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Modern gondozási központ fogadja az időseket

Biztonságosabb lett
a közlekedés

A sárváriak közlekedési feltételeit jelentősen javító két beruházás átadási ünnepségére került
sor. A Bögöt–Porpác felől érkező kerékpárút városközponthoz
csatlakozó szakasza közel 140
millió forintból valósult meg,
és elkészült 30 milliós önkormányzati forrásból a Katalin
utca útburkolata.

Berki Ferencné és Németh József, az intézmény két idős látogatója valamint Hámoriné Németh Edit intézményvezető vágta át a nemzeti színű szalagot Dr. Máhr Tivadar, Dr. Kondora Bálint és Kondora István segítségével

Az Idősek hete programsorozat nyitányaként átadásra
került a kibővített és felújított Sárvári Gondozási
és Gyermekjóléti Központ
épülete. A közel 300 millió
forintból megvalósuló beruházás korszerű, kulturált és
biztonságos körülményeket
teremtett az ellátottak fogadására.

Az ünnepségen Hámoriné
Németh Edit intézményvezető
köszöntötte a megjelenteket.
Felidézte, hogy az intézménynek még 2017 augusztusában
kellett elköltöznie a Nádasdy
utcai székhelyéről, majd az
idei évre elkészültek a munkálatok, és 2019 márciusában
birtokba vehették a felújított
épületet.

Sárvár Város Önkormányzata
európai uniós forrásból 150
millió forintot nyert a gondozási központ korszerűsítésére,
melyet további 148 millió forint
önrésszel egészített ki. A szociális
intézmény épületét nemcsak felújították, emeletráépítéssel és egy
új, hátsó épületrész kialakításával
a bővítés is megvalósulhatott.
Folytatás a 3. oldalon

A két érintett útszakasz szomszédságában, a Kavics-gödörben felállított sátornál várták a
környék lakóit az ünnepségre.
A jó hangulatról a Kanona Band
gondoskodott. Az avatáson részt
vettek velocipédjeikkel a Nagykanizsai Oldtimer Kerékpáros
Szövetség tagjai is. Az egyik
eredeti példány 1870-ből származott. Az ünnepi beszédek után az
egybegyűltek az óriáskerekesek,
a Sárvári Kerékpár Egylet és a
városrész fiataljaival közösen
avatták fel a Sári városrészen
elkészült közel 170 millió forint
értékű kerékpárforgalmi forgalmi
létesítményeket.
Folytatás a 3. oldalon
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
Jelöltek és tájékoztató
a 8–11. oldalon

Felavatták a felújított játszóteