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Adventi rendezvények
a Posta téren

Sárvár idén is a Posta téren 
állítja fel adventi vásárát, ahol a 
mézeskalács és a forralt bor hami-
síthatatlan illata lengi be a teret, és 
adja meg már november 27-től a 
karácsony fénybe öltöztetett ünne-
pi hangulatát. A tér azonban nem 
csak vásározás helyszíne: kiváló 
lehetőség arra, hogy barátainkkal 
találkozzunk, hogy koccintsunk 
egyet az esztendő végére és kon-
certeket, ünnepi programokat 
hallgatva szívünkbe költöztessük 
karácsony szép ünnepét.  

Program a 6-7. oldalon

Nőtt a vendégszám
Sikeres nyári szezon után telt 

házat várnak év végén is a kisebb-
nagyobb sárvári szálláshelyek. 
Az önkormányzat és a turisztikai 
szakemberek azon dolgoznak, 
hogy Sárvár egész éven át kedvelt 
legyen a belföldi és a külföldi 
turisták körében. A turisztikai 
szakembereknek fontos infor-
máció, hogy a városba látogatók 
mennyi időt is töltenek Sárváron.

Folytatás a 4. oldalon

Több száz új munkahelyet te
remt az a több mint félmilliárd 
forintos beruházás, amelynek 
keretében a Flex sárvári üzemé
ben elindították a világ legna
gyobb PCgyártója, a Lenovo 
x86os szervereinek gyártását. 
A kapacitásbővítő fejlesztést 
Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter avatta fel. A térség 
országgyűlési képviselője és 
Sárvár vezetői is jelen voltak.

A Flex, mint a Lenovo stra-
tégiai partnere immáron 7. 
évfordulóját ünnepli ez év de-
cemberében, így a több évre 
visszanyúló együttműködésnek 
hála az üzem várhatóan 2016 
decemberében fogja leszállítani 
a hatmilliomodik Lenovo asztali 
PC-t az EMEA régió, vagyis 
Európa, Közel-Kelet és Afrika 
térsége számára. A stratégiai 
partnerségnek köszönhetően 

pedig, az idei évtől kezdve a Flex 
sárvári üzeme gyártja a vállalat 
x86-os szervereit is. 

– Külön örömmel tölt el, hogy 
a gépeken feltüntetett „Made in 
Hungary” felirat egyet jelent a 
kiváló minőséggel, mely növelni 
fogja az ország jelentőségét az 
IT-iparágban is – mondta Lu-
kács Anita, a Lenovo Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója.

Folytatás a 3. oldalon

Keressük az év emberét! 
A Sárvári Média Nonprofit Kft. idén is megrendezi az ÉV 

SÁRVÁRI EMBERE 2016 szavazást, ahol 3 kategóriában adhatják 
le voksaikat. Keressük az Év emberét, az Év közösségét és az Év 
ígéretét. A legtöbb szavazatot kapott jelöltet díjazásban részesítjük, 
és bemutatjuk Óévbúcsúztató műsorunkban. Szavazni lehet a 
november 25-i és a december 9-i újságokból kivágott szavazóla-
pokon, melyet a Sárvári Televízió bejáratánál (Sárvár, Móricz Zs. 
u. 4.) elhelyezett postaládába várunk 2016. december 15-én éjfélig! 

Szavazólap az 5. oldalon

Reformációi bélyegkiállítás Sárváron
A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából Egy új kor kez-

dete – A reformáció története bélyegeken címmel rendeztek az 
evangélikus gyülekezeti teremben bélyegkiállítást. A tárlatot a 
Bélyegmúzeum igazgatója, Nikodém Gabriella nyitotta meg. A 
sárvári 1-es posta is kitelepült ez alkalomra, hisz képeslap, egyedi 
bélyeg és első napi bélyegző is készült. A megnyitón közremű-
ködött a Sárvári Kortárs Keresztyén Kórus. Köszöntőt a Sárvári 
Bélyeggyűjtő Kör elnöke, dr. Gaál Péter, valamint Mészáros 
Tamás felügyelő mondott.   Folytatás a 9. oldalon

Tartalomból:
Kéményseprés  .........................  2.
Új civil ház  ...............................  2.
Defibrillátor a Ságában  .........   4. 
Horgászverseny  .....................  15. 

A világ élvonalában a sárvári Lenovo

Ünnepélyes szalagátvágás – Máhr Tivadar alpolgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István 
polgármester, Wilfredo Sotolongo, az EMEA adatközponti fejlesztésekért felelős csoport igazgatója, Varga Mi-
hály miniszter, Lukács Anita, a Lenovo Magyarország ügyvezetője és Lang János, a Flex Magyarország alelnöke



SÁRVÁRI         HíRLAP2 www.sarvarvaros.hu

Újra benépesült a Barabás 
iskolával szemben álló egykori 
tanműhely épülete. November 
16án ünnepélyesen is átadták 
a helyet a Sárvár Városi Karita
tív Krízis Csoport és a Sárvári 
Polgárőr Egyesület tagjainak. 

Kondora István polgármester 
még az ünnepi átadó előtt el-
mondta, hogy a Dózsa György 
utca 14. szám alatt működött 

a két szervezet. Új helyre azért 
költöztek, mert az épület emeleti 
részén a tankerület irodáit kell 
kialakítani. A szervezetek régi, 
földszinti helyén is államigazga-
tási vagy oktatáshoz kapcsolódó 
funkciók valósulnak majd meg. 

A városban már évek óta 
üresen állt a tanműhely épülete. 
A most beköltöző két szervezet 
egy felújított, és több helyiségből 
álló otthont kapott, ahol zavar-
talanul élhetik az egyesületeik 
mindennapjaikat. A két csoport 
így továbbra is aktív részese tud 
lenni a város életének. A polgár-
őrök a közbiztonság területén, a 
karitatív csoport pedig a szociá-

lis munka területén folytathatja 
működését. 

Süle Ferencné, a helyi karitatív 
csoport vezetője elmondta, hogy 
csoportjuk tagjaiból alakult meg 
az Aranyrózsa Nótaklub, amely 
összejöveteleit szintén az új klub-
helyiségben tartja. A két csoport 
szorosan együttműködik egy-
mással, azzal a céllal, hogy törőd-
jenek és segítsenek másokon. A 
nótaklub szerepe az, hogy a cso-

port tagjait segítse vidámsággal 
és a közösség erejével. A karitatív 
csoport a betegeket, az időseket, 
a rászoruló hajléktalanokat, és a 
határon túli magyarokat támogat-
ja. Az „Aranyhíd, ami összeköt” 
Alapítvánnyal már többször 
gyűjtöttek, és vittek adományokat 
a Kárpátalján élő magyaroknak. 

Idén karácsony előtt is készül-
nek a csoport tagjai adományo-
kat vinni a kárpátaljai rászoruló 
családoknak és az időseknek, 
akiknek egyre nehezebb a min-
dennapi megélhetésük a mun-
kalehetőség hiánya és a nagyon 
kevés nyugdíj miatt.

szilke

Új helyiségeket kapott
két civil szervezet is

GYŰJTÉS A KÁRPÁTALJAI CSALÁDOKÉRT!
Az „Aranyhíd, ami összeköt” Alapítvány

gyűjtést szervez a Kárpátalján, 1012 ezer forintból élő
betegeknek, öregeknek, családoknak.

A felajánlóktól pelenka- és pénzadományt várnak.
A pénzadomány küldhető az alapítvány számlaszámára: 

72700253-30063677 vagy szerdánként 
16 órától leadható a Batthyány u. 7. szám alatti klubhelyiségben, 

a Sárvár Városi Karitatív Krízis Csoportnál.
Tel.: 30/602-7050, 20/5260-854

Ki sepri a kéményt?
Vas megye teljes területén a 

kéményseprő-ipari szolgáltatás 
ellátása vonatkozásában 2016. jú-
lius 1-jétől változás nem történt.

Szombathely Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata, mint a szol-
gáltatásért felelős önkormányzat, 
a hatályban lévő közszolgáltatási 
szerződések lejártáig, 2024. 
június 30. napjáig biztosítja Vas 
Megye területén a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást. 

Szombathely városában a 
Vasi Füstfaragók Kft., a megye 
többi településén a Vas Megyei 
Kéményseprő és Tüzeléstech
nikai Kft. látja el továbbra is a 
szolgáltatást.

Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs 

összefüggésben a fűtési időszak-
kal. A kéményseprők ütemterv 
alapján érintik az egyes települé-
sek utcáit. Ez gázüzemű és zárt 
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök 
esetén kétévente, minden egyéb 
fűtőberendezés esetében évente 
történik meg.

