
amelyeket a sárvári önkormányzat 
intézmény-felújításokkal, játszó-
tér-kialakításokkal egészít ki. 

Dr. Kondora Bálint, a Vas Várme-
gyei Közgyűlés alelnöke örömteli 
hírnek nevezte, hogy a Szatmár 
utcai intézmény pincétől a padlá-

sig meg tud újulni. – A megyében 
a területi operatív programok 
keretében ez lesz a 63. olyan 
óvoda, amelyet építünk vagy 
felújítunk – szólt az alelnök. Kitért 
arra is, hogy a TOP-Plusz pályázati 
program keretében eddig 45 mil-
liárd forintot meghaladó összeget 
osztott már ki a közgyűlés, Sárvár-
ra több mint 1,6 milliárd fejlesztési 
forrás érkezett már az új fejlesztési 
programon keresztül.

-fr-

Szabó Zoltán, Dr. Máhr Tivadar, dr. Kondora Bálint, 
Ágh Péter és Kondora István az óvoda előtt

Varga Károly, Kondora 
István és Dr. Máhr Tiva-
dar válaszolt a lakossági 
kérdésekre

Rábasömjénben kezdődött a lakossági fórumok sora!

MEGÚJUL ÉS BŐVÜL A SZATMÁR UTCAI ÓVODA!

2023. MÁRCIUS 16-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 16–17 ÓRÁIG
a HEGYKÖZSÉGBEN,  

a Kávé, Süti, Puszi Kávézóban (Sárvár, Celli u. 18.)

FOGADÓÓRÁT TART.

Beszéljük meg együtt a városrész közös ügyeit!

VARGA JENŐ, 
A 8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET 

KÉPVISELŐJE   

DR. MÁHR TIVADAR, 
SÁRVÁR 

ALPOLGÁRMESTERE
ÉS

FOGADÓÓRA
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Tavaly 630 ezernél is több vendégéjszakát töltöttek el a turis-
ták városunkban, ami új rekordot jelent. A Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő is népszerű volt, 724 ezer vendég látogatott 
el a komplexumba. A 2022. évi eredményeket egy közös 
turisztikai évértékelő keretében ismertette Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, valamint 
a sárvári TDM vezetői.

A kedvező statisztikákról Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester, Kán-
tás Zoltán, a Sárvári Gyógyfürdő 
Kft. ügyvezető igazgatója és Haller 
Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója 
számolt be a Sárvárfürdőn tartott 
turisztikai évértékelőn.

–  Tavaly mintegy 632 ezer ven-
dégéjszakát töltöttek el a vendé-
gek városunkban, ami új csúcsot 
jelent, 6 ezer vendégéjszakával 
haladta meg a 2019-es rekordév 
adatait. Nyilván áremelkedés is volt 
tapasztalható a szolgáltatóknál, 
így a növekedő vendégéjszakák 
mellett, magasabb bevétellel 
is kalkulálhattak – ismertette a 
vendégforgalmi adatokat Haller 
Ferenc, a sárvári TDM ügyvezetője. 
Hozzátette, a járvány enyhülésével 
a külföldi vendégek is visszatértek, 
a korábbi trendnek megfelelően 
ismét 60-40 százalékos arányban 
oszlott meg a külföldi és a belföldi 
vendégek száma.

A tourinform iroda tevékeny-
ségéről szólva elmondta, mind 
a betérő turisták száma, mind a 
kerékpár-, roller- és segwaybérlés 
tekintetében kiemelkedő év volt a 
tavalyi. A sárvári TDM több marke-
tingkampányt is futtatott 2022-ben 
a város népszerűsítése érdekében. 
A szezonális, nagy kampányaik 

pedig ismét kiérdemelték a szak-
ma elismerését. Városmarketing 
elismerés után Marketing Diamond 
díjjal is kitüntették a szervezet 
Érmegyűjtő játékát.

Haller Ferenc megjegyezte, 
2023-ban kihívásokkal teli év elé 
néznek, de megpróbálnak minél 
több turistát Sárvárra csábítani. A 
turisztikai szervezet célja, hogy a 
lengyel piacot, a lengyel turistákat 
is megszólítsa.

A Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő nagy népszerűségnek ör-
vendett tavaly, 724 ezer látogatója 
volt a komplexumnak. Ez a szám 
jelentősen meghaladta a 2021-
es csonka évben elért 438 ezres 
vendégszámot, és megközelítette 
a 2019-es rekordot.

– Vendégeink újra szép számban 
jelentek meg a fürdő területén, 

és ez nemcsak Sárvárra, hanem 
az egész fürdőágazatra igaz ma 
Magyarországon. Nekünk külö-
nösen fontos volt, hogy egy jó 
szezont sikerüljön zárnunk, hiszen 
ez ad alapot az egész éves mű-
ködés fedezetére. Ugyanakkor az 
energiaválság rendkívüli módon 
megnehezíti a működésünket, 
hiszen csak a villamosenergia-árak 
tekintetében háromszoros, míg a 
földgázbeszerzések tekintetében 
ötszörös áremelkedésről beszé-

lünk – fogalmazott Kántás Zoltán 
fürdőigazgató értékelésében.

