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Örömteli várakozás
advent fényeiben
November 27-én kezdetét vette 
az adventi várakozás időszaka, 
Sárváron több ünnepi rendez-
vényt is ezen a napon tartottak. 
Megnyitotta kapuit a Posta téren 
az idei adventi vásár is, ahol 
egész hónapban programok 
várják a sárváriakat.

Az ünnepi rendezvények sora a 
sárvári evangélikus templom új-
raszentelési istentiszteletével vette 
kezdetét, közben a Szent László 
katolikus templomban a Sárvári 
Vonósok és a marcali Calypso 
Kórus adott adventi hangversenyt 
hatalmas sikerrel. A Nádasdy 
Ferenc Múzeum adventi rendez-
vénysorozatának első programján 
Takács – Reichardt Gabriella tör-
ténész köszöntötte az intézmény 
adventi programjára érkezőket 
advent első vasárnapján. Majd a 
Herpenyő zenekar három tagja, 
Kóta Pál, Nagy Attila és Vajda 
Zsolt varázsolt ünnepi hangulatot 
a díszterembe. A múzeum pom-
pázatos fája több mint 5 méter, és 
3 ezer izzó díszíti. 

Folytatás a 6. oldalon

Gurult a hordó, a sátorban 
gőzölgött a gulyás és szóltak 
a fanfárok, jelezve, hogy jeles 
nap lett november 27-e a Kert-
városban. A felújított Tomori 
Pál és Kinizsi Pál utcák átadó 
ünnepségére került sor. 

A Kanona Band várta a gyü-
lekezőket a játszótéren felállított 
rendezvénysátornál, ahonnét a 

számos meghívott, környékbeli 
polgár sétált át a hordógurításos 
avatásra. Házigazdaként és a 
körzet önkormányzati képvise-
lőjeként a szép számú közön-
séget Máhr Tivadar alpolgár-
mester köszöntötte. Felidézve 
személyes emlékeit, hisz maga 
is a Kinizsi utcában nőtt fel. 

– Hogy emberi kapcsolata-
inkat élni tudjuk, utakra van 

szükségünk – mondta Kon-
dora István polgármester, aki 
pedig nemrég lett a Kinizsi Pál 
utca lakója. 

– Egy város akkor igazán 
élhető, ha az itt élő polgárok 
úgy érzik, megbecsüli őket 
a város – szólt beszédében 
Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő.

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 része-
sítjük, és bemutatjuk Óévbúcsúztató műsorunkban. Szavazni 
lehet a november 25-i és a december 9-i újságokból kivágott 
szavazólapokon, melyeket a Sárvári Televízió bejáratánál (Sárvár, 
Móricz Zs. u. 4.) elhelyezett postaládába várunk 2016. december 
15-én éjfélig!  Szavazólap az 11. oldalon

Rózsák és sajtok a várban 
A Dísztermi előadások sorozat legutóbbi rendezvényén, 

november 17-én a sárvári várban élt egykori királyi családok 
történetét mutatták be az érdeklődőknek. A Rózsák és sajtok 
című előadásban a bajor Wittelsbachok sárvári hétköznapjai 
elevenedtek meg. A rózsák a várkert híres rózsabokraira, a sajtok 
pedig az uradalmi tejgazdaságra utaltak – derült ki Takács Zol-
tán Bálint történész, múzeumigazgató nagy érdeklődéssel várt, 
szórakoztató történelemóráján, amelynek végén a résztvevők 
tárlatvezetést is kaptak.  Folytatás a 10. oldalon
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Felavatták a felújított Kinizsi utcát

Hordógurítással adták át a Kinizsi utcát a forgalomnak – Ágh Péter országgyűlési képviselő, Máhr Tivadar 
alpolgármester, Kondora István polgármester, Wimmer Roland plébános és az utca lakói
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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁN A SÁRVÁRI ZÖLD PONT NONPROFIT KFT. 

FIGYELEM!
ÜRÍTÉSI NAP NEM KERÜL 

ÁTHELYEZÉSRE,  KÉRJÜK 
ÖNÖKET A KUKÁT ÜNNEPNA-
PON IS SZÍVESKEDJENEK REG-
GEL 6 ÓRÁIG KIHELYEZNI.

Ügyfélszolgálat ünnepi nyitva 
tartása:

december 20-án 7.00-19.00
december 29-én 12.00-16.00
december 22-én és 27-én az 

ügyfélfogadás szünetel.
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. évben minden 
hónap utolsó péntekén, DECEM-
BER HÓNAPBAN DECEMBER     
30-ÁN, PÉNTEKEN 11.00 órától 
17.00 óráig a Kemény István u. 1. 
szám előtt (Lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, 
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi-
ségben díjmentesen elhelyezheti, 
amennyiben tartozása nem áll fenn.

A SZELEKTÍV KUKÁBAN EL-
HELYEZHETŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKOK AZ ALÁBBIAK:
– PAPÍRHULLADÉK: 

• vegyes papír, kartonpapír
• élelmiszerek és kozmetikai cikkek 

nem szennyezett papírdobozai

– MŰANYAGHULLADÉK:
• üdítős és ásványvizes műanyag 

palackok lapítva
• tisztítószerek (mosó- és moso-

gatószerek, öblítők) flakonjai
• kozmetikai cikkek (samponok, 

tusfürdők) flakonjai
• vegyes fólia
• KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG-

HURTOS DOBOZT, MŰ-
ANYAG TOJÁSTARTÓT NE 
HELYEZZENEK A SZELEK-
TÍV KUKÁBA.

– FÉMHULLADÉK:
• sörös, üdítős alumínium dobozok
• konzervdobozok
– vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék (ún. ITA-
LOS KARTONDOBOZ)

• tejes, gyümölcsleves többrétegű 
kartondobozok tisztán és lapítva

Üveggyűjtés:
Az üveg csomagolási hulladék 

gyűjtése a gyűjtőszigetek üveg 
konténereiben, és családi házaknál 
négyhetente házhoz menő zsákos 
gyűjtéssel történik. Amennyiben 
Ön családi házban lakik, és még 
nem vesz részt a házhoz menő 
üveggyűjtésben üveg gyűjtőzsák az 
ügyfélszolgálaton kérhető. Gyűjtés-

kor az új üveg gyűjtőzsákot kérjük 
a postaládában keresse.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non-

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 

Ikervári u. 23.
Nyitvatartás: KEDD: 7.00-19.00, 

CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
Tel./fax: 06-95/520-172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu

KÉRJÜK ÖNÖKET 2017. ÉV-
BEN IS VEGYENEK RÉSZT A 
VÁROS EGÉSZ TERÜLETÉN 
ELÉRHETŐ HÁZHOZ MENŐ 
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJ-
TÉSBEN, FÁRADOZÁSUKAT 
NAGYON KÖSZÖNJÜK.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. december, 2017. január.
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HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
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Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.    
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Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. december, 2017. január.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

BIO 

FENYŐ

BIO 

FENYŐ: DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE

28. SZERDA SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

21. SZERDA SZERDA11.

18.