Mennyibe kerül a kémény
seprés?

A lakossági sormunka in
gyenes. 

A kéményseprő-ipari szol-
gáltató legalább 15 nappal a 
sormunka előtt hirdetmény útján 
(önkormányzatokon keresztül, 
helyben szokásos módon) köteles 
értesíteni az ingatlan használóját, 
illetve honlapján a sormunka 
ütemtervét közzétenni. Ha a ké-
ményseprő a megadott időpont-
ban nem találja otthon az ingatlan 
használóját, így a sormunkát 
elvégezni nem tudja, második 
időpontot jelöl meg, melyről 
legalább 15 nappal korábban 
értesíti az ingatlan használóját. 
Ha a sormunkát a kéményseprő 
a második időpontban sem tud-
ja elvégezni, akkor az ingatlan 
használójának egyeztetnie kell 
egy új időpontot a szolgáltatóval, 
a második időponttól számított 
30 napon belüli időszakra, ami-
kor elvégezhető a sormunka. A 
harmadik, közösen egyeztetett 
időpontban elvégzett munkáért 
már kiszállási díjat kell fizetni.

Mi tartozik bele az ingyenes 
sormunkába?

A sormunka magában foglalja 
a kémény és az összekötő elem 
ellenőrzését, tisztítását, a levegő-
utánpótlás ellenőrzését és az ezt 
befolyásoló műszaki berendezé-
sek okozta hatások vizsgálatát, 
továbbá az égéstermék paramé-
tereinek ellenőrzését, illetve ahol 
elő van írva, ott a szén-monoxid-
érzékelő működőképességének 
ellenőrzését is. A sormunkába 
nem tartozó munkákért, va-
lamint a két sormunka között 
megrendelt kéményellenőrzé
sért fizetni kell.

Kint járt a kéményseprő, de 
nem tisztította ki a kéményt.

Előfordulhat, hogy a kémény 
állapota nem indokol tisztítást, 
olyan viszont nem történhet 
meg, hogy a kéményseprő sem-
milyen vizsgálatot (kémény 
külső állagának vizsgálata, ösz-
szekötő elemek, kéményajtó, le-
vegő-utánpótlás vizsgálata stb.) 
nem végez a kémény ellenőrzése 
során. Ha valaki ilyet tapasztal-
na, kérjük, jelezze ezt a kémény-
seprő-ipari szolgáltatónak. 

Ki végzi a sormunkán felüli, 
kémény használatbavételével, 
műszaki felülvizsgálatával kap
csolatos tevékenységet?

A Vas megyében található 
kéményseprő-ipari szolgáltatók.

Hogyan lehet a szolgáltatást 
megrendelni?

Ha valaki a kötelező és ingye-
nes sormunkán túl kéménysep-
rést rendelne, azt a kéményseprő-
ipari szolgáltatónál megteheti, aki 
díjfizetés ellenében végzi el a ké-
ményseprő-ipari tevékenységet.

A kéményseprő-ipari szolgál-
tató elérhetősége:

Vas Megyei Kéményseprő és 
Tüzeléstechnikai Kft. 

Központi iroda: Cím: Szom
bathely, Nárai u. 3.  Telefon: 
94/506490 E-mail: kemenysep-
ro@slk.hu

S á r v á r i  K i r e n d e l t s é g : 
Cím: Sárvár, Széchenyi u. 31. 
Telefon: 95/320-308 E-mail: 
kemenyseprosarvar@gmail.com

Weblap cím: http://kemeny-
sepro.net/

A legfontosabb tudnivalók 
a kéményseprésről

Kondora István polgármester adta át az új klubhelyiségeket, és dalra is fakadt 
az Aranyrózsa Nótaklub tagjaival együtt
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Folytatás az 1. oldalról
a lenovo x86-os szerverek sár-

vári gyártásának elindításával a 
termékkör annyira kibővül, hogy 
jövőre duplájára nőhet a társaság 
exportja Magyarországról. a kí-

nai központú cég számára eddig 
asztali személyi számítógépek, 
all-in-one és grafikus pc-k, vala-
mint egyéb szerverek készültek 
Sárváron.

lukács anita, a lenovo Ma-
gyarország ügyvezető igazgatója 
a mintegy félmilliárd forintos 
beruházást jelentő fejlesztés 
hivatalos átadóján elmondta, 
hogy több mint 200 fővel bővül a 
sárvári létesítményben a cég ter-
mékeinek előállításán dolgozók 
száma, és meghaladja a 700-at. 
lukács anita hangsúlyozta azt 
is, hogy a mostani fejlesztéssel, 
a gyártási kapacitás növelésé-
vel, valamint új technológiák 
bevezetésével a magyarországi 
beszállítóknál is bővülhet az új 
munkahelyek száma.

lang János, a Flex Magyaror-
szág alelnöke arról beszélt az ava-
tón, hogy a több mint 4 ezer fős 
sárvári üzemben egyre nagyobb 

szerephez jut az automatizáció, 
amit nemcsak a technológiai 
fejlődés, hanem a szűkös mun-
kaerőkínálat is kikényszerít. Erre 
külön csoportot is létrehoztak, 
amelynek a feladata, hogy az 

emberi erőforrást, minél inkább 
a nagyobb hozzáadott értékű fel-
adatok felé lehessen terelni.

– a magyar gazdaság eredmé-
nyei, fejlődési lehetőségei és a 
kormány támogató gazdaságpo-
litikája együtt teremtette meg azt 
a stabil alapot, amelyre a hazai és 
külföldi vállalkozások saját sike-
reiket is építhetik – hangsúlyozta 
varga Mihály Sárváron, a lenovo 
és a Flex közös beruházásában 
megvalósult kapacitásbővítő 
fejlesztés átadásakor. 

az informatikai szektorban 
megvalósuló beruházások ki-
emelten fontosak a magyarországi 
iparfejlesztés szempontjából – 
hangsúlyozta a nemzetgazdasági 
miniszter. Emlékeztetett rá, hogy 
az informatika az egyik leginno-
vatívabb, legnagyobb sebességgel 
fejlődő iparág, amely 2015-ben 
400 ezer embernek biztosított 
munkát Magyarországon. a Nem-

zetgazdasági Minisztérium olyan 
iparági szakstratégián dolgozik, 
amelynek eredményeként tovább 
emelkedik a terület súlya – jelen-
tette be varga Mihály.

Mint fogalmazott: a tervezett 
intézkedések révén 3 év alatt az 
iKT- szektorban foglalkoztatottak 
száma mintegy 20 ezerrel nő, a 
bruttó kibocsátás és a hozzáadott 
érték termelése pedig mintegy 
5 százalékkal emelkedhet. a to-
vagyűrűző hatásokat figyelembe 
véve ez mintegy 50-60 ezer új 
munkahely létrejöttét, és 200 
milliárd forint GDp-növekedést 
eredményezhet 2020-ig – mondta 
a miniszter, aki végezetül gratulált 
a Flex és a lenovo munkatár-
sainak a több mint félmilliárd 
forintos beruházáshoz, amellyel 
Magyarország megerősíti helyét 
az informatikai piacon.  

az avatáson Kondora istván 
polgármester és Máhr Tivadar 
alpolgármester is jelen volt. a 
város első embere szerint Sárvár-
nak különösen fontos, hogy ne 
csak idegenforgalmi szempontból 
legyen nemzetközileg ismert, de 
az ipara is a világ élvonalához 
tartozzon. – a lenovo és a Flex 
tekintetében Sárvár a technológiai 
váltásnak az élvonalában van, 
és nemcsak Magyarországon, 
hanem világviszonylatban is. Ma 
a lenovo sárvári üzemében egy 
olyan magas termelési kultúrát 
láthattunk, amelyben tökéletes a 
robottechnika és az emberi erőfor-

rások együttműködése, és mindez 
csak egy állomás, hiszen további 
fejlődési potenciál van a gyárban 
– mondta Kondora istván.

a lenovo és a Flex közös beru-
házását ágh péter országgyűlési 
képviselő is üdvözölte. – 21. szá-
zadi fejlesztés tudott megvalósulni 
itt Sárváron, mindez azt mutatja, 
hogy a 21. században is meg tudja 
találni a helyét a város. Ez egy 
óriási eredmény, hiszen Sárvár 
továbbra is „két lábon áll a földön”. 
az egyik lábát a város fejlődé-
sének az idegenforgalom adja, a 
másikat pedig az az ipari fejlődés, 
amellyel kapcsolatban láthatjuk, 
hogy újabb és újabb innovációkat 
tartalmaz. Ez a beruházás és varga 
Mihály miniszter itt léte megerő-
síti a várost abban, hogy jó úton 
halad, azonban még nagyon sok 
feladat áll előttünk, ezért tovább 

fogunk közösen dolgozni Sárvá-
rért – szögezte le ágh péter.

az ünnepi beszédeket követően 
a nemzeti színű szalag átvágása 
következett, majd a lenovo gyár-
tóegységét tekinthették meg a 
résztvevők. az x86-os szerverek 
gyártásának Kínából Magyar-
országra telepítése mellett szólt, 
hogy így fizikailag közelebb került 
az előállítás a felhasználókhoz, 
és összességében csökkennek a 
termelési költségek is. a lenovo 
Magyarország távlati tervei között 
szerepel a notbookok gyártásának 
hazánkba telepítése is.