Leszögezte, hogy a körülmé-
nyek ellenére 2023-ban is ugyan-
azt a magas színvonalú szolgál-
tatást szeretnék biztosítani a 
vendégeknek, mint amit az elmúlt 
évtizedekben megszokhattak. 
Optimistán, bizakodással tekinte-
nek az idei évre.

A várakozások nem alaptalanok, 
hiszen már az év első hónapja is 
kiemelkedő látogatottságot hozott 
a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 
számára. 2023 januárjában közel 48 
ezer vendégük volt, ami a minden-
kori januári látogatottsági adatokat 

vizsgálva, az egyik legmagasabb 
szám a fürdő történetében, alig 
maradt el a rekordot jelentő 2020-
as statisztikától.

A turisztikai értékelőn Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester is kiemelte, 
a járvány után az energiaválsággal 
kellett megbirkózniuk a turiszti-
kai ágazat szereplőinek. Sárvár 
turizmusa, a sárvári szolgáltatók 
azonban helytálltak.

– Az energiakrízisből még nem 
lábalt ki az ágazat, de talpon tud-
tunk maradni. Minden nehézség 
ellenére nagyon szép eredménye-
ket ért el a város – értékelte a 2022. 
évi statisztikákat. Kihangsúlyozta, 
hogy a kedvező vendégforgalmi 
adatok mögött közös munka rejlik, 
a TDM-en és a Sárvárfürdőn túl 
hozzájárult minden olyan szolgál-
tató, illetve intézmény, amely részt 
vesz a sárvári turizmus életében. 

Az alpolgármester felidézte, 
hogy a talpon maradást a kor-
mányzati támogatások, illetve 
intézkedések, köztük a tavaly no-
vemberben bejelentett turisztikai 
akcióterv is segítette. Rámutatott, 
hogy az energiaválság miatt to-
vábbra is nagy kihívások előtt áll 
hazánk turizmusa, mindez átgon-
dolt tervezést, jó menedzsmentet 
igényel az ágazat szereplőitől.

A tájékoztatón elhangzott, a 
város készen áll arra, hogy fogadja 
a vendégeket. A cél az, hogy az 
idei év is legalább olyan sikeres 
legyen, mint amilyen az elmúlt év 
volt. Bizakodásra ad okot, hogy a ja-
nuári vendégforgalmi adatok után, 
a februári számok is jól alakultak.

sii

Közös munka – Haller Ferenc, Kántás Zoltán és Dr. Máhr Tivadar 

ÚJRA FELLENDÜLT Sárvár turizmusa 

VÁRJÁK AZ ÖNKÉNTES, TARTALÉKOS SZOLGÁLATRA JELENTKEZŐKET! 
Folyamatos a toborzás a Magyar Honvédségnél, amely kiszá-
mítható életpályát, versenyképes jövedelmet, továbbtanulási 
és fejlődési lehetőséget kínál a jelentkezőknek. A különböző 
szolgálati formákkal, így például az önkéntes tartalékos kato-
nai szolgálattal kapcsolatban a szombathelyi toborzóirodánál 
lehet érdeklődni.

A szolgálat formáiról, a je-
lentkezés menetéről Dévényi 
György főhadnagy, MH KIKNYP 
17. HTI beosztott tiszt adott 
tájékoztatást. Kiemelte, hogy a 
Honvédség stabil, kiszámítható 
életpályát kínál.

– Jelenleg a katonai formának 
két nagy iránya van: a szerző-
déses hivatásos és a tartalékos 
irány. Minden olyan magyar ál-
lampolgár katona lehet – legyen 
az hölgy vagy férfi –, aki betöl-
tötte a 18. életévét, minimum 

nyolc általánossal rendelkezik, 
van erkölcsi bizonyítványa, 
büntetlen előéletű és megfelel 
azoknak a fizikai, pszichológiai 
követelményeknek, ami a Ma-
gyar Honvédséghez szükséges 
– fogalmazott.

A főhadnagy elmondta, ön-
kéntes szolgálatra főiskolások 
és egyetemisták is jelentkez-
hetnek. A Magyar Honvédség 
ösztöndíjprogramot is biztosít 
a számukra. A katonai pálya 
iránt vonzódó, érettségizett 

fiataloknak pedig az Acélkocka 
Altisztképzési Rendszer kínál jó 
lehetőséget.