25. SZERDA

DECEMBER JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET:

FENYŐ

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

ÜVEG 2. KÖRZET:
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.    

7. SZERDA SZERDA4.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
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NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.
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Szépkorú köszöntése

Horváth Józsefnét Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából otthonában. Az idős hölgy a köszöntést 
családja körében fogadta. Horváth Józsefné Gál Ida néven született 
Hódmezővásárhelyen 1926. november 21-én

Meghívó
A Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. decem-

ber 12-én, hétfőn 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal II. emeleti nagytermében (Sárvár, Várkerület 
3.) közmeghallgatást tart.

Napirend: tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat jelenlegi 
helyzetéről és terveiről. Előadó Szabó Gáborné elnök.

Decemberi ülés
A sárvári képviselő-testület az idei év utolsó soros ülését de-

cember 15-én, csütörtökön 16 órai kezdettel tartja a városháza 
nagytermében. Az ülést a Sárvári Televízió élőben közvetíti.

November 24-én tartotta soros 
ülését a sárvári képviselő-testü-
let, ahol beszámolót fogadtak el 
az önkormányzat első háromne-
gyedévi gazdálkodásáról, vala-
mint Sárvár város környezeti 
állapotáról. 

A nyilvános ülés az önkor-
mányzat háromnegyedévi gaz-
dálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadásával kezdődött, amelyet 
egyhangúlag támogatott a testü-
let. A bevételek és kiadások terv 
szerint alakultak, a gazdálkodás 
kiegyensúlyozott volt – mondta 
el Kondora István polgármester.

Az ülésen dr. Kulcsár Lász-
ló környezetvédelmi referens 
beszámolt Sárvár környezeti 
állapotáról, mivel ezt jogszabály 
írja elő. Az ivóvizünk minősége 
kiváló, a városban csaknem 
100%-ban kiépült a szennyvíz-
csatorna-hálózat. Sárváron meg-
oldott a szelektív és a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtése is. 
Összességében megállapítható, 
hogy a város környezeti állapota 
átlag feletti. 

Máhr Tivadar alpolgármester 
két pályázati támogatást ismer-
tetett az ülésen. Közel másfél 
millió forintra pályázik az önkor-
mányzat a Várparkban és a Kos-
suth téren álló első világháborús 
emlékművek felújítása céljából. 
Egy másik pályázat keretében 4 
millió 800 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatást igényel az 
önkormányzat a temetőben talál-
ható I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítására. 

Csatlakozott az önkormányzat 
az Észak-Vas Megyei Gazda-
ság- és Foglalkoztatás-fejlesztési 
Együttműködéshez is.  

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pá-
lyázatokat zárt ülésen bírálták el. – 
Idén 56 érvényes pályázat érkezett a 
szociálisan hátrányos helyzetű diá-
koktól, és mindenki támogatásban 
részesült. 3 ezer forintot ad havonta 
az önkormányzat, és e mellé továb-
bi 3 ezer forintot biztosít az állam. 
A havi 6 ezer forintos ösztöndíjat 
tíz hónapon keresztül kapják a 
diákok – tudtuk meg Máhr Tivadar 
alpolgármestertől.

Döntöttek a Bursa pályázatokról
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Folytatás az 1. oldalról
– Nagyon kevés település 

tud ilyen intenzíven útfelújítási 
pályázatokon eredményesen 
pályázni. A mostani avatással 
zárt programban összesen nyolc 
utca felújítása valósult meg 350 
millió forint értékben, amelynek 
része volt a kormányzati támo-
gatás is – tette hozzá Ágh Péter 
országgyűlési képviselő.

A bevált terramix eljárással, 
a régi burkolatot felhasználva 
készült az út alapja. Erre ke-
rült az új aszfaltburkolat. – Az 
önkormányzat és a Belügymi-
nisztérium pályázati forrásából 
finanszírozott beruházás révén 
szélesebb lett az új aszfaltréteg 
a Kinizsi utcában – adott tájé-

koztatást Máhr Tivadar, a körzet 
önkormányzati képviselője.

A beszédeket követően Wim-
mer Roland sárvári plébános 

áldotta meg a beruházást, biz-
tonságos és balesetmentes közle-
kedést kérve mindenki számára. 
Ezután szokatlan módon nem 

szalagátvágás, hanem szalagösz-
szekötés következett. – Annyi 
korábbi avatásról maradt nemze-
ti színű szalagdarab akad Sárvá-
ron, hogy most az összetartozás 
jegyében ezeket a darabokat 
fűzzük egybe – jegyezte meg 
Kondora István polgármester, 
segítséget kérve a gyerekektől 
és a lakóktól. 

A csomózás után a hagyo-
mányos közös hordógurítás 
következett, majd a megérdemelt 
közös ünnepség a sátorban foly-
tatódott, örömmel összegezve 
az elmúlt évet. Ahol elhangzott, 
a város út- és járdafelújítási, 
valamint csapadékvíz-elvezetési 
programja 2017-ben is nagy 
erőkkel folytatódik majd.

Felavatták a felújított Kinizsi utcát

Ezúttal nem szalagot vágtak, hanem az összetartozás jegyében, korábbi ava-
tások szalagdarabjait csomózták össze – Máhr Tivadar, Ágh Péter, Wimmer 
Roland, Kondora István és a Kinizsi utcában lakó gyerekek

Sár vár  a 
magyar re-
formáció 
bölcsője, 

így hazánk egyik kiemelt hely-
színe a reformáció 500 éves jubi-
leumának. Az emlékév kapcsán 
került sor ünnepi istentisztelet 
keretében a város 59 millió fo-
rintból felújított evangélikus 
templomának újraszentelésére.

November 27-én, advent első 
vasárnapján került sor az újra-
szentelésre, melyre megtelt részt-
vevőkkel a megújult templom. Az 
ünnepi istentiszteleten Szemerei 
János, a Nyugati Evangélikus 
Egyházkerület püspöke hirdette 
Isten igéjét. A liturgiában Gyar-
mati István sárvári lelkész mellett 
Rostáné Piri Magdolna, a Vasi 
Egyházmegye esperese, és Soly-

már Gábor nyugalmazott lelkész 
szolgáltak.