-fr-

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. november 29-én, kedden 

10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal 202. számú irodájában.

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2016. december 13-án (ked-

den) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, várkerület 2., i. 
emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Új beruházást avattak a Lenovo sárvári gyárában

A Lenovo sárvári gyára 2016 decemberében fogja leszállítani a hatmillio-
modik Lenovo asztali PC-t

Varga Mihály, Wilfredo Sotolongo, Kondora István, Lukács Anita, Máhr 
Tivadar és Ágh Péter az avatáson
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Szeptemberben az önkormány
zat vásárolt félautomata de
fibrillátort, amely a hivatal 
recepcióján kapott végleges 
helyet. November 9én a Sága 
üzemének portáján helyeztek el 
egy újraélesztő készüléket, ezzel 
immár 14re nőtt az életmentő 
berendezések száma a városban. 

A Sága üzemében is előfordult 
már, hogy rosszul lett egy dolgo-
zó, mentőt kellett hívni hozzá. A 
baj bármikor megtörténhet, így a 
cég vezetése úgy gondolta, hogy 
beszerez egy félautomata defibril-
látort, hogy ha kell, akkor a dol-
gozók minél előbb megkaphassák 
a szükséges beavatkozást – tudtuk 
meg Keleti Zsolttól, a Sága Foods 
Zrt. vezérigazgatójától.

A 24 órán át működő portán 
lévő készüléket a cég nem zárja el 

a városlakók elől – tehát bárki se-
gítségnyújtására használható –, így 
jó tudni, hogy a temető és a vasút 
környékén is van ilyen készülék.

Szabó Zoltán mentőtiszt, a 
Sárvári Mentőállomás vezetője 

felhívta a figyelmet arra, hogy a 
készülékkel életet menthetünk, 
de a mechanikus újraélesztést 
nem helyettesíti. A hirtelen szív-
halál Magyarországon körülbelül 
átlagban napi 70 embert érint, 

ezeknek jó része laikus újraélesz-
tés segítségével, illetve félauto-
mata defibrillátor használatával 
megmenthető!

Máhr Tivadar alpolgármes-
ter szorgalmazta, hogy kapjon 
minél nagyobb nyilvánossá-
got a készülékek helye, hiszen 
az egészségügyi intézmények 
mellett Sárváron most már 14 
defibrillátor van. A városköz-
pontban az önkormányzaton, 
az orvosi ügyeleten és a rende-
lőintézetben van ilyen készülék. 
Az idegenforgalmi helyek közül 
a Sárvárfürdőn, a Danubius, a 
Spirit, a VitalMed, és a Park Inn 
hotelekben. Található még a Ba-
rabás iskolában és a Nádasdy is-
kola sportcsarnokában, valamint 
a tűzoltóságon, az ipari parkban 
pedig két készülék is van. 

tsz

Tizennégyre nőtt az újraélesztő készülékek száma

Folytatás az 1. oldalról
A KSH számadataiból ki-

tűnik, hogy a nyár folyamán 
több vendégéjszakát realizálnak 
Sárváron, mint az év első hó-
napjaiban. A szakemberek ezért 
azon dolgoznak, hogy az év első 
negyedében és az év végén is 
még több vendég érdeklődését 
keltsék fel városunk iránt.

Idén augusztus 31-ig több 
mint 333 ezer vendégéjszaka 
volt a sárvári kereskedelmi szál-
láshelyeken. Ez 20 ezerrel több a 
tavalyi évhez képest. A vendégéj-
szakák 40%-át belföldiek, 60%-át 
külföldiek vették igénybe. A 
cseh, a szlovák, és az osztrák 
területekről érkeznek hozzánk 
legtöbben. Máhr Tivadar alpol-
gármester szerint a szakembe-
reknek újabb vendégkört – a 
lengyel és német turistákat – is 
meg kell nyerniük.

Sárvár fő vonzereje az önkor-
mányzati tulajdonban lévő Sár-
vári Gyógy- és Wellnessfürdő, 
amely egész évben nagyszámú 
vendégforgalmat bonyolít le. – 
A fürdőben október végéig 680 
ezer látogató volt – tudtuk meg 
Máhr Tivadar alpolgármestertől, 
aki az elmúlt évekhez képest – az 
emelkedő számokat látva – azt 
várja, hogy ez az év talán minden 

eddiginél jobb lesz. A fürdő lá-
togatószámának emelkedéséhez 
nélkülözhetetlenek az innováci-
ók, így volt ez idén is, hiszen egy 
újabb csúszdafejlesztést adtak át 
a nyár folyamán.  

Haller Ferenc, a Sárvár Tourist 
& TDM Nonprofit Kft. ügyveze-
tője elmondta, hogy még mindig 
nagy igény van a személyes kom-

munikációra. Nyáron a városban 
felállított infoviskókat 20%-kal, a 
TDM irodát pedig 30%-kal töb-
ben keresték fel, mint a 2015-ös 
esztendőben. 

A TDM iroda promóciós fel-
adatai ősszel tovább folytatódtak. 
Bemutatkoztak a Savaria Karne-
válon, és a Travel Meeting Point 

prágai vásárán is részt vettek. Az 
őszi és a téli időszak sem telik 
el kampány nélkül, az iroda je-
lenleg a nemrég átadott M86-os 
utat promotálja, illetve a város 
imázs filmjeit terjeszti online 
felületeken. Újdonság, hogy a 
Sárvári TDM több más szervezet 
együttműködésével részt vesz a 
Mária-út népszerűsítésében is. 

A Sárvári Turisztikai Egyesü-
let elnöke, Kiss István az egye-
sületük megalakulása óta évente 
értékeli a kisebb szálláshely 
szolgáltatók nyári szezonját. Idén 
is jó hírekről tud beszámolni 
a témában, hiszen a szállodák 
mellett a magánszállások is 
megteltek. Kiss István véleménye 

szerint a főszezonban Sárváron 
vagy nem lehetett, vagy csak 
nagyon nehezen lehetett szállást 
találni, így minden szállásadó 
elégedetten zárhatta a főszezont. 
Jó hír, hogy már most több 
foglalás érkezett az utószezonra 
is, és az elmúlt évekhez képest 
karácsonyra és szilveszterre is 
többen keresték meg a kisebb 
szobakiadókat. 

A sikeres nyári szezon után a 
szakemberek tehát az év végére 
is telt házas vendéglátóhelye-
ket jósolnak. Haller Ferenc a 
szállodák előrejelzései alapján 
elmondta, hogy karácsonykor 
és szilveszterkor is teljes gőzzel 
üzemelnek majd a szálláshelyek.

Idén ismét lesz adventi vásár a 
TDM szervezésében a Posta téren 
november 26-tól december 23-ig, 
ahol a tavalyi évhez képest több 
kereskedő, vendéglátós és kézmű-
ves árusít majd – Haller Ferenc 
tájékoztatása szerint. Az adventi 
programokat a művelődési ház 
dolgozói állítják össze, de idén a 
kereskedők is szerveznek két saját 
rendezvényt. December 10-én 
Soulwave koncert lesz, az év utol-
só napján pedig óévbúcsúztató 
retro partira várják a sárváriakat 
és a vendégeket DJ Renellel.

szilvo

Tovább nőtt a belföldi és a külföldi vendégek száma

Szabó Zoltán mentőtiszt, Máhr Tivadar alpolgármester és Keleti Zsolt vezér-
igazgató a defibrillátor készülékkel

Az idei adventi vásárba is ezreket várnak a Posta térre
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SZAVAZZON IDÉN IS AZ ÉV EMBERÉRE!

A Sárvári Média Nonprofit 
Kft. idén is megrendezi az 
ÉV SÁRVÁRI EMBERE 2016 
szavazást, ahol 3 kategóri
ában adhatják le voksaikat. 
A legtöbb szavazatot kapott 
jelöltet díjazásban részesítjük, 
és bemutatjuk Óévbúcsúztató 
műsorunkban.