A katonai szolgálatról rész-
letesebb információkat a hon-
vedelem.hu és az iranyasereg.
hu weboldalon olvashatnak az 
érdeklődők. A jelentkezőket 
Szombathelyen, a Deák Ferenc 
utca 76. szám alatt lévő toborzó-
irodában várják. Az iroda további 
elérhetőségei: +3694/311-525, 
vas.toborzo@mil.hu.

sii
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A HUNOR mentőszervezetnek két Vas vármegyei tagja is volt, 
Ökrös Árpád László tűzoltó őrnagy, a Vas Vármegyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
kiemelt főelőadója, valamint Veiczer Krisztián tűzoltó főtörzs-
őrmester, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjár-
művezetője, akik február 13-án érkeztek haza a törökországi 
földrengés sújtotta területről. 

A február 6-án hajnalban tör-
tént földrengés áldozatainak 
megsegítése érdekében Magyar-
ország hivatalos mentőcsapata, 
a HUNOR Mentőszervezet még 
aznap elindult, hogy segítsen 
felkutatni a romok alatt rekedt 
túlélőket. A gyakori és erős utó-
rengések ellenére az 55 tagú 
magyar csapat folyamatosan 
dolgozott a kárterületen. A tagok 
a nap 24 órájában, minden erejü-
ket és kitartásukat összeszedve, 
saját biztonságukat is kockára téve 
kutattak a túlélők után. A HUNOR 
Mentőszervezet 17 túlélőt, köztük 
3 gyermeket mentett ki, és 29 
áldozatot emelt ki az összedőlt 
épületek romjai alól. A két vasi 
tűzoltó hazaérkezésüket követő-

en a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságon találkozott a sajtó 
munkatársaival, és itt beszéltek az 
átéltekről. Ökrös Árpád és Veiczer 
Krisztián teljesítményét itt ismerte 
el Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei 
Területi Védelmi Bizottság elnöke 
emlékéremmel.

Közönségtalálkozót is szerveztek 
Veiczer Krisztián tűzoltó főtörzs-
őrmesterrel, a Sárvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság gépjár-
művezetőjével a sárvári moziban. 

A rendezvényen adta át Kon-
dora István polgármester és Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
Sárvár Város Önkormányzatának 
emléklapját Veiczer Krisztiánnak, 
hogy Sárvár polgárai nevében 
köszönetüket és hálájukat fejezzék 

ki Törökország földrengés sújtotta 
területén tanúsított önzetlen szol-
gálatáért és helytállásáért. 

A közönségtalálkozón Szabó 
Zoltán alpolgármester, mentő-
tiszt és Fonyó Roberta újságíró 
kérdezte a Hunor Mentőszervezet 
sárvári tagját a mentőakció során 
látottakról, érzéseiről és olykor 
megrázó tapasztalatairól. Veiczer 
Krisztián a mentés során általa 
készített fotókkal illusztrálta a 
beszámolót. 

Krisztián a beszélgetés végén 
azt mondta, hogy jó volt ma-
gyarnak lenni Törökországban. 
Jó volt magyarnak lenni ezen 
a közönségtalálkozón is. Példát 
kaptunk hazaszeretetből, önfel-
áldozásból, áldozatkészségből.  
Nemcsak egy város,  de egy 
egész ország hősként tekint a 
katasztrófa sújtotta területen 
életüket kockáztató mentő-
egységek tagjaira, így Veiczer 
Krisztiánra is.

Ökrös Árpád László és Veiczer Krisztián a szombathelyi sajtótájékoztatón

A MINDENNAPI HŐSÖK KÖZTÜNK ÉLNEK!
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További információ:  

www.ksh.hu/emef 

MUNKAERŐ- 
FELMÉRÉS 

Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a Munkaerő-felmérés,  
amely a KSH legnagyobb folyamatos lakossági adatfelvétele.

A felmérés célja, hogy összehasonlításra alkalmas adatokat szolgáltasson az ország  
munkaerőpiaci helyzetéről, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről, valamint  
a nyugdíjasok, a diákok és a gyermeket nevelők munkaerőpiaci jellemzőiről.

A felvételbe bevont háztartások levélben kapnak felkérést az adatszolgáltatásra. A kitöltés önkéntes és anonim.

lakinfo@ksh.hu 

06-80/200-766 (3. ALMENÜ) 

06-30/273-4122 

Kérjük, részesítse előnyben a telefonos válaszadást.

TELEFONON  

SZEMÉLYESEN

Adja meg a telefonszámát  
és a levélben kapott  
egyedi azonosítóját.

Ha inkább személyesen  
válaszolna, összeírónk  
felkeresi Önt. 

E-MAIL:

SMS, VIBER:

ZÖLDSZÁM: 

Hányan dolgoznak  
a gazdasági élet  
különböző területein? 

Mennyi időt töltünk  
munkavégzéssel?

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde
nyári nyitvatartási rendje

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2023. július 17-tól 2023. augusztus 
18-ig zárva tart, a nyári nyitva tartás tekintetében egyéb időszakok-
ra az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó. 