Az újraszentelési ünnepsé-
gen felcsendült a Szombathelyi 
Művészeti Szakgimnázium kó-
rusának előadásában Szokolay 
Sándor: „Az Magyar Nípnek” 
Antifóna című műve, melyet 25 
éve a Kossuth-díjas zeneművész 
a Sylvester-féle Új Testamentum 
fordítás előszavára komponált. 
Az énekkart Paulik Ákos vezé-
nyelte, közreműködött Hirsch-
berg Henrik zongoraművész.

Sárvár a reformáció bölcsője 
– fogalmazott a templomszen-
telésen Szemerei János evangé-
likus püspök. Kiemelve, hogy itt 
szolgált Dévai Bíró Mátyás, akit 
magyar Lutherként is emleget-
nek. Sárvárt méltán nevezhetjük 
a magyar Wittenbergnek, ahol 
Nádasdy Tamás védőernyőt vont 

a protestáns mozgalom fölé – je-
gyezte meg a püspök.

A reformáció 500 éves év-
fordulóján a kormány döntése 
értelmében Sopron és Debrecen 
mellett Sárvár az országos jubi-
leum harmadik kiemelt vidéki 

helyszíne. A megújult sárvári 
templom szentelésével itt is je-
lentős kezdéssel indulhatott az 
emlékév – mondta Hafenscher 
Károly miniszteri biztos.

Horváth Zsolt egyházi felügye-
lő a templom átalakulásának 
tízéves történetét foglalta össze. 
A tervezés és a szigetelés 7 milliós 
költségét a gyülekezet tagjai adták 
össze. Majd sokszor pályáztak, 
de hosszú évekig nem sikerült 
nyerniük. Míg a Reformáció Em-
lékbizottságnak köszönhetően je-

lentős kormányzati támogatáshoz 
jutottak, amiből elkészülhetett a 
180 éves templom belső és külső 
felújítása.

Az ünnepi fogadás során el-
mondott köszöntőkön Kondora 
István, Sárvár polgármestere 

meggyőződésének adott hangot, 
hogy a kis közösségek jelentik 
és adják egy település erejét. 
Szemerei János püspök pedig bi-
zakodásának adott hangot, hogy 
a reformáció emlékévének ren-
dezvénysorozata magával ragadja 
majd a társadalom többségét, és 
eljut mindenkihez az egyházak 
üzenete.

Gyarmati István lelkész vége-
zetül elmondta, a reformációi 
emlékév programjai Sárváron a 
jövő év elején folytatódnak. 

Újraszentelték a felújított evangélikus templomot

Megtelt az evangélikus templom az újraszentelési istentiszteletre

A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium kórusa Szokolay Sándor: „Az 
Magyar Nípnek” Antifóna című művét adta elő
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A nagy sebességű internet-
elérés alapjaiban változtatja 
meg a netezés és a televízió-
zás élményét mindannyiunk 
számára. Az Invitel hálózat-
fejlesztéseinek köszönhetően 
most már a sárváriak is meg-
tapasztalhatják a különbséget, 
akár otthonukban, akár mun-
kahelyükön veszik igénybe a 
cég korszerű szolgáltatásait.

Az ország számos településén 
helyi szolgáltatóként jelenlévő 
Invitel számára régóta kiemel-
kedő fontosságú törekvés, hogy 
folyamatosan fejlessze hálózatát 
és termékeit, amely egyszerre 
jelent technológia-váltást és a 
helyben élők mindennapjainak 
megkönnyítését. A nagy sebessé-
gű internetnek köszönhetően új 
lehetőségek nyílnak meg az élet 
számos területén úgy a munká-
ban, mint a szórakozásban, de 
akár a tanulásban is.

A mi világunk
Az Invitel szolgáltatásai kö-

zött a család minden tagja 

találhat szórakoztató időtöltést 
és hasznos tartalmakat. Az új, 
HD-ban is fogható Spíler TV 
például a focirajongók ked-
vence lehet, hiszen itt látható a 
Premier League 2016–2017-es 
évada. Emlékeznek még a Vad 
angyalra? A szintén nemrég 
indult Izaura TV-re kapcsolva a 
romantikus sorozatok kedvelői 
találkozhatnak majd jópár régi 
ismerőssel. Az Invitel gazdag 
tévécsatorna-választékában 
több mint 170 televízió- és 
rádióadó található, melyek kö-
zül többet HD minőségben is 
élvezhetünk az arra alkalmas te-
levíziókészülékünkön. Ráadásul 
a hálózatfejlesztés által elérhető 
interaktív funkcióknak köszön-
hetően a műsorokat bármikor 
megállíthatjuk, visszajátszhat-
juk, sőt még fel is vehetjük, így 
valóban akkor tévézhetünk, 
amikor időnk engedi.

„Az Invitel folyamatosan keresi 
a fejlesztési lehetőségeket, legyen 
szó pályázati, vagy akár saját for-
rások bevonásáról. Büszkék va-
gyunk arra, hogy hozzájárulha-

tunk a szolgáltatási területeinken 
található települések fejlődéséhez 
és digitális felzárkóztatásához. 

Hálózatfejlesztési törekvéseinket 
a jövőben is folytatni fogjuk és 
bízunk abban, hogy egyre több 
címre juttathatjuk el a nagy se-

bességű internetet és az erre épülő 
minőségi tévészolgáltatásokat” 
– mondta Horváth Csaba, az 
Invitel régió menedzsere.

Nagyobb sávszélesség és új 
szolgáltatások kisvállalkozá-
soknak is 

Az Invitelre természetesen a 
munkánk során is számíthatunk. 
Az internet-, telefon- és TV-
szolgáltatást tartalmazó Profi 
csomagok a kisvállalatok igényei 
szerint szabadon kombinálha-
tók, így testre szabott megoldást 
nyújtanak a felhasználóknak. A 
fejlesztéseknek köszönhetően a 
vállalkozások is élvezhetik a na-
gyobb sávszélesség előnyeit, sőt 
akiknek a napi üzletmenetben a 
feltöltési sebesség is fontos, azok 
számára kedvező alternatívát 
nyújt az Invitel szimmetrikus 
internet szolgáltatása. (x)

Gyors internet és új tévécsatornák – Mifelénk már fejlesztett az Invitel

Az Invitel munkatársai a sárvári Invitel Pontban (Batthyány 
u. 17.) készséggel tájékoztatják a szolgáltatások iránt érdek-
lődőket. A lakossági ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, a 
kisvállalatiakról a 06 80 881 881-es zöld számon kérhetnek 
felvilágosítást. www.invitel.hu 

A múlt év tavaszán aláírás-
gyűjtéssel kezdődött, idén 
novemberre megvalósult az 
Ungvár utca közvilágítása. 
Az utcában hat lámpaosz-
lopot állítottak fel, amelyek 
energiatakarékos, LED vilá-
gítással működve adnak fényt 
az eddig sötétbe burkolódzó 
utcának. 