Szavazni lehet az újság
ból kivágott szavazólapon, 
melyet a Sárvári Televízió 
bejáratánál (Sárvár, Móricz 
Zs. u. 4.) elhelyezett posta-
ládába várunk 2016. decem
ber 15én éjfélig! 

Minden kategóriában csak 
egy személyre lehet szavazni, 
a név és cím feltüntetésével, 
a jelölt neve előtti négyzet 
bejelölésével. Fénymásolt 
szavazólapot nem fogadunk 
el. Egy személy csak egy sza-
vazólapon szavazhat.

A szavazáson résztvevők 
között értékes nyereménye
ket sorsolunk ki!

A szavazó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az Év Sárvári Embere 2016 díj jelöltjei: 
1. dr. Szalai Ferencné, a Sárvári Oratórikus Kórus karnagya és alapítója. Az általa vezetett baráti kö-

zösség lélekhez szóló előadásaival már többször megörvendeztette a sárvári közönséget.
2. Králl Csaba,  aki a 15 éves múltra visszatekintő Vármeeting rendezvények sikerét ötleteivel, elkép-

zeléseivel és jó szervezőkészségével fáradhatatlanul segíti.
3. Pászthory Lajos festőművész, aki alkotásaival nagyban hozzájárult Sárvár szellemi és kulturális 

életének gyarapodásához, életművének több darabját is helyi közintézményeknek ajándékozta.

Az Év Sárvári Közössége 2016 díj jelöltjei:
1. Magyar Páneurópa Unió Sárvári Regionális Szervezete – A közösség idén 20 éves fennállását 

ünnepli, az elmúlt két évtizedben a város egyik legaktívabb szervezeteként tevékenykedett. 
2. Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület versenyzői – A Soproni 3D íjász Világbajnokságon 

egyéniben Rabotka György arany-, Rabotka György Viktor és Tomsics Balázs bronzérmet szereztek, 
míg csapatban Tomsics Balázs arany-, Rabotka György Viktor pedig bronzéremmel térhettek haza. 

3. Sárvári Koncertfúvószenekar – A városi fúvószenekar 45 éves fennállást ünnepli, idén felső kon-
certfúvós és show kategóriában is kiemelt arany minősítést értek el, és megújították a fúvós fesztivált.

Az Év Sárvári Ígérete 2016 díj jelöltjei:
1. Auer Nikolett, a Tinódi gimnázium 11./B osztályos kitűnő tanulója, igazi közösségi ember. A Ma’ 

Mint’ Ti’ Színjátszó Csoportban szerzett művészi érzékenységét a gimnáziumban is kamatoztatja.
2. Horvát Lilla, a Szent László Katolikus Általános Iskola 8./B osztályos tanulója, kitűnő tanulmányi 

eredménye, a tanulmányi versenyeken kiemelkedően eredményes részvétele miatt lett jelölt.
3. Papp András, a Barabás szakközépiskola 10./F osztályos tanulója, aki a 2015-16-os tanévben meg-

nyerte az asztalitenisz diákolimpia megyei döntőjét, az országos mezőny 6. helyén végzett.
4. Solti Martin, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 8./A osztályos tanulója, aki rendkívül sok-

oldalú, kreatív diák, a nyolc év során számtalan tanulmányi versenyen szerepelt eredményesen. 
5. Szabó Botond, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola 8./A osztályos tanulója, aki évek óta ki-

emelkedő teljesítményt nyújt közlekedési ismeretek és sport területén.

Feléhez közeledik az önkor
mányzati ciklus, ezért értékelő 
sajtótájékoztatót tartottak a 
Híd a Jövőnkért Egyesület 
tagjai. 

Németh Zsolt, a Híd egye-
sület elnöke szerint az állam 
Sárvár adóerő képessége okán 
százmilliókat von el a város-
tól, ugyanakkor fejlesztésekre 
nem osztja vissza a pénzt. – A 
városlakók érdekében azt köve-
teljük, hogy 2017-ben legalább 
a kerékpárutakat készítsék el. 

Mert az nem megoldás, hogy 
dolgozunk négy-öt évig, és 
az első két-három évben nem 
történik semmi, legfeljebb 
karbantartások, és jelentősebb 
nagy ívű fejlesztések nem tud-
nak megvalósulni. 

A jó dolgok mellett hiányossá-
gok is vannak a városban, ezért 
Németh Zsolt szerint sokan 
megtalálják őket panaszaikkal. 
Számukra létrehoztak egy inter-
netes felületet, amelyen keresztül 
a városlakók elmondhatják a 
véleményüket. 

Szabó Richárd társadalmi kap-
csolatokért felelős vezető a város 
parkolási gondjairól beszélt. 
– Örvendetes az, hogy a nyári 
időszakban a fürdő körül megol-
dották a parkolás problémáját, de 
az ünnepek közeledtével a főtér 
környékén gond lesz a parkolás, 
problémás a parkolás reggelente 
az iskoláknál, a halottak napja 
környékén a temetőnél, és a szű-
kebb utcákban is nehéz megállni 
– mondta Szabó Richárd.  

Szele Balázs, a Híd egyesület 
alelnöke kiemelte, hogy legalább 
évi 200-250 millió forintot kelle-
ne a város utcáinak és járdáinak 
felújítására, valamint a csapa-
dékvíz elvezetésére fordítani. 

A Híd a Jövőnkért Egyesület 
tagjai szerint fontos lenne, hogy 
a ciklus végére megépüljön az új 
multifunkcionális sportcsarnok, 
mert nagyon nagy igény lenne rá 
a városban. 

fr

Ciklust értékelt a Híd  a Jövőnkért Egyesület

Szabó Richárd, Németh Zsolt és Szele Balázs
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Időpont: 2016. december 4. (vasárnap) 15:00                                    
Helyszín: Sárvár, Posta tér
Északi hírforrásaink szerint idén sem hagyja ki hagyományos 

világkörüli útjából Sárvárt a Mikulás. Az őt fogadó programon 
fellépnek majd a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola szol-
fézscsoportjai (Paukovicsné Hegyi Gabriella vezetésével) és a 
Crazy Legs Dance tánciskola táncosai. A műsor után Hótündér, 
Hópihe, Rudolf, a rénszarvas és a Manók társaságában érkezik 
majd meg a térre a Mikulás!

16:00  Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar fellépése

Mikulás-ünnepség a Posta téren

A műsor ideje alatt lehetőség nyílik 
a Mikulás hintójával hintózni, illetve arcfestés is lesz.

Szeretettel várunk Benneteket!

Gyerekkorunkban amikor 
megkérdezték tőlünk, milyen 
karácsonyfát szeretnénk, egy
ből rávágtuk plafonig érőt. Ha 
egy kicsit nehezen ment még a 
beszéd, azt mondtuk, flafonig 
legyen. 

A múzeum munkatársainak 
is mindig ez volt az álma, pe-
dig már nem is annyira gye-
rekek. Három év óta minden 
karácsonykor teljesül az álom. 
A Jézuska, egyeztetve a NAIK 
Erdészeti Tudományos Intézet-
tel egy hatalmas karácsonyfát 
varázsol a múzeum dísztermé-
be. A mennyezet több mint hat 
méter magasan van, így a fa is 
nagyjából ekkora. 

Az idén sem marad el a meg-
lepetés. Miután megérkezett a 
fa a város óvodásai díszítik fel, 
természetesen olyan díszekkel, 
melyeket maguk készítenek 
el a vár falai között. Az előző 
évektől eltérően, már nemcsak 
a város kis lakóinak egy része 
látogat el a karácsonyfa alá. A 

múzeum ugyanis úgy döntött, 
hogy a város több mint félezer 
ovisát elhívja, hogy segítsenek 
gyönyörűvé varázsolni az év 

legcsendesebb és legszebb ün-
nepének régi jelképét. Miközben 
készülnek az apró, csillogó dí-
szek, karácsonyi dalok is segítik 
az ünnepi készülődést. 

A múzeum azonban nem-
csak a legkisebbeket várja, ha-
nem a szülőket, nagymamákat, 

nagypapákat. Advent minden 
vasárnapján 16 órakor egy kis 
műsor keretében meggyújtják 
a koszorú egy-egy gyertyáját. 

Fellépnek a Herpenyő Zenekar 
tagjai, a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai, nö-
vendékei, illetve a Sárvári Nyug-
díjas Kórus díjnyertes csapata. 
A negyedik adventi vasárnapon 
pedig egy szép karácsonyi tör-
ténet hangzik el. 