ÁLLÁSHIRDETÉS! 
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 1 fő segítő sze-

mélyt keres, aki hétköznapokon 11 óra és 13 óra közötti elfoglalt-
sággal az időseknek történő ebéd házhoz szállításában nyújtana 
segítséget tiszteletdíj fizetés ellenében. Érdeklődni: 95/320-148 
telefonszámon, gondozasi@invitel.hu e-mail címen, személyesen: 
Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ Sárvár, Nádasdy u. 26. 

PROGRAMOK A SÁRVÁR ARÉNÁBAN
Nagy Nőnapi Retro március 4-én, szombaton az arénában, 
kapunyitás 20 órakor. Házigazda DJ Sheperd, 22:00-kor V-Tech, 
22:30-kor Kerozin, 01:00-kor Josh és Betti, továbbá lesz meglepe-
tésvendég. Jegyek elővételben a Sárvár Arénában, a TDM Irodában 
és az oneticket.hu-n.

Én is csinálom a fesztivált – Zenés est Lujival március 17-én, 
pénteken 18 órától a Sárvár Aréna emeleti kávézójában. Belé-
pőjegyek az aréna jegypénztárában vásárolhatóak. A rendezvény 
ideje alatt retro büfé üzemel.  
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A Sárvári Nagycsaládosok Egyesülete idén is várja az 1%-os 
adófelajánlásokat, hogy terveiket meg tudják valósítani.

A Sárvári Nagycsaládosok Egye-
sülete önkéntes munkával segíti 
a Sárváron és környékén lakó 
rászorulókat élelmiszerosztás, ru-
haválogatás és használati tárgyak 
beszerzése formájában.

Mint azt Sándor Katalin elnöktől 
megtudtuk, kevés pénzből gaz-
dálkodnak, nagyon sok önkéntes 
munka van mögöttük, és nagy 
álmuk egy egyesületi terem.

Idei programterveik között sze-
repel húsvéti tojáskereső, anyák 
napi ünnepség, kerékpártúra, az 

egyesület születésnapjának 
megünneplése, színházlá-
togatás, önkéntes nap, nyári 
kirándulás, Mikulásváró és 
karácsonyi ünnepség.

– Ahhoz, hogy terveink 
megvalósuljanak tisztelettel 
kérjük a lakosságot, hogy 
adójuk 1%- ával segítsék egye-
sületünk munkáját! – mondta 
Sándor Katalin elnök.

A Sárvári Nagycsaládo-
sok Egyesülete adószáma: 
19245412-1-18.

Közös istentiszteleten em-
lékeztek meg a sárvári pro-
testáns egyházak a Sárváron 
raboskodott gályarabokról. 
Az idei évben a református 
templomban tartottak is-
tentiszteletet, majd együtt 
vonultak át és koszorúzták 
meg a gályarabok emléktáb-
láját a Nádasdy-várban.

Az 1676-ban gályarabságból 
szabadult protestáns lelkészekről 
évek óta közös istentiszteleten 
emlékeznek meg az evangélikus 
és református gyülekezetek Sár-
váron. Az idei évben a református 
templomban gyűltek össze a pro-
testáns hívek. Az istentiszteleten 
a prédikációt Pethő Attila evan-

gélikus lelkész tartotta, aki kitért 
arra, miért fontosak a mai ember 
lelkisége számára a gályarabságot 
elszenvedett prédikátorok. Mint 
mondta, a lelkészek kitartása, 

lelki ereje olyan erények, amelyek 
a mindennapjainkat is megköny-
nyíthetik.

Az istentisztelet után a hívek 
közösen vonultak át a Nádasdy-vár 

udvarán található emléktáblához, 
ahol Szentgyörgyi László refor-
mátus lelkész mondott beszédet. 
Kifejtette, hogy a legnehezebb 
helyzetben is lehet az Úristenhez 
fordulni, mert ő nem hagy magára 
senkit. Hozzátette: mindenkinek 
megvan a maga dolga és feladata, 
amelyben megjelenik az Isten 
kegyelme.

Az emléktáblánál Pethő Attila 
evangélikus lelkész és Horváth 
Zsolt evangélikus gyülekezeti 
felügyelő, valamint Szentgyörgyi 
László református lelkész és Dohi 
Zsolt református egyházközségi 
gondnok helyezett el koszorút. A 
megemlékezés végén az össze-
gyűlt hívek közösen elénekelték 
a Himnuszt.  (gabika)

Folytatás az 1. oldalról
A Katolikus Jótékonysági Bál 

után a szervezők nevében Nagy-
né Molnár Rózsa elmondta, hogy 
örömmel fogadták a nagy számú 
tombolafelajánlást, melynek teljes 
bevétele a Wimmer Roland plé-
bános által meghatározott három 
szervezet között oszlik meg. A 
nyolcadikos diákok árusították a 
tombolajegyeket, és a nagylelkű 
bálozóknak köszönhetően 20 
tombolatömb jegyei találtak gaz-
dára. Az idei bál megszervezéséből 
kivették a részüket a Szent László 
Katolikus Általános Iskola, a Szent 

Piroska Óvoda és a Sárvári 
Karitász munkatársai mellett a 
cserkészek is. Az óvoda mun-
katársai a jegyárusításban és 
a tombolatárgyak begyűjté-
sében vettek részt, a Karitász 
és a cserkészek segítettek a 
tornacsarnok berendezésében 
és visszarendezésében. 