Több mint egy év telt el a 
kezdeményezéstől a megvaló-
sulásig. Szabó Zoltán, a körzet 
képviselője elmondta, a la-
kók jelezték felé igényüket az 
Ungvár utca közvilágításának 
kiépítésére. Mivel a Nefelejcs, a 
Tulipán, az Akácfa és a Hársfa 
utcák az idők folyamán szép, 

családi házas övezetté alakul-
tak, az itt lakók tranzitútként 

az Ungvár utcát használják. Az 
utca megnövekedett forgalma 

miatt szükségessé vált a közvi-
lágítás kiépítése.

A közvilágítás tervezése, enge-
délyeztetése után két hete a beru-
házás kivitelezésére is sor került. 
A földkábelek lefektetése után 
felállították a 6 darab villanyosz-
lopot, amelyek energiatakarékos 

LED izzókat kaptak. A fejlesztés 
a tervezéssel, engedélyeztetéssel 
és kivitelezéssel nettó 3 millió 
860 ezer forintba került.

Szabó Zoltán képviselő a fej-
lesztés mellett örömmel számolt 
be arról is, hogy folyamatos 
a csapadékvíz elvezetésének 
megoldása a körzetében lévő 
több utcában. – Sajnos, az Isa-
szeg utcában a legrosszabb a 
helyzet, ahol szikkasztóárok 
kialakításával sikerült javítani a 
csapadékvíz elvezetését azoknál 
a lakóknál, akik ezt igényelték. 
A probléma megoldása több-
éves, többlépcsős feladat lesz 
– mondta a képviselő. 

Nem önkormányzati beruhá-
zás ugyan, de egyértelmű kérés 
volt az önkormányzat részéről 
az ipari park felé – folytatta 
Szabó Zoltán –, hogy az Ungvár 
utca parkolási leterheltségét egy 
saját parkolóval oldják meg. A 
beruházás megvalósítását a cég 
szintén november hónapban 
kezdte el. 

-tsz-

Elkészült a közvilágítás az Ungvár utcában

A polgármester előadása
A Magyar Páneurópa Unió Egyesület Sárvári Szervezetének 

klubhelyiségében (Sárvár, Batthyány u. 29.) 2016. december 
16-án, pénteken 17 órától Kondora István, Sárvár város 
polgármestere tart előadást „Gondok a város fejlesztésé-
ben” címmel. 

A tagságot és az érdeklődőket is szeretettel várjuk.

Szabó Zoltán képviselő örömmel számolt be arról, hogy sikerült kiépíteni az 
Ungvár utcában a közvilágítást
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9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. 
Tel.: 00 36 95/320 685

További lehetőségekről érdeklődjön 
üzletünkben és várjuk 

ingyenes computeres szemvizsgálatra.

Válassza 
a 
minőségi, 

multifokális 
lencséit!

– ID Lifestyle 1.5 SHV  ......................  40.000 Ft/db
– Summit Pro 1.5 SHV  ..................... 30.000 Ft/db
– Amplitude 1.5 SHV  ......................... 20.000 Ft/db

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.  

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
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Ajándékozza meg szeretteit egy szép utazással!
Ha valami igazán különlegeset szeretne 

a karácsonyfa alá tenni, vásároljon 
utazási ajándékutalványt nálunk és 

döntsék el közösen, hová szeretnének elutazni!
Ez mennyibe kerül? Azt mondja meg Ön!

Az ajándékutalvány felhasználható egy éven belül irodánkban, 
bármely belföldi, vagy külföldi utazásra.

A Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület november 25. és 
27. között szervezett hagyo-
mányos karácsonyi tartós-
élelmiszer-gyűjtéséhez idén 
is csatlakozott Sárvár legna-
gyobb bevásárlóközpontja. 

Az Élelmiszerbank a ka-
rácsony előtt i  időszakban 
rendszeresen szervez lakossági 
élelmiszergyűjtést, önkéntesei 
az áruházakba érkező vásárlók 
figyelmét szórólap átadásával 
hívják fel az akcióra. Sárváron 
együtt gyűjtötte az adomá-
nyokat az önkéntesekkel Oláh 
Gergely kereskedelmi igazgató 
és Kondora István, Sárvár pol-
gármestere is. 

Az összegyűjtött adomá-
nyokat, amelynek zöme tartós 
élelmiszer, illetve az ünnepek 
közeledtével édesség, szalon-

cukor, csokoládé, a gyűjtések 
helyének közelében élő csa-
ládoknak juttatják el még az 
ünnepek előtt.

A megyében a gyűjtést végző 
100 aktivistához városunkban 
csatlakozott Kondora István 
polgármester is, felhívva a 
figyelmet a rászorulókról való 
gondoskodásra. A sárváriak 
is nagyon aktívak voltak az 
adományozásban, sokan vá-
sároltak egy-egy plusz tartós 
élelmiszert a rászorulóknak. 
Az országos akcióban végül 
több mint 405 000 adag étel 
elkészítéséhez elegendő, azaz 
162 tonnát meghaladó meny-
nyiségű tartós élelmiszert 
adományoztak rászorulóknak 
november utolsó hétvégéjén 
a  Mag yar  É le lmiszerbank 
Egyesület karácsonyi ado-
mánygyűjtésén.

Karácsonyi adománygyűjtés 
a város legnagyobb 
bevásárlóközpontjában

Kondora István polgármester és Oláh Gergely kereskedelmi igazgató  is 
bekapcsolódott az Élelmiszerbank gyűjtésébe
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Folytatás az 1. oldalról
A Nádasdy Ferenc Múzeum 

csodálatos fenyőjét Lukács Réka 

és Toldi József ajándékozta 
az intézménynek, eddig az ő 
kertjüket díszítette. Az adventi 

koszorú első gyertyáját Nagy 
Attila és kisfia gyújtották meg. 
Advent második hétvégéjén a 

Sárvári Járási Vöröskeresztes 
Kórus hozta el az öröm perceit 
a múzeum pompázatos fája alá.

Advent első vasárnapjára 
idén is fényárba borult a város 
– a Kossuth tér, a Posta tér és a 
főutca is szívet gyönyörködtető 
és lelket melengető fényességet 
áraszt az adventi koszorúval és 
a hatalmas karácsonyfával. 