A programokról, az ovisok 
díszeiről, énekeiről rendszeresen 
olvashatnak a Nádasdy Ferenc 
Múzeum honlapján (www.na-
dasdymuzeum.hu). Képes be-
számolóját pedig folyamatosan 
bővíti a múzeum a facebook 
oldalán.

A múzeum karácsonyfája és 
kiállításai keddtől vasárnapig 
tekinthetők meg nyitvatartási 
időben, 9 órától 17 óráig. Érde-
mes ellátogatni a bajor emléke-
ket bemutató időszaki kiállításra, 
de az állandó tárlatot sem szabad 
kihagyni. Nemcsak dísztárgyak 
tanulmányozhatók, de a hét-
köznapi élet apró eszközei is. 
Karácsony közeledtével például 
nem hagyható ki az a csodálatos 
csokoládékészlet, mely szintén 
látható az egyik vitrinben. 

Advent az idén korán kezdő-
dik. November 27-én, vasárnap 
délután 4 órakor a múzeum 
munkatársai és a Herpenyő Ze-
nekar tagjai várják a karácsonyra 
készülő vendégeiket. 

(tzb)

A legszebb múzeumi karácsonyfa a sárvári várban

Advent a múzeumban
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A Szent László 

● Mint minden hónap 25-én, így péntek 
reggel 7 órakor is imádkozunk templomunk 
Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb 
családokért.

● Ugyancsak november 25-én, Rába-
sömjén Szent Márk templomának kapuja 
11–17 óra között nyitva lesz: szentségimádás. 
„Eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) „Lebo-
rultak és hódoltak előtte.” (Mt 2,11)

● Felnőtt fiatalok számára katekumená-
tus (gyónás, áldozás, bérmálás) és házasság-
előkészítő beszélgetés kezdődik november 
26-án, szombaton 9.00-kor a plébánián.

● Az új egyházi (liturgikus) év kezdetén 
így szólít meg Jézus: „Amikor az Emberfia, 
Krisztus eljön, ugyanaz történik, mint Noé nap-
jaiban.” (Mt 24,37) A harmadik évezred Noé 
bárkája a hívő keresztény templomi közösség. 

● Advent vasárnapjainak előestéjén 
(szombatonként) 18.00-kor ünnepélyes gyer-
tyagyújtásra hívunk a nagytemplomba. (Első 
alkalom: november 26-a estéjén.)

● Adventi hétköznapokon hajnali 6, illet-
ve 18 órakor szentmisék, isteni olvasmányok 
és gyónási lehetőség. Bérmálásra készülők: 
„hajnali őrszemek”!

● December 4-én, advent 2. vasárnapján 
14 órakor Lánkapusztán gyónás, áldozás 
lehetősége! 

● Adventi lelkigyakorlat – a Szeplőtelen 
Szűzanya főünnepéhez kapcsolódóan – 
december 7–8–9-én, szerdán 18 órakor, 
csütörtökön a 10 órai szentmisén és pénte-
ken 18 órakor. Gyóntat és a szentbeszédet 

mondja: Szakál Szilárd sitkei kisegítő lel-
kész. Az állami iskolák 3. és 8. osztályosait 
a csütörtöki 18 órai szentmisére hívjuk és 
elvárjuk: csodásérem-átadás. (A katolikus 
iskola diákjai az iskola szervezésében végzik 
el szentgyónásukat.)

● „Szent és üdvös dolog a halottakért 
imádkozni, hogy feloldozást nyerjenek 
bűneiktől” (2Makk 12,46). A plébánián 
munkanapokon délelőtt 9–12 óra között 
lehet szentmisét előjegyeztetni. 

Szent Miklós Plébán

 
● Adventben minden hétköznap (hét-

főtől péntekig) reggel 6 órakor hajnali misét 
éneklünk.

Gyónási lehetőség minden reggel 5.15 
órától 5.45 óráig. A hajnali misék reggel 
6.30 órára befejeződnek, ezért a nem korán 
munkába induló Híveimet is szeretettel el-
várom! Az első hajnali szentmise november 
28-án, hétfőn lesz.

● Adventi szombatokon (november 26, 
december 3, 10, 17) 18 órakor ünnepélyes 
adventi gyertyagyújtást tartunk.

● Advent 2. vasárnapján, december 
4-én tartjuk Plébániánk hittanos gyermekei 
számára a katekumenátus 2. szakaszát, az 
„Átadás I”-et. Kérem, hogy a gyermekek szü-
leik kíséretében jöjjenek a Sári templomba a 
családnak is megfelelő időpontban kezdődő 
szentmisére. A hittanulók a szentmise kere-
tében vehetik át a katekumenátust igazoló 
emlékképet. Ezen a napon lesz a Szent Mik-
lós-templom búcsúja. Várom a Sáriban lakó 
Híveket és onnan elszármazottakat!

● December 8-án, csütörtökön Szeplőte-
len fogantatás ünnepén 6 órakor lesz ünnepi 
szentmise.

● Előre jelzem, hogy a december 
18–19-én, szombat-vasárnap az este 18 
órakor kezdődő szentmiséken adventi 
lelkigyakorlat lesz.

● Házhoz kötött betegeket karácsonyi 
gyóntatásra és áldoztatásra jelentsék a 
Plébánián!

Hozzátartozóknak legyen ez lelkiismeret-
beli kötelessége! Telefonon is lehet jelenteni: 
320-918. Betegek látogatása december 6-án, 
kedden a délelőtti órákban lesz.

● Szerdánként este 18.45 órára szeretettel 
várom az érdeklődőket felnőtt katekézisre, 
a plébániára.

● A következő gitáros szentmisék no-
vember 27-én és december 11-én, vasárnap 
a 10 órás nagymisén lesznek.

● A plébánia részletes programjai és a 
szertartások időpontjai a www.sarvarsari.hu 
honlapon olvashatók.

● Szeretettel várjuk a gyermekeket kéz-
műves foglalkozásra a plébánia közösségi 
termébe november 26-án és december 10-én, 
szombaton délelőtt 10 órára.

Sárvári Evangélikus 

● Bibliai üzenet: „Higgyétek, Jézus a 
Krisztus, az Isten Fia, és a hitben életetek 
legyen.” Jn 20,31b

● Énekeljünk dicséretet: „Áll az Úr Isten 
temploma, háza a Mindenhatónak. Tárul, 
mint lelkünk otthona, harangjai hívnak, 

szólnak: Öregek, ifjak jöjjetek! Mind, kik 
hordoztok terheket! Mind, akik békét kíván-
tok! Ev. Ék. 288/1.

● Templomszentelés: November 27én, 
advent első vasárnapján 15 órai kezdettel 
tartandó hálaadó istentiszteleten szenteli fel 
Szemerei János püspök úr a teljesen felújí
tott evangélikus templomot. Az ünnepségen 
újra elhangzik Szokolay Sándor: Az Magyar 
Nípnek ki ezt olvassa – antifóna leánykarra 
és zongorára című műve a Szombathelyi 
Művészeti Szakgimnázium Énekkara elő
adásában. Istentisztelet után a városi advent 
gyertyagyújtásán veszünk részt.

● Adventi sorozat: November 22-től 
december 13-ig minden kedden 17 órai 
kezdettel, sárvári és rábapatyi váltakozó 
helyszínen tartjuk sorozatunkat. A téma 
összefoglaló címe: Lesz-e most is refor-
máció?

● Mikulás: December 7-én, szerdán 18 
órai kezdettel a Baba-Mama körben várjuk 
a Mikulás látogatását.

 

● Vasárnaponként 10 órától istentiszte-
letet és – ezzel egy időben – gyermek-isten-
tiszteletet tartunk.

● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda próbá-
ira várjuk az énekelni vágyókat.

● Minden hónap utolsó vasárnapján 
megterítjük az Úrasztalát.

● Egyházközségünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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Átrajzolt valóság címmel nyílt 
meg az ez év márciusában el
hunyt fiatal alkotónak, Ivánko
vics Zoltánnak az em
lékkiállítása a sárvári 
könyvtárban. A tehetsé
ges amatőr grafikusnak 
ez volt az első tárlata.

Aktuális az idő, hisz 
a kiállító kedvenc év-
szaka az ősz volt – szólt 
köszöntőjében Bődi Pi-
roska könyvtárigazgató. 
Szokatlan volt ez a kiál-
lításmegnyitó, hisz any-
nyian összejöttek, hogy 
a gyermek-olvasóterem 
is kicsinek bizonyult hozzá. Más-
részt, mintha egy megkésett 
gyászszertartásra érkeztek volna 
sokan sötétbe öltözve. A tárlat-

nyitó ez esetben nem állt messze a 
valóságtól. A nemrég hosszan tar-
tó betegségben 33 évesen elhunyt 

Ivánkovics Zoltánt már csak 
rajzai idézhették meg kiállításán. 