A bál az idei évben is na-
gyon jó hangulatban telt, a 
szervezők már tervezik a 2024. 
évi bált, a hagyományoknak 
megfelelően, a farsangi szezon 
utolsó szombatján. 

(gabika)

GÁLYARAB LELKÉSZEKRE emlékeztek

A KATOLIKUS JÓTÉKONYSÁGI BÁL ZÁRTA A SÁRVÁRI FARSANGI SZEZONT

Közös májusfaállítás a várparkban

Horváth Zsolt, Pethő Attila, Szent-
györgyi László, Dohi Zsolt az em-
léktáblánál (Fotó: TRG)

Haller Ferenc, Wimmer Roland, Kondora István és 
Orbán István a megnyitón (Fotó: TRG)

Várják az 1%-ot a sárvári nagycsaládosok!
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Teljesen felújított elektronika labort adott át a TDK Hungary 
Components Kft. február 14-én Sárváron, a Barabás György 
Műszaki Szakképző Iskolában. A TDK és a Barabás ebben az 
évben ünnepli együttműködésének 10 éves jubileumát. Az 
évforduló alkalmából átadott megújult oktató labort a duális 
automatikai technikus képzésben résztvevő TDK-s diákok egy 
mini bemutató órán vehették birtokba.

Az elektronika labor átadóján 
Talabér Csaba iskolaigazgató 
köszöntötte a résztvevőket. 
Fontosnak nevezte a korszerű 
munkakörnyezet kialakítását, 

hogy a diákok már az iskola 
falain belül megismerkedje-
nek azokkal a technológiákkal, 
amiket később a munkahelyen 
használniuk kell.

– Ebben a teremben a mérő-
eszközök és egyéb berendezések 
rendelkezésre álltak, a szakmai 
anyagot mindig megkaptuk a 
fenntartónktól. A bútorzatunk 
viszont már nagyon elavult, meg-
kopott volt. Ennek a cseréjére 
feltétlen szükség volt, és ebben 
kaptunk nagyon nagy segítséget 
a TDK-tól – fogalmazott.

Az igazgató elmondta, elsősor-
ban a duális automatikai technikus 
képzés keretében használják majd 
a termet, de itt zajlik minden villa-
mos szakma alapozó képzése, így 
a villanyszerelő tanulók oktatása is.

A TDK és a Barabás idén ünnepli 
együttműködésének 10 éves 
jubileumát. A partnerségnek kö-
szönhetően eddig összesen 60 
diák szerzett gyakorlatot. Szent-
györgyvári Róbert, a Vas Megyei 
Szakképzési Centrum kancellárja 
példaértékűnek nevezte a 2013-
ban indult közös munkát.

Takács Balázs, a TDK Hungary 
Components Kft. ügyvezető igaz-
gatója kiemelte, a vállalat számára 

fontos, hogy a munkatársak és 
diákok a lehető legmodernebb 
és legkényelmesebb munkakö-
rülmények között dolgozhassanak 
és szerezhessenek szakmai gya-
korlatot. A teljes körűen felújított 
elektronika laborban mintegy 100 
diák fordul meg egy tanév során.

Az átadón elhangzott, a duális 
automatikai technikus képzés 
számos vonzó előnnyel jár, hiszen 
a diákok a képzés teljes ideje alatt 
havi 100 ezer forintos juttatást 
kapnak, a sikeres technikusi vizs-
gát követően pedig akár 300 ezer 
forintos pályakezdési juttatásban 
is részesülhetnek. A képzésben 
résztvevő diákoknak a TDK a régi-
óban egyedülálló életpályát kínál.

A megújult oktató labort a 
duális automatikai technikus 
képzésben résztvevő TDK-s di-
ákok egy mini bemutató órán 
vehették birtokba. A tanulók a 
kézi forrasztást gyakorolták előre 
gyártott paneleken. Valentin-nap 
alkalmából egy-egy világító szív is 
készült az új teremben.  sii

ELEKTRONIKA LABORT adtak át a Barabásban

Takács Balázs, a TDK Hungary 
ügyvezetője a bemutató órát 
figyeli (Fotó: CSZ)

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! 