A Posta téri ünnepi rendez-
vények sorát a Sárvár Városi 
Mazsorett Együttes és a Kano-
na Band közös műsora nyitotta. 
Elsőként Hafenscher Károly, 
a Reformáció Emlékbizottság 

tagja osztotta meg ünnepi 
gondolatait a jelen lévőkkel. 
A sárvári kötődésű miniszteri 
biztos a felújított evangélikus 
templom újraszentelésére érke-
zett városunkba. Majd a városi 
mazsorett együttes művészeti 
vezetője, Csikós Györgyné 
is áldott, örömteljes adventi 
készülődést kívánt a város 

polgárainak. Ezt követően 
gyújtották meg a város adventi 
koszorúján az első gyertyalán-
got, sőt a mazsorettek a színpad 
előtt állókkal is megosztották 
az örömhozó fényt. Advent 
első vasárnapján a Zabszalma 
Együttes – elsősorban kicsik-
nek szóló műsorát – hallgat-
hatta meg a közönség. 

Advent második hétvégéjén 
nem más látogatott el a Posta 
térre, mint a Mikulás, aki ha-

gyományos világkörüli útjából 
idén sem hagyta ki Sárvárt. Tíz 
évvel ezelőtt érkezett először 
városunkba Börczy Tímea és 
Mórocz Andrea meghívására. 
A két anyuka azóta számos 
támogatót talált a rendez-
vényhez, így ma már sok száz 
kisgyermek kap ajándékot a 
Mikulástól. Az őt fogadó prog-
ramon felléptek a Koncz János 
Alapfokú Művészeti Iskola 
szolfézscsoportjai Paukovicsné 
Hegyi Gabriella vezetésével és 
a Crazy Legs Dance tánciskola 
táncosai. A Mikulást Hótündér, 
Hópihe, Rudolf, a rénszarvas 
és a Manók kísérték, akik nagy 
segítségére voltak abban, hogy 
egyetlen sárvári gyermek se 
maradjon ki az ajándékosz-
tásból. Ezen a délutánon Far-
kasházi Réka színésznő és a 
Tintanyúl zenekar koncertje is 
megörvendeztette a kicsiket és 
nagyokat a Posta téren.

Az adventi koszorú második 
gyertyáját a Sárvári Senior 
Néptáncegyesület tagjai gyúj-
tották meg, majd a Vándor 
Vokál lépett fel. 

-fr-

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

Örömteli várakozás advent fényeiben

Fényárban úszik a Posta tér

A Mikulás minden kisgyermeket megajándékozott a manói segítségével

A Sárvári Senior Néptáncegyesület tagjai gyújtották meg az adventi koszorú 
második gyertyáját  
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A Szent László 

● Advent vasárnapjainak előestéjén 
(szombatonként) 18 órakor ünnepélyes 
gyertyagyújtásra hívunk a nagytemplomba. 
Adventi hétköznapokon hajnali 6, illetve 18 
órakor szentmisék, isteni olvasmányok és 
gyónási lehetőség. Bérmálásra készülők: 
„hajnali őrszemek”!

● Adventi lelkigyakorlat – a Szeplő-
telen Szűzanya főünnepéhez kapcsoló-
dóan – december 7–8–9-én. Gyóntat és 
a szentbeszédet mondja: Szakál Szilárd 
sitkei kisegítő lelkész. (A katolikus iskola 
diákjai az iskola szervezésében végzik el 
szentgyónásukat.)

● Felnőtt fiatalok számára katekumená-
tus (gyónás, áldozás, bérmálás) és házassági 
előkészítés szombatonként délelőtt 9 órakor 
a plébánián.

● Rábasömjénben december 15-én 
16.30-tól karácsonyi gyóntatás.

● December 17-én, szombat délelőtt 
lesz a diákok karácsonyra előkészítő 
gyónása.

● December 18-án 9.30-kor a hegyi 
kápolnában is lesz szentmise.

● Karácsonyi ajándék a betegeknek, 
házhoz kötött időseknek: a papság szívesen 
elviszi a szentségi Jézust hozzájuk advent 
folyamán. Hozzátartozójuk kérje a plébáni-

án a betegellátást! Érzéketlenül ne fosszuk 
meg rokonunkat ettől a lehetőségtől!

● „Szent és üdvös dolog a halottakért 
imádkozni” (2Makk 12,46). A plébánián 
munkanapokon délelőtt  9-12 óra között 
lehet szentmiseszándékot előjegyeztetni 
az új egyházi évre.

● Adventben minden hétköznap 
(hétfőtől 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 elvárom!

● A hittanuló gyerekek karácsonyi 
gyónása december 17-én, szombaton 16 
órakor kezdődik, ebben az időben a felnőtt 
hívek is jöhetnek.

● A felnőtt híveknek, hittanuló gyerme-
kek szüleinek és fiataloknak a karácsonyi 
nagy gyóntatása december 18-án, vasárnap 
15.30 órakor kezdődik. 18 órakor szentmise 
és közös áldozás. Vendéggyóntató: Inzsöl 
Richárd atya.

● December 18-án, advent 4. vasárnap-
ján a következő időpontokban lesznek szent-
misék a Sári templomban: szombat előeste 
18 óra ünnepi gyertyagyújtással, vasárnap 
reggel 8 óra, délelőtt 10 óra és este 18 óra.

● Gyónási lehetőség advent 4. vasárnap 
reggel 7.00-7.45 és délután 15.30 órától.

● December 17-18., szombat–vasárnap 
a 18 órakor kezdődő szentmiséken adventi 
lelkigyakorlat lesz. A szentbeszédeket 
Inzsöl Richárd atya mondja.

● December 23-án, pénteken az utolsó 
hajnali szentmise után várjuk azokat a hí-
veket közös reggelire és teázásra a plébánia 
közösségi termébe, akik áldozatos lélekkel 
eljártak a rorate szentmisékre. Advent 2. 
hetének végéig naponta 250-300 hívő vett 
részt rendszeresen minden hajnalban a 
rorátékon. 

SÁRVÁRI EVANGÉLIKU

● Énekkar: December 10-én, szomba-
ton este 17 órától Szergényben, december 
18-án, vasárnap pedig a sárvári istentisz-
telet keretében ad adventi hangversenyt 
gyülekezetünk kórusa, a Kortárs Keresz-
tyén Kórus. 

● Konfirmáció: December 17-én, 
vasárnap 17 órától folytatódik a decem-
ber 4-én megkezdett konfirmandusok 
tánciskolai programja, hogy a január 28-i 
evangélikus bálon az első bálozók táncaira 
felkészüljenek.

● Bál előkészítő megbeszélés: Decem-
ber 12-én, hétfőn 17 órai kezdettel tartjuk 
a 2017. január 28-i evangélikus bál első 

előkészítő megbeszélését. Ez ügyben várjuk 
a régi és az új segítségeket!