Az élete tavaly márciusig éppen 
olyan volt, mint bárki másé, ak-

kor azonban hátfájdalmat érzett, 
majd rövid időn belül leukémiát 
diagnosztizáltak nála. A mell-

kasának baloldalán 
rövid időn belül egy 
hatalmas daganat ke-
letkezett, amely nem 
csak fájdalommal, de 
légzési nehézségekkel 
is járt. A kórházban 
kiderült a daganatot 
nem lehet műteni. Sor-
sát és grafikáit a világ-
hálón osztotta meg 
másokkal. Sok köve-
tője akadt, és közülük 
jó néhányan eljöttek az 
emlékkiállításra. 

Ezt tette a kiállítást megnyitó, 
az ország másik feléből érkezett 
újságíró, Theodorovits Andrea 
is, aki élőben sosem találkozott 

Zoltánnal. A múltban boldog 
már nem lehetsz! A jövőben csak 
remélheted! Amit a kezedben 
tartasz, az a jelen! – fogalmazott 
szövegében.

A tárlat létrejötte az aggó-
dó, szeretetüket kinyilvánító 
barátok, ismerősök akarata is 
volt. A képek falra kerülésén 
sokat munkálkodott édesanyja 
és Ivánkovics Zoltán élettársa, 
Horváth Judit. Amikor Zoltán 
megtudta, hogy beteg, fél évig a 
rajzolással is felhagyott. Mikor 
újra kézbe vette a ceruzát, ez 
sokat segítette lelkileg. Rajzaira 
kincsként vigyázott. A grafikus 
szerettei remélik, hogy a sárvári 
után újabb kiállításon és egy 
könyvben is bemutathatják Zol-
tán néha furcsa, egyedi világot 
elénk táró művészetét.

Egy fiú beteljesületlen álmainak töredékei

Folytatás az 1. oldalról
A kiállításmegnyitón részt 

vett Bencze András, a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyház-
kerület püspökhelyettese, aki az e 
napi igét hirdette a templomban. 

– Az évforduló kapcsán külö-
nösen fontos, hogy minél több 
formában jelenjen meg a Biblia 
üzenete. Sárvárra hamar megér-
kezett a protestantizmus szelleme, 
ezért is fontos a város az evangéli-
kusoknak – szólt Mészáros Tamás 
egyházkerületi felügyelő.

A reformáció egyik fontos 
témája a világban megjelent bé-
lyegábrázolásoknak. Ám voltak 
korszakok, amikor nem szíve-
sen látták a propagandistáknak 
is fontos felületeken az egyházi 
témát. Európában leginkább a 
reformáció híres személyiségei 
jelentek meg a bélyegeken, míg 
az afrikai filatélia fő témája a 
missziós tevékenység volt – 
szólt megnyitójában Nikodém 
Gabriella, a Bélyegmúzeum 
igazgatója.

Reformációi bélyegkiállítás

Németh József emlékkiállítása 
nyílt meg a Galeria Arcisban 
november 6án. A tárlatot a sár
vári festő unokája, Torjay Valter 
művészettörténész nyitotta meg.

A Nádasdy-vár mindhárom 
kiállító terében jelenleg sárvári al-
kotók képei láthatóak. Ez mutatja 
Sárvár amatőr képzőművészeti 
mozgalmának az erejét – szólt 
köszöntőjében Kondor János, a 
művelődési központ igazgatója, 
külön üdvözölve a megjelentek 
közt a kiállító Németh József 
családjának tagjait.

Az 1904-ben született, egykori 
sárvári építő-kőművesmester, 

Németh József nevéhez a város 
számos köz- és magánépülete 
fűződik. A Kazinczy utcai ON-
CSA házakat, a vajüzem épületét, 
vagy a kertvárosi kápolnát is ő 
készítette el. Művészetszeretete 
vezette a festészethez. A máso-
dik világháború utáni időkben 
Sárváron élő, a Párizst és Nagy-
bányát megjárt idősebb festő, 
Gottesmann Alfréd jótékonyan 
befolyásolta a művészet iránt 
nagyon érdeklődő, barátsá-
gos építőmestert – fogalmazott 
nagyapjáról Torjay Valter. 

Több kifejező portrét is festett, 
de működését, bölcs belátással, a 
táj- és csendéletfestészetre kon-

centrálta, itt találta meg a neki 
való terepet. Laza, világos, de 
erőteljes, ízes és szín-gazdag mű-

vészete egyszerre hazai és érezhe-
tően kissé franciás. Németh Jó-
zsef Vas megye egyik franciásan 
oldott, az impresszionizmus és 
posztimpresszionizmus irányába 
legszerencsésebben orientálódó 
tájfestője volt – szólt a képekről a 
festő művészettörténész unokája.

Az örökség, a festmények soká-
ig mostoha körülmények között 
vártak a felfedezésre. A mostani 
kiállítás is jó alkalom arra, hogy 
Németh Józsefet ne csak mester-
embernek, hanem művésznek is 
nevezzük. A sárvári impresszio-
nista, Németh József tájképei és 
csendéletei december 4-ig látha-
tóak a Galeria Arcisban.

Németh József tájképei és csendéletei a várban

Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója nyitotta meg a sárvári 
reformációi bélyegkiállítást

A megnyitón (a kép jobb szélén) Bődi Piroska könyvtár-
vezető, Theodorovits Andrea újságíró és az elhunyt alkotó 
– Ivánkovics Zoltán – élettársa, Horváth Judit

Nagy virágcsendélet (1964)
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SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Akciós téli gumik
már 

10.000 Ft/db-tól

» Műszaki vizsgáztatás 19.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «

» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Berzsenyi utcában épülő 
8 lakásos sorházban 
utolsó 2 db – 72 m2 és 
85 m2 alapterületű – 
lakás eladó.

NOVEMBERI MENÜAJÁNLATUNK:

Várjuk megrendeléseiket:
Irodánkban – érthető emberi hangon, nem robot operátoroktól! 

És/vagy Weboldalunkon – www.pbasarvar.hu

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• Tel.: 95/520 230 • Mobil: +36 30/ 267 59 27 • Mobil: +36 30/631 38 07
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában

• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

Folyamatos és hasznos információkért, nyereményjátékokért               !  
facebook.com/pbasarvar

Az összes biztosító ajánlata egy helyen, NÁLUNK!

A. Tudatos Kötelező biztosítás váltás 2017. évre
Annak, aki:  tavaly is váltott; már régen váltott; számtalan 
kiegészítő biztosítás közül válogatna, egyáltalán nem váltott 
még; kárt okozott ebben az évben.

B. A legjobb nyugdíjbiztosítást keresi? Mi segítünk!
Azoknak, akik: 25-55 év közöttiek, fontosnak tartják, hogy 
gondoskodjanak idős napjaik  biztonságáról, vállalkozók 
és nem szeretnének minimálnyugdíjasok lenni, személyre 
szabott tanácsadást szeretnének.

C. Fizessen kevesebbet lakásbiztosítása után!
Azoknak, akik: legértékesebb vagyona a ház vagy a lakás, 
már régen váltottak; számtalan kiegészítő biztosítás közül 
válogatnának, egyáltalán nem váltottak még; káruk volt, de 
szinte semmit vagy keveset fizetett a biztosító.

A Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, 
a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

és a Vas Megye Népegészségügyéért Alapítvány 
 
 

2016. december 2-án (pénteken)  
14.00-18.00 óráig 

 

INGYENES LAKOSSÁGI 
SZŰRŐVIZSGÁLATOKAT 

szervez 
 

Sárváron,  
a Nádasdy-vár Művelődési Központban. 

 
 

   Egy időben – egy helyen: 
 

- anyajegyszűrés  
- számítógépes talpvizsgálat 
- csontsűrűségmérés 
- vérnyomásmérés   
- vércukorszintmérés  
- koleszterinszint-mérés 
- légzésfunkciós vizsgálat 
- a kilégzett levegő CO-tartalmának mérése  
  (aktív és passzív dohányosoknak) 
- testanalízis (testzsír, BMI) 

 
Tájékoztató anyagok, 

az emlő önvizsgálatának oktatása, életmód-tanácsadás 
               

Ön is vegyen részt a szűrővizsgálatokon! 
Tegyen meg ennyit az egészségéért! 