A sárvári 

felvételt hirdet a következő pozíciókba :

• recepciós
• szobaasszony

• szállodai karbantartó
Amit elvárunk:

– precíz munkavégzés
– ápolt megjelenés
– megbízhatóság
– jó szervezőkészség
– jó problémamegoldóképesség
– vendégközpontú hozzáállás
– angol és/vagy német nyelv társalgási szintű 
   ismerete (recepciós pozíció)

Az állás betöltéséhez előnyt jelent, de nem elvárás:
szakirányú végzettség ill. szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
– azonnali kezdés
– teljes munkaidős, éves állás
– stabil, megbízható munkahely
– pozitív munkahelyi légkör, fi atalos csapat
– korrekt bérezés

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
vagy egy pár mondatos bemutatkozó levéllel 

az uzemeltetes@onyxsarvar.hu 
e-mail címen lehetséges.
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A Pannonhalmi Főapátság húsz éve áll aktív és egymást támogató 
kapcsolatban a kárpátaljai Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögka-
tolikus Líceummal.  Ennek a szoros kapcsolatnak a jegyében a 
Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai és tanárai, illetve a Ka-
rácsfalvi gimnázium tanulói, tanárai évente látogatják egymást. 

 A mostani magyarországi lá-
togatás során olyan programo-
kat szerveztek számukra, mely 
elfeledteti velük egy kis időre, az 
otthoni, embert próbáló körülmé-
nyeket. Az egyik napon felkeresték 

a Nádasdy-várat, majd ellátogat-
tak a Sárvárfürdőbe. A Nádas-
dy-várban a gyerekeket Kondora 
István polgármester köszöntötte, 
és megajándékozta őket Sárvár 
csokoládéval. Köszöntőjében elmondta, hogy nagyon örül 

annak, hogy már gyermekkorban 
elkezdik a nemzetközi kapcsolatok 
építését, hisz ez a későbbiekben 
is megmarad, és tovább fejlődik. 
Majd Takács Zoltán Bálint, a Ná-
dasdy Kulturális Központ vezetője 
fogadta a diákokat, aki örömének 
adott hangot, hogy megismertet-

hetik a kárpátaljai gyermekeket 
Sárvár történelmével.

Tóth Jenő a Líceum intézmény-
vezetője elmondta, hogy 53 di-
ákkal érkeztek Magyarországra. 
Iskolájukban 185 diák tanul, ahol 
a háború viszontagságai ellenére 
az oktatás nem állt meg.

(gabika)

Szobrot adományozott a Nádasdy Történelmi Hagyományőr-
ző Egyesület a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolának.  
Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya mellszobrát Túri Török 
Tibor készítette. 

A szoboravató ünnepségen a 
diákok elszavalták Hóbor István ta-
nár Nádasdy Tamás című versét, az 
énekkar pedig a Nádasdy-indulót 
énekelte el. Az átadást megtisz-
telte jelenlétével Kondora István 
polgármester és Rozmán László, 
a Sárvári Tankerületi Központ 
igazgatója. Az átadó ünnepségen 
Szijártó Zsolt iskolaigazgató és 
Szabó Krisztián egyesületi elnök 
közösen leplezték le az alkotást.

A szobor adományozásával 
kapcsolatban Szabó Krisztián, 
a Nádasdy Történelmi Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke el-
mondta, hogy jó néhány évvel 
ezelőtt készítette Túri Török Tibor 
keszthelyi szobrász Nádasdy Ta-
más és Kanizsai Orsolya mellszob-

rát az egyesület megrendelésére. 
Az alkotást a szervezet raktárában 
őrizték, és néhány héttel ezelőtt 
merült fel az a gondolat, hogy a 
Nádasdy iskolának ajándékozzák, 
mivel jó együttműködés alakult ki 
az intézménnyel.  

Az iskola örömmel és büszkén 
fogadta az adományt, erről már Szi-
jártó Zsolt igazgató beszélt, aki azt 
is kiemelte, hogy fontos számukra 
névadójuk emlékének őrzése.  
– A hagyományőrző egyesülettel 
már tavaly nyáron kezdődött a 
kapcsolatunk, amikor a leendő 
elsőseinket felavatták a Nádasdy 
Fesztiválon. Bízom abban, hogy 
idén is részesei lehetnek ennek az 
élménynek a kis elsőseink – szólt 
Szijártó Zsolt.  -fr-

A kárpátaljai gyerekek vendéglátóikkal 
a díszteremben (Fotó: TRG)

Az avatás résztvevői Túri Török Tibor szobrával (Fotó: CSZ)

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 9-én és 16-án, 
csütörtökön 17 órakor Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, 
jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk 
Társasházak kezelését.
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9600 Sárvár, Batthyány utca 43. 
  (lottózó mellett)
Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

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

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com
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PRÉMIUMALKUSZ ZRT.
független biztosítási alkusz

Minden, ami biztosí tás!