● Adventi sorozat: December 13-án, 
kedden 17 órai kezdettel, a sárvári gyüle-
kezeti teremben lesz a sorozat záró alkalma. 
Ez egyúttal a Nőegylet és a Férfiegylet 
évzáró találkozása is lesz. 

● Evangélikus hittanosok karácsonyvá-
ró délutánja: December 15-én, csütörtökön 
16 órától szintén a gyülekezeti terembe 
várjuk az összes hittanosunkat egy Jézust 
váró, lélekemelő programra.  

● Vasárnaponként 10 órától istentisz-
teletet  és – ezzel egy időben – gyermek-
istentiszteletet tartunk.

● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda pró-
báira várjuk az énekelni vágyókat.

● December 18-án, advent utolsó va-
sárnapján a Református Dalárda szolgálatát 
hallgathatjuk az istentiszteleten.

● Karácsonyi alkalmaink: december 
24-én, 16 órától szentesti istentisztelet lesz 
a gyermekek szolgálatával, december 25-
én és 26-án 10 órai kezdettel úrvacsorás 
istentiszteletet tartunk.

● Minden hónap utolsó vasárnapján 
megterítjük az Úrasztalát.

● Egyházközségünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy 
december 23-tól (péntektől) 
január 1-ig (vasárnapig) 
a könyvtár ZÁRVA TART. 
Nyitás: január 2-án, hétfőn.

A Nádasdy-vár és Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját 2016. december 12-én (hétfőn) 

17 órára a könyvtárba Lovász Adrienn 
Hangol(d)ódás című előadására és relaxációs foglalkozására.

Naponta szakíts időt a visszavonulásra, a csendre – bensődre is figyelj, 
ahol Isten szól! A csend felszínre hozza énünk eredeti békéjét.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Végh Autóház Kft. Szombathely, Csaba u. 10. • Tel.: 94/513-375 • www.veghauto.hu

Kombinált átlagfogyasztás: 3,8–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99–141 g/km. A képek illusztrációk

Használt autó helyett válasszon tesztautóink közül rendkívüli árengedménnyel, akár akciós fi nanszírozással is. 
A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

TESZTAUTÓK 
kompromisszumok 
nélkül

Szekcionált garázskapuk, kapumozgató automatikák

Telephely: 9756 Ikervár • Mobil: 00 36 20 9205-591 
gaborilles@pannonmail.hu • www.illesmetal.hu • www.kazankeszites.hu

Alumíniumkerítések, rozsdamentes korlátok, 
vasszerkezetek gyártása!

Lépcsők készítése! Ipari kapuk, sorompók!

Megjelenéstòl a készlet erejéig!

KAZÁNGYÁRTÁS 

5 ÉV GARANCIÁVAL 

110 000 FT-TÓL!  

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.

A novemberi testületi ülés 
után tartotta szokásos, havi 
sajtótájékoztatóját az MSZP–
Híd a Jövőnkért Egyesület 
képviselőcsoportja. 

Szabó Lajos önkormányzati 
képviselő szerint a 2010-es 
kormányváltás óta az önkor-
mányzati jogosítványok jelen-
tős zsugorodása történt. Sárvár, 
mint felelősen gazdálkodó 
önkormányzat már az állami 
hitelátvállalással a vesztes ol-
dalra került. 

– Ha a finanszírozás olda-
láról nézzük, akkor az adó-
erőképesség miatti elvonásnál 
Sárvár a jobb teljesítménye 
miatt került pénzügyileg hát-
rányos helyzetbe. Az elmúlt 
években jelentősen csökkentek 
az önkormányzatok feladatai is, 
hol jogosan, hol jogalap nélkül 
átkerült a járásokhoz számos 
ügy intézése – mondta Szabó 
Lajos, aki hozzátette: a hibás 

kormányzati döntések miatt 
az uniós pályázatok kiírásai 
is késnek, így hiába vannak 
egy önkormányzatnak ter-
vei és megfelelő tartalékai, a 
beruházási céljait nem tudja 
megvalósítani. 

Németh Zsolt, az MSZP–
Híd egyesület önkormányzati 
képviselője arról szólt, hogy 
a 2010-es évek előtti nagy 
volumenű fejlesztésekhez ha-
sonlóak az elmúlt években nem 
indultak el Sárváron.  Vélemé-
nye szerint az utcák felújítása, 
a járdák karbantartása, a csa-
padékvíz elvezetése, a parkolók 
kialakítása, a multifunkcionális 
sportcsarnok megépítése ha-
laszthatatlan feladatok.  

Németh Zsolt kritikát fo-
galmazott meg a kormányzati 
munkával kapcsolatban is. 
Szerinte se szeri, se száma a 
bevezetett adóknak, és ráadásul 
a nyugdíj-megtakarításokat is 
elvették. 

Az önkormányzati
rendszerről szóltak
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Kovács Dorottya festő- és gra-
fikusművész Kertek alatt című 
kiállításának ad otthont de-
cember 14-ig a Nádasdy-vár 
Folyosó Galéria kiállítóterme.  

A kiállítás címe, a Kertek 
alatt sokféleképpen megkö-
zelíthető. Úgy is lehet értel-
mezni, hogy nem a kitaposott 
úton haladunk, hanem a saját 

ösvényeinken fedezzük fel a 
világot.

A kiállítást az alkotó férje, 
Csiszár Máté ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe. Véleménye 
szerint egy-egy kép megmutat-
ja alkotója jellemét, ugyanúgy, 
mint a kert a kertészét.

Kovács Dorottya már számos 
hazai és külföldi kiállításon 
mutatta be munkáit az elmúlt 
néhány évben. Mint festő- és 
grafikusművész, jó néhány al-
kotásán ötvözi e két művészeti 
ágat. A sárvári kiállításon is sze-
repel néhány ilyen kollázsszerű 
alkotás. Munkáival a természet 
és környezetünk védelmére 
szeretné felhívni a figyelmet, 
néhol groteszk, néhol mesebeli 
elemeket megjelenítve. 

DECEMBERI 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.

Folytatás az 1. oldalról
A Nádasdy múzeum új idő-

szaki, a bajor királyi család eddig 
raktárban őrzött tárgyaiból nyílt, 
kiállításán is végigkalauzolta Ta-
kács Zoltán Bálint igazgató az elő-
adásán megjelent érdeklődőket.

A Bajor Királyság utolsó uralko-
dóját és feleségét 1875-től rendsze-
resen látták Sárváron. Lajos királyi 
herceg meggyőzte feleségét, Mária 
Terézia Dorottya modenai főher-
cegnőt, hogy bízza rá örökségének, 
a sárvári várnak és a hozzá tartozó 
uradalomnak az irányítását. 