E G É S Z S É G K L U B
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár

szeretettel várja Önt, családját és barátait
2016. november 30-án, szerdán 17 órára ahol

Hétköznapi gyilkosaink 
– szabadulás a depresszióból egy „túlélő” szemével címmel

Horváth Gábor
addiktológus tart előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Sárvári Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya szervezésében,

a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye 
szakembereinek közreműködésével 

2016. november 29-én (kedden) 17 órakor

„Veled vagy nélküled?!”
Egy párkapcsolat örömei és buktatói címmel tart előadást.

Némethné Csáki Helga Katalin pszichológus
Sárváron, a Nádasdy-vár Házasságkötő termében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Onyx Garden Étterem
9600 Sárvár, Rákóczi u. 32.

Tel.: 06 20 360 2428, 06 20 360 7642
E-mail: etterem@onyxgarden.hu • Facebook: ONYX GARDEN

Évzáró céges, vagy 
családi ünnepek 
az Onyx Garden 

Étteremben!
Kedves Vendégeink!

75 férőhelyes éttermünk 
kellemes hangulattal, 

kitűnő ételekkel, és barátságos 
kiszolgálással vár mindenkit!

Segítünk meghittebbé varázsolni 
az ünnepek hangulatát!

Belépődíj: 1000,- Ft http://www.azk.hu

2016. december 10. (szo), 21:00

A koncertek megvalósulását az NKA Zenei Kollégiuma támogatja.
A koncertek szerepelnek a Cseh Tamás Program által támogatott évad műsorában.

SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR, PINCEKLUB

2016_AZK_The_Bits.indd   1 11/4/16   10:28:22 AM

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját 2016. december 2-án 

(pénteken) 17 órára a könyvtárba,

Dolgos Anikó „MESÉLŐ TEXTILEK” című
kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Nagy Bernadett kézműves
Közreműködik: Pántos Nóra és Németh Virág

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pajor Béla 0670/ 272 65 79
Pajor Gábor 0670/ 362 67 76
E-mail: pajorteto@citromail.hu
www.pajorteto.hu

Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák
Szolgáltatásaink:  
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép-, zsindely-, palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek 
  tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek, 
  bádogos szerkezetek, cserepes lemez, 
  szendvicspanel fedések készítése

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.  
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BRONZ-, EZÜST- ÉS ARANYVASÁRNAP 8–12.30-ig várjuk az ajándékozni vágyókat.

Sárvár legnagyobb divatáruházati üzlete!
Sárvár, Ady u. 1. (a rendőrség mellett) FÓRUM ÜZLETHÁZ

Nyitva tartás: H –P: 8.00 – 17.30  Szo: 8.00 – 12.30

Karácsonyi bevásárlását is kezdje a Wang Divatáruházban!
Nálunk mindent megtalál, 

ami az ajándékozáshoz nélkülözhetetlen az egész család számára!

WANG DIVATÁRUHÁZ

Ünnepi ajánlatunk: 

Ágytakarók

Télikabátok

Lakástextília

Illatgyertyák

Bélelt nadrágok

Kesztyűk, sálak, sapkák

Meleg csizmák és papucsok

Meleg köntösök és pizsamák

Karácsonyi ablakdíszek és égősorok

Karácsonyi terítők, csomagolópapír és ajándéktáskák
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ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00

www.litovel.hu
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0,5 liter  173 Ft/db 346 ft/liter
1 liter  139 Ft/db 139 Ft/liter
1,5 liter  199 Ft/db 133 Ft/liter
2,5 liter  289 Ft/db 116 Ft/liter

0,5 liter  173 Ft/db 346 Ft/liter 
1,5 liter  199 Ft/db 133 Ft/liter

Finlandia vodka 0,7l 
+2 pohár díszdobozban 
3790 Ft/db 5414 Ft/liter

Litovel cseh sörkülönlegességek ünnepi csomagolásban
Litovel Gustav 6,1% szüretlen félbarna 0,5liter/üveg
Litovel Special 6% világos 0,5l/üveg                                                        
Litovel Václav 5,5% szüretlen világos 0,5l/üveg 
8x299 Ft+ü/db/2392 Ft/doboz  

Famous Grouse 0,7l 
+ 2 pohár díszdobozban

4590 Ft/db 6557 Ft/liter

Rémy Martin 
VSOP 0,7l 
+ 2 pohár 
díszdobozban   
12990 Ft/db 
18557 Ft/liter

További díszdobozos termékek széles választéka található üzletünkben.

0,5 liter  173 Ft/db 346 Ft/liter 

Litovel Moravan 
0,5 l üveges 
/eredeti cseh sör/ 
4,6%, 11B°
185 Ft/db 
370 Ft/liter

5-öt fi zet 
6-ot vihet így:  
154 Ft + üveg/db
308 Ft/liter

Mátrai Irsai 
Olivér száraz 
0,75l 
Borpalota Kft.
590 Ft/üveg 
787 Ft/liter

Tokaji Muscat 
Blanc száraz 

0,75l Andrássy 
Pincészet

1190 Ft/üveg 
1587 Ft/liter

Villányi Portugieser 
száraz 0,75l 
Günzer Zoltán
1370 Ft/üveg 
1827 Ft/liter

Villányi Teleki Cabernet 
Sauvignon száraz 0,75l 

Csányi Pincészet 
889 Ft/üveg 
1185Ft/liter

Katamarán Cabernet 
Franc - Cabernet 
Sauvignon 
száraz 0,75l 
Bujdosó pincészet, 
Balatonlelle           
1690 Ft/üveg 
2253 Ft/liter

Canada Dry 
termékek

Schweppes 
termékek

Toma 
gyümölcslevek

(narancs, tonik)(meggy, multivitamin, vérnarancs)

Varga Rozé édes, 
0,75 l Varga pincészet     
399 Ft + üveg/ db  
532 Ft/liter

Varga Merlot édes, 
0,75 l Varga pincészet
399 Ft + üveg/ db  
532 Ft/liter

Aranymetszés Irsai 
Olivér száraz, 0,75 l 
Varga pincészet
679 Ft + üveg/db   
905 Ft/liter

Ház bora 
Muskotály 

félédes 1,5l 
Varga Pincészet

729 Ft + üveg/db    
486 Ft/liter

Ház bora 
Zweigelt-Cabernet 

félédes 1,5l 
Varga Pincészet 

719 Ft + üveg/db    
479 Ft/liter

Ház bora 
Cabernet Sauvignon 

száraz, 1,5 l 
Varga pincészet

699 Ft + üveg/db    
466 Ft/liter

Nádasdy Vendéglő év végi ajánlata:
Év végi zenés rendezvényeinkre előfoglalást felveszünk.

Töltse nálunk az év utolsó napját is a Spontán együttessel, gálavacsorás kínálatunkkal valamint 
éjfél után korlátlan pezsgőfogyasztással. 

Érdeklődni személyesen az étteremben, vagy a +3630/560-65-98-as telefonszámon lehet.

7x339 Ft+ü/db/
2373 Ft/doboz

Ale 5,5% felsőerjesztésű 
világos 0,5l/üveg 
+1 ajándék Litovel-es 
pohár  
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

december 1-jén és 8-án, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. november 25. és december 10. között

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI      HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésszervező: 
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
2016. november 21.  

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Az összes biztosító ajánlata, terméke és 
ügyintézése egy helyen!

Takarítson meg akár 30–50%-ot 
meglévő szerződései díjából!

Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!

INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D. 

(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442

Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
November 26., december 3. és 10.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
November 25., december 2. és 9. (péntek) 19.00 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
December 2. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin
December 10. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10

Az egész országból érkeztek 
kártyások, és ültek le az ötfős 
asztalokhoz, hogy részt vegye
nek a Víg Pagát Sárvár Tarokk 
Versenyen a Tinódi Fogadóban. 

A versenyt szervező dr. Ger-
bert Ottóné szerint az internet 
világában becsülendő, hogy az 
emberek elgondolkodtató, közös 
élményt adó személyes időtöltés-

sel foglalkoznak szabadidejük-
ben. A tarokk nem hazárdjáték, 
nem cserélnek benne tulajdonost 
vagyonok. A játék gondolkod-
tató, megtanulása sok időt vesz 
igénybe. A négyfordulós ver-
senyt végül Döbrönte Gábor 
nyerte Budapestről, második a 
sárvári dr. Gerbert Ottóné lett, 
míg a harmadik Jónás József 
Szegedről.

Tarokk kupa Sárváron

21. alkalommal rendezték meg 
a Sárvárfürdő Félmaratont no
vember 5én. Ezzel a hivatalos 
versenyszezon lezárult, de az 
év vége még tartogat futóese
ményt Sárváron.