SZOBORAVATÁS a Nádasdy iskolában

KÁRPÁTALJAI GYERMEKEK Sárváron
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A téli nyitvatartás része-
ként a könyvtár februárban 
kedden és pénteken két-
két órára újra megnyitotta 
kapuit. A múzeum pedig 
családi rejtvénynapokkal 
és tematikus tárlatvezeté-
sekkel várta vendégeit a 
hétvégeken. 

A sárvári vár évszázadokra visz-
szatekintő múltja is magyarázza, 
hogy a téli hónapok mindig na-
gyobb kihívást jelentenek az itt 
működő intézmények számára. 
Jellemző, hogy a vár felújításával 
kapcsolatos tervek kiemelt része 
az energiatakarékos működés 
feltételeinek a biztosítása, közte, 
mint legnagyobb tétel a fél év-
százados fűtési rendszer korsze-
rűsítése. 

Az előzetes számítások szerint 
a megszokott teljesítmény mel-
lett a tavalyi év végén és az idei 
év elején a jelentős mértékben 
megemelkedett energiaárakból 
következő rezsiköltségek az in-

tézmény biztos talajon álló 
költségvetési helyzetének 
megingását jelentették vol-
na. A helyzet megoldására 
egyetlen út kínálkozott, az 
intézmény ideiglenes bezá-
rása december közepétől. 

Februárban azonban 
meghatározott napokon 
mind a könyvtár, mind a 
múzeum kinyitotta kapuit. 
Kedden és pénteken az ol-
vasókat várták a könyvtár 
munkatársai, akik nemcsak a 
kölcsönzéseket intézték, hanem 
a háttérben elvégzik az év eleji 
szokásos teendőket. Köztük az 
intézmény működéséről szóló 
statisztikák elkészítését, illetve 
az olvasói igényeknek megfelelő 
könyvtárközi kölcsönzéseket. 

A múzeum szombatra családi 
rejtvénydélután keretében Kiráz 
a hideg címmel hirdetett progra-
mot. A bajor hercegek szülei nyo-
mába eredtek a szabadulószobát 
kedvelő résztvevők, akik a hűvös 
termekben átérezhették, milyen 

lehetett egy hideg téli nap egykor 
a várban. Másik alkalommal pedig 
Báthory Erzsébet ellen lefolytatott 
eljárás fennmaradt jegyzőkönyvei 
alapján hirdetett játékot a múze-
um arra keresve a választ, vajon 
bűnös volt-e a fekete bég, Nádas-
dy Ferenc felesége vagy ártatlan. 

A vasárnapi tárlatvezetések 
a huszárok, a bajorok és a régi 
bútorok világát mutatták be a 
múzeum vendégeinek. Termé-
szetesen minden alkalommal az 
adott témán felül a kiállítások leg-
érdekesebb műtárgyairól szintén 

szólt a tárlatvezető. A hét utolsó 
napjára szervezett programok 
egyben lehetőséget adtak arra, 
hogy a múzeum munkatársai 
felmérjék, vajon milyen témák, 
kiállítások állnak közelebb a lá-
togatók szívéhez. Az így szerzett 
tapasztalatok segítik a jelenlegi 
tárlatvezetési kínálat átalakítását, 
illetve bővítését.

A tervek szerint mind a könyv-
tár, mind a múzeum március 
második felében tér vissza rendes 
nyitvatartási rendjéhez.

(Gabika) 

KÖNYVTÁRI HÉTKÖZNAPOK, MÚZEUMI HÉTVÉGÉK
Huszáros tárlatvezetés Takács Zoltán 
Bálint igazgatóval (Fotó: TRG)
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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
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A Sárvárfürdő Kinizsi NB 
II-es női kézilabdacsapata 
a VKLSE Győr együttesét 
fogadta február 18-án a 
Sárvár Arénában, ezzel el-
kezdődött a tavaszi szezon.  

A mérkőzés első tíz percében 
fej fej mellett haladt a két csapat: 
hol a Sárvár, hol a VKLSE vezetett 
egy góllal. Mindkét oldalon sok 
volt a hiba, a 14. és 22. perc között 
mindössze két találat született.  

A második játékrészben aztán 
már nem engedte ki a kezéből a 
kezdeményezést a hazai gárda, 
és időnként szemre is tetszetősen 
játszva, magabiztosan győzött a 
Sárvárfürdő 31–25 arányban.

– Nagyon fontos volt számunk-
ra, hogy a tavaszt győzelemmel 
kezdjük! Végre viszontláthattunk 
valamit abból, amit edzésen el-
terveztünk és gyakoroltunk – nyi-
latkozta a mérkőzés után Pupp 
Adél edző.

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

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk az Ön számára legmegfelelőbb feladatkört!