Sok tévképzet él a királyok és 
főurak fényűző életéről. Az itt élt 
királyi családról a beszámolók-
ból, naplókból és fényképekből 
az derül ki, hogy nagyon kedve-
sek voltak, és hozzátettek Sárvár 
gyarapodásához. A bajor királyi 
család tudást és technológiát 
hozott Sárvárra, megalapozva 
a város ipari kultúráját hosszú 
évtizedekre. 

Az adventi hétvégéken, va-
sárnaponként 16 órától várják 
gyertyagyújtásra a sárváriakat a 
múzeumba.

A bajor Wittelsbachok sárvári hétköznapjai

Grafikát és festészetet 
ötvöző tárlat a várban 

A kiállítást Kovács Dorottya alkotó férje, Csiszár Máté ajánlotta a közönség figyelmébe

Takács Zoltán Bálint igazgató előadása a múzeumban
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Az Invitel évek óta kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy 
ügyfelei elégedettségét he-
lyezze szolgáltatásai közép-
pontjába. Ezért több hóna-
pos előkészítő munkálatok, 
elégedettségi felmérések és 
kutatások után megújította 
ügyfélszolgálati rendszerét, 
amelynek az eredményét már 
a felhasználók is láthatják és 
tapasztalhatják a szolgáltató 
weboldalán. Az új felület egy 
hónapja működik, azóta szá-
mos pozitív visszajelzés mel-
lett, 25 százalékkal emelke-
dett a megvalósított kérések 
és az elintézett ügyek száma. 

Az Invitel folyamatosan ta-
nulmányozza az online ügyin-
tézéssel kapcsolatos felhasználói 
szokásokat, ügyfelei észrevéte-
leit, visszajelzéseit. Az elmúlt 
időszakban szerzett tapaszta-
latokra alapozva döntöttek a 

korábbi online ügyfélszolgálat 
megújítása mellett. Nem csak 
formájában és felépítésében, 
hanem a felhasználói funkci-
ók tekintetében is megújult a 
rendszer.

„Fontos feladat volt számunkra 
az online ügyfélkiszolgáló rend-
szer megújítása, mert az elmúlt 
években nem csak a technikai le-
hetőségek, hanem ügyfeleink igé-
nyei is megváltoztak. Számunkra 
az ügyfél kényelme az első, és ezt 
nem csak minőségi szolgálta-
tásaink kialakításakor, hanem 
az ügyintézésnél is szem előtt 
tartjuk. Személyesen az Invitel 
Pontokban és az Invitel Napokon 
fordulhatnak hozzánk ügyfeleink, 
de elérhetnek minket Telefonos 
Ügyfélszolgálatunkon, valamint 
e-mailben, chaten, Facebookon 
és a honlapunkon is” – mondta el 
Langsteiner Marianne, az Invitel 
Csoport lakossági és kisvállalati 
üzletágának vezetője. 

Még egyszerűbb, gyorsabb 
ügyintézés 

Egyszerű csomagváltás, hiba-
bejelentés, kiegészítő szolgálta-
tások vásárlása, számlaegyenleg 
megtekintés, ügyfélszolgálati 
nyomtatványok online kitölté-
se és beküldése, elektronikus 
műsorújság, edukációs tartal-
mak elérése, valamint online 
időpontfoglalás azoknak, akik 
a számukra legmegfelelőbb idő-
pontban szeretnék várakozás-
mentesen intézni ügyeiket az 
Invitel személyes ügyfélszolgá-
lati irodáiban. Mindez csak pár 
példa arra, hogy mi mindenre 
használhatjuk a cég megújult 
online rendszerét.

Kiemelt ügyfélkezelés online 
és offline is

Az Invitel nem csak online, 
hanem a többi ügyfélszolgálati 
ponton is lépést tart a fejlődéssel. 
Az Invitel Pontokban dolgozó 
kollégák a hatékony ügyfélkezelés 
és problémamegoldás érdekében 
folyamatosan tréningeken és 
továbbképzéseken vesznek részt. 
A telefonon beérkező, üzemelte-
téssel kapcsolatos bejelentések 65 
százalékát pedig már a bejelen-
téssel egy időben, a telefonbe-
szélgetések alatt megoldják. Az 
október elején megújított online 
ügyfélszolgálat használatával az 
ügyfelek időkorlát nélkül intézhe-
tik bejelentéseiket, ügyeiket. (x)

Gyorsabb, átláthatóbb, felhasználóbarátabb
Megújult az Invitel online ügyfélszolgálata

✃
✃

✃
✃

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 15-én 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 fennállását 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.
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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

0,5 liter  129 Ft/db 258 Ft/liter
1,5 liter  149 Ft/db 99 Ft/liter

 (Cola, Fanta, Kinley, Sprite)
299 Ft/db 171 Ft/liter

1 liter (fekete és zöld kupakos) 
246 Ft/db/liter 

6 db vásárlása esetén + 1 db 
1 literes Cappy őszibarackos 

ital ajándék

1,5 liter minden ízben
299 Ft/db 199 Ft/liter 

6 db vásárlása esetén + 1 db 
1,5 literes havas szilvás vagy 
almás fahéjas ital ajándék

0,5 liter  129 Ft/db 258 Ft/liter 
1,5 liter  149 Ft/db 99 Ft/liter

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

Törley 0,75 l több féle 
889 Ft/db 1185 Ft/liter
B.B 0,75 l több féle 
799 Ft/db 1065 Ft/liter
Hungaria 1590 Ft/db 
2120 Ft/liter

Baileys 0,7 liter 
+2 pohár díszdobozban

4590 Ft/db 6557 Ft/liter

Johnnie Walker Red 
+2 pohár díszdobozban 
4490 Ft/db 6414 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

További díszdobozos termékek széles választéka található üzletünkben.

0,5 liter  129 Ft/db 258 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

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

Canada Dry 
termékek

Coca-Cola 
termékek 1,75 l

Cappy
gyümölcslevek

Nestea

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

7x339 Ft+ü/db/
2373 Ft/doboz

A Zöldfa Ital Kis- és Nagykereskedés valamint 
a Nádasdy Vendéglő kollektívája kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben 

gazdag boldog új évet kíván minden kedves vásárlójának és vendégének!

Theodora ízesített 
ásványvizek 1,5 l PET. 

(citrom, málna, narancs)
99 Ft/db 66 Ft/liter

Szaloncukrok 
széles 

választéka 
305 Ft/csomag-tól
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Ale 5,5% felsőerjesztésű 
világos 0,5l/üveg 
+1 ajándék Litovel-es 
pohár  
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Mifelénk hosszúra 

nyúlnak a jó dolgok

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott 
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem 
rendelkeztek előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, 
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as 
számon vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

16
115

2-
K



SÁRVÁRI         HíRLAP14 www.sarvarvaros.hu

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

december 15-én és 22-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. december 9. és december 24. 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. december 5.  