A Sárvárfürdő Félmaratonon 
2, 5, és 21 kilométeres távokon 
indulhattak a női és férfi ver-
senyzők, sőt a 21 kilométeres 
távot váltóban is lefuthatták 
a hölgyek és urak. A szervező 
ezúttal is a Sárvári Kinizsi SE 
Atlétikai Szakosztálya volt. A 
verseny lelke és motorja pe-
dig Görög Gyula, aki elmond-

ta, hogy nagyon jól sikerült a 
verseny, amelyen a résztvevők 
számát maximálni is kellett 550 
főben a színvonalas lebonyolítás 
érdekében.  Köszönetet mondott 
minden támogatónak, kiemelten 
a névadó szponzor, Sárvárfür-
dőnek, valamint a Sága Foods 
Zrt.-nek.

A versenyszezon lezárult, de 
szilveszterkor lesz még lehetőség 
közös futásra. December 31-én 9 
és 10 óra között gyülekezhetnek 
a futók a Gárdonyi iskolában, 
akik majd az Arborétumban 
róhatják együtt a köröket. 

(Fotó: Cooper)

21. Sárvárfürdő Félmaraton
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Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.

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

Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00        Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00             Vasárnap: 07:00 – 12:00

Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165 Ft/db (330 Ft/L)
Soproni dobozos sör 0,5L 189 Ft/db (378 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 179 Ft/db (358 Ft/L)
Heineken dobozos sör 0,5L 259 Ft/db (518 Ft/L)
Krusovice dob. barna sör 0,5L 239 Ft/db (478 Ft/L)
Strongbow sör több ízben 0,33L 249 Ft/db (755 Ft/L)
Kőbányai dobozos sör 0,5L 175 Ft/db (350 Ft/L)
Löwenbräu dobozos sör 0,5L 163 Ft/db (326 Ft/L)
Riesenbrau dobozos sör 0,5L 140 Ft/db ( 280 Ft/L)
Rákóczi dobozos sör 0,5L 145 Ft/db (290 Ft/L)
Borsodi dobozos sör 0,5L 190 Ft/db (380 Ft/L)

Áraink 2016. december 31-ig érvényesek!

Cím: 9600 Sárvár, 
Sylvester J. u. 11. (Posta tér)
Asztalfoglalás: 95/311-555

E-mail: info@neorestaurant.hu
Web:www.neorestaruant.hu

Minden hétköznap délután 
14:00-18:00 között a helyben 
fogyasztott süteményeink, 

desszertjeink mellé az összes 
kávénkat féláron adjuk!

Várunk bennetek szeretettel 
akár csak egy kávéra is, 
a Neo Étterem csapata!

Ha még nincs programod 
szilveszterre, töltsd el nálunk 

az év utolsó estéjét, 
részletek a honlapunk és 

Facebook oldalunkon.

Vállaljuk év végi céges 
rendezvények lebonyolítását 
70 főig magas színvonalon, 
igény esetén élő zenét vagy 

dj-t is biztosítunk.

Advent idején, a karácsonyi 
vásáron teraszunkra kitelepülve várunk 

benneteket forró italokkal.

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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PESTANA OCEAN BAY**** - FUNCHAL, MADEIRA

Szállás óceánra néző kétágyas szobában,
All inclusive ellátással,

repülőjeggyel 
(Bécs – Funchal – Bécs útvonalon),

repülőtéri transzferekkel Madeirán.
Autóbérlés és kirándulások is foglalhatóak.

765 EUR-tól/fő/7 éjszaka

További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

A sárvári Téglagyáritavon 
került sor a KuglizóGold 
Fish Horgászversenyre. Az 
első helyezett a tóból egyszer
re kifoghatatlannak tűnő 35 
kilós teljesítménnyel győzött.

A város tórendszere a négy 
és fél hektáros Téglagyári-tó-
ból, valamint a közel kilenc-
hektáros Csónakázó-tóból 
tevődik össze. Ez alkalom-
mal a verseny 20 résztvevője 
sorsolás alapján foglalta el 

horgászhelyét a Téglagyári-tó 
körül a horgászpróba reggelén. 
Előkerültek a féltve őrzött kel-
lékek, egyedileg kötött előkék, 
a hétköznapi fantáziát megha-
ladó összetételű etetőanyagok 
és csalik. Négy óra elteltével 
zárult a horgászat, és került 
sor a szákokban összegyűlt 
halak mérlegelésére, majd az 
eredményhirdetésre. 

– Ezek a versenyek hozzá-
járulnak a horgászközösség 
formálásához, a fogási helyek 
megismeréséhez és a gyakor-
lásra, egy-egy új készség kipró-
bálására is kitűnő lehetőséget 
biztosítanak – jelentette ki a tó 
feletti halgazdálkodási jog bir-
tokosa, a Kinizsi Sporthorgász 
Egyesület nevében Tóth Lajos 
elnök. – A szerencsénél a tudás 
nagyobb mértékkel esik latba a 
halak fogásakor, szólt a verseny 
fő szervezője, Szabó Zoltán. 

A verseny 3.  helyezettje 
Németh Krisztián (20 430 g fo-
gott halsúly). 2. Szabó Zoltán 
(20 520 g), míg az első a tóból 
szinte kifoghatatlan mennyi-
ségű hallal Kósi Zsolt (35 190 
g) lett. A versenyhorgászat 
szabályai szerint akármekkora 
is a fogott halak mennyisége, 
azok mérlegelés után visszake-
rülnek a tóba.

Horgászverseny a tavon

Szabó Zoltán szervező adja át a horgászverseny első helyezését Kósi Zsoltnak
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Ne kapkodjon! Gondoljon 
időben a közelgő karácsonyra! 

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

Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com

20.000 Ft feletti 

vásárlásnál 

AJÁNDÉK várja 

a karácsonyfánk 

alatt!

Arany ékszerek: 
-5%

Ásvány ékszerek:
-20%

MOST 20% 
ARANY és 

EZÜST 
ékszerek árából 
beszámításkor.

INGYENES karácsonyi 
DÍSZCSOMAGOLÁS minden ékszerhez!

10% 
KEDVEZMÉNY: 

18 karátos olasz exkluzív 
ékszerek,

Valódi köves ezüst ékszerek,
Igazgyöngy ékszerek,

Órák és Ezüst ékszerek 
vásárlásakor. Részletek az üzletben.

Akció: 2016. nov. 25-től dec. 30-ig.

                 egységár

Soproni sör dobozos 0,5 l   ..............................................  199 Ft 398 Ft/l

Kőbányai sör pet 2 l  .............................................................  599 Ft  299,5 Ft/l

Glankrone sör 4% dobozos 0,5 l  ...............................  139 Ft  278 Ft/l

Kertvárosi Trafi k

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET 

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-21.00

vasárnap 6.00-20.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Áraink december 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

33. éve az Önök szolgálatában

Asztalfoglalás: 326-475, 320-475, 326-900, 06-30-600-7234  
Étel és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ A VÁRKAPU 
VENDÉGLŐBEN!

Tartsa nálunk baráti vagy céges rendezvényeit!
Élőzenét és kedvezményes menüsorokat biztosítunk!

Szeretettel várunk mindenkit 
a Sárvári Advent 2016 vásáron,

a VÁRKAPU HÜTTÉBEN a Posta téren.
Forró „hüttehangulatot” varázsolunk a térre!

A legfinomabb forralt borok, forró  
italkülönlegességek 

idézik meg a  hangulatos karácsonyi vásárt. 
Találkozzunk a HÜTTÉBEN!

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon nálunk asztalt 

az élőzenés szilveszteri programunkra!
Köszöntőital, gratis tombolaszelvény, 

4 fogásos gálavacsora, éjfélkor tűzijáték-szabadtéri 
koktélparti, éjféli étkezés, tánc kifulladásig.

Zenél: LACKÓ!
Előfoglalási kedvezmény!

Nagyobb társaságnak további kedvezmények!

Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

Kedves Szülők! A Tinódiból 
rendelt ételeket december 5-6-án, 

(hétfő és kedd)

a  MIKULÁS  szállítja!
Rendeljen és nyisson ajtót 

a MIKULÁSNAK!!!

ÚJ szolgáltatásunk: 
Házhozszállításkor is fi zethet bankkártyával, 

SZÉP kártyával / Erzsébet kártyával! 
Kérjük, igényét rendeléskor előre jelezze!

Év végi CÉGES bulikra előfoglalást felveszünk!
Pénteken és szombaton élőzene, kérésre máskor is!

Búcsúztassa az ÓÉVET SZILVESZTERKOR
éttermünkben! Ízletes vacsora, 
fergeteges bulival! Élőzene: Tomek

Az  ADVENTI VÁSÁRBAN 
és SZILVESZTERKOR is keresse a főtéren

a Tinódi faházát! Ott leszünk! 