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén | Várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken, a munka -
körökről részletes tájékoztatást nyújtunk: 06 70/933-7925; 06 70/938-8726 | e-mail: hr@taravis.hu

Hűtőraktáros
• hétfőtől péntekig, többműszakos

munkarendben
• előny targoncás jogosítvány

Műszaki karbantartó,
gépkezelő, gépbeállító
• műszaki beállítottság
• előny villanyszerelő, lakatos,

műszerész végzettség

Üzemi takarító
(állandó éjszakás)
• Feladatok: gépek, padozat és szalag -

rendszerek mosása

Kézi csomagoló
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös

munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40 
• nyugdíjasok, kismamamák jelentke -

zését is várjuk rugalmas foglalkozta -
tásban, akár heti néhány napra, vagy
akár 6 órás részmunkaidőben

Vágáselőkészítő, függesztő
• egy műszakos munkarend hétfőtől

péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása, rekeszek

leszedése, baromfi függesztése,
rekeszek tisztára mosása

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

Miért
bennünket
válasszon?
• Saját állományú munkaviszony

határozatlan időtartamú
szerződéssel

• dolgozói vásárlás termékeinkből
• 100%-ban térített busz- vonatbérlet,

munkába járás támogatása
• céges buszjáratok
• hosszútávú munkalehetőséget

ajánlunk és teljeskörű betanítást
biztosítunk

ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNY
ADATFELVÉTEL

EURÓPAI 
JÖVEDELMI 

2023. február 15. – április 30.

További információ: 

www.ksh.hu/eletmod

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
A telefonon vagy személyesen válaszolók 
mindannyian 1 000 forint  értékű  
vásárlási utalványt  kapnak. 

A KSH a háztartásokat jövedelmi helyzetükről, fogyasztásukról, 
valamint lakás- és életkörülményeikről kérdezi.

A felvételbe bevont háztartások levélben kapnak felkérést az adatszolgáltatásra.
A válaszadás önkéntes és anonim.

TELEFONOS SZEMÉLYESvagy

válaszadás: 

2023. február 15. és április 30. között

Győzelemmel kezdtek a kézisek
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SZŐNYEG CENTRUM  95/326-510 
Sárvár Batthyány út 40. (a körforgalomnál)

Nyitva: hé–pé: 9–12, 13–17 • szo: 9–12

LAMINÁLT- 
PADLÓ-AKCIÓ!

8 mm-es, 32-es  
kopásállóságú padló 

4990 Ft/m2 helyett

3990 Ft/m2 
AZONNAL 
VIHETŐ!

Az akció január 9-től február 28-ig,  
illetve a készlet erejéig tart.

Az akció január 9-től március 31-ig,  
illetve a készlet erejéig tart.

Sárvár, Hunyadi utca 23.
h� ps://platan-e� erem.metro.rest/

facebook.com/platansarvar
06 95 312 280

Ne feledje: „Az élet rövid, egyél röfi t!”

várunk minden 
„Street Food”– utcakaja 

kedvelőt. 

Március 7-én, kedden 
újra színre lép 

a „KÉK MALAC” Sárváron, 
a Bonita és a Fészek 

sarkán, a Dózsa utcában!

Különleges nőnapi 
malacságokkal

és sok más meglepi 
finomsággal

Gyere el 
a „KÉK MALAC”-hoz, és fedezz fel 
egy új, üde szín- vagyis ízfoltot 

Sárvár gasztrotérképén!

Jelentkezésedet 
az alábbi munkakörökbe várjuk:

- Vonalkiszolgáló-gépkezelő (állandó éjszaka)
- Raktáros (2 műszak)
- Villamos karbantartó (2-3 műszak)

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

stabil háttérrel rendelkezik
–  munkádért versenyképes bért, 

44% műszakpótlékot, 39% éjszakai 
pótlékot és negyedéves bónuszt fizetünk

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

Jelentkezési elérhetőségek:
Személyesen a Sága portán vagy emailben 

küldött önéletrajzzal.
06-30/947-5813, hr@saga-foods.hu

Legyél Te is a Sága csapat tagja!

AKCIÓ: 2023.03.01–03.31.
Részeletek az üzletben.
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Karikagyűrűk Karikagyűrűk 
és eljegyzési és eljegyzési 

gyűrűk gyűrűk 
készítésekészítése

-10% -10% 
kedvezménnyel.kedvezménnyel.

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

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

Tavaszi akciók!Tavaszi akciók!

HELLÓ HELLÓ 
TAVASZ!!!TAVASZ!!!

Drágaköves Drágaköves 
ezüst ezüst 

ékszerek ékszerek 

       Válassz        Válassz 
színes ékszereket! színes ékszereket! 

Arany ékszerArany ékszer
vásárlásvásárlás

(Beszámítás esetén!)(Beszámítás esetén!)  

Ékszerkészítés Ékszerkészítés 
hozott hozott 

aranyból is!aranyból is!

-10% -10% 

Szerencsehozó Szerencsehozó 
karkötők karkötők 

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