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!

ELENDER COMPUTER az Ön LEGRÉGEBBI 
számítástechnikai partnere SÁRVÁRON!

www.elendersarvar.hu

9600 Sárvár, 
Hunyadi u. 1.

Tel./Fax: 95/324-011
Mobil: 70/383-2023

E-mail: 
elender@globonet.hu

Fenti ajánlataink 2016. december 23-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Új számítógép akciónk folytatódik! 
AMD X2 DualCore 3,7GHz számítógép 

konfi guráció, fantasztikus áron!
Most már csak 64.900 Ft-ért 

FM2/4GB RAM/500GB HDD/DVD-RW/HKC ház + 430W tápegység.
Kiváló teljesítmény alacsony áron 

ingyenes LINUX operációs rendszerrel!

LENOVO TAB2 A7 4 MAGOS TABLET 
Quadcore 1,3 Ghz Processzor / 1Gb DDR3 memória / Belső tárhely 
8 Gb / 7” kijelző / Android 4.4 operáció rendszerrel / 2 év Garancia

Most csak: 29.900 Ft 

Műholdas és kábeltévés vételtechnikai 
eszközökkel is várjuk kedves vásárlóinkat! 

Mindig TV antennák már 3.990 Ft-tól!  

Év végi nyomtatófesték vásár!
Karácsonyig minden készleten lévő utángyártott 

festékpatron és toner 
25% árengedménnyel kapható! 

Kérjük, vásárláskor hivatkozzon hirdetésünkre!

Kedvezményes ajánlataink:

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!*

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
December 10., 17. és 24. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
December 9. (péntek) 19.00 Összefoglaló a felújított evangélikus 
templom újraszenteléséről
December 16. (péntek) 19.00 Vendég: Bognár Tamás nemzetközi 
labdarúgó-játékvezető 
December 23. (péntek) 19.00 Az élet kenyere – A Sárvári Oratórikus 
Kórus előadása/ism.
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Élet Forrás – katolikus magazin:
December 10. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő–csütörtök 20.10
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
December 16. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35



SÁRVÁRI         HíRLAP 15facebook.com/sarvari.televizio

2017-ben is hirdessen a Sárvári Hírlapban!
Hívjon most!  06 30 45 75 035

A legértékesebb ajándékot nem lehet becsomagolni… 
AJÁNDÉKOZZ TUDÁST!

Angol, német nyelvtanfolyamra bérletek 20% kedvezménnyel!
      Boldog ünnepeket!

Hívj most: +36-20/424-3553 • www.piros-pont.hu
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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!

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34., 

Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.

Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Válassz kártyafüggetlen 
mobiljaink közül:

- Samsung J1,  J3,  J5      
- 2016 Huawei P8 lite, P9 lite
- LG K8, K7 és egyéb típusok 

Telefonodat is öltöztesd ünnepi 
hangulatba, nálunk találhatsz karácsonyi 
tokokat, de egyedi fényképes hátlapokat 

is készítünk kedvenc fotóidból!

Tíz csapat részvételével zajlott 
Sárváron, a Nádasdy iskola 
sportcsarnokában a Vastyúk 
Kupa Női Labdarúgó Torna.

Vas megyei csapatok mel-
lett veszprémi és Győr-soproni 
résztvevői is voltak a kupának. 
A két csoportban folyó selejtezők 
és az elődöntők után a bronz-
meccsen a hazaiak, az Aranylábú 
Vastyúkok 0–0-ra végeztek az 
Alsóság ellen és végül hetesekkel 
maradtak alul. A döntőben a 
Kópháza két góllal verte a Nyá-
rád csapatát.

A torna végeredménye: 1. 
Kópháza, 2. Pelc-Nyárád, 3. 
Alsósági Tigrisek, 4. Aranylábú 
Vastyúkok, 5. Vép, 6. Csepreg, 
7. Devecser, 8. Rehab Team, 

9. Tapolca, 10. Ölbő. A torna 
gólkirálynője: Grubits Daniella 
(Kópháza), legjobb játékosa: 
Böröczky Júlia (Pelc-Nyárád), 
legjobb kapusa: Söptei Vivien 
(Alsósági Tigrisek) lett.

– A női fociban együtt ját-
szik a tizenéves korosztály a 
40 évesekkel. A legtöbben a 
testmozgás lehetősége miatt 
választják a lányok közül a focit, 
azonban az iskolai foglalkozá-
soknak köszönhetően a fiatalok 
is egyre többen megjelennek 
a csapatokban. Elsődleges a 
mozgás öröme, de a lejátszott 

meccsek mutatják, hogy az ösz-
szecsapásoknak van sportértéke 
is – mondta a tornáról Jobb 
Szilvia, a szervező Aranylábú 
Vastyúkok SE elnöke.

Női labdarúgótorna

A sárvári Aranylábú Vastyúkok támadása a Pelc-Nyárád kapuja előtt a 
torna elődöntőjében
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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.

EZÜST és ARANY VASÁRNAP NYITVA: 8.30-12.00

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

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! 

ÚJ szolgáltatásunk: 
Házhozszállításkor is fi zethet bankkártyával, 

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

 

Karácsonyi ajándékötlet:
Vásároljon étkezési utalványt –

most 20% a mi ajándékunk! 
(Pl. 5000 Ft-ot fi zet, 6.000 Ft-os utalványt kap!)

Vásárolható: 2016.12.09-23-ig Érv: 2017.06.30-ig

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

Szeretettel várunk 
továbbra is mindenkit 
a VÁRKAPU HÜTTÉBEN a Posta téren.

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon nálunk asztalt 

az élőzenés szilveszteri programunkra!
Köszöntőital, grátisz tombolaszelvény, 

4 fogásos gálavacsora, 
éjfélkor tűzijáték-szabadtéri koktélparti, 

éjféli étkezés, tánc kifulladásig. 
Zenél: LACKÓ!

Dolgozott, lemaradt vagy 
csak elszállt a Szilveszter?

Akkor töltsön egy felejthetetlen Pótszilvesztert 
a Várkapu Vendéglőben, amely egy retro hangulatot 

idéz fel a 80-as 90-es évekből.
Időpont: 2017. január 14. (szombat)

Nagyobb társaságnak további kedvezmények!

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.

Éttermünkben 
ajándékutalványok kaphatók. 

Lepd meg szeretteidet 
vele karácsonyra!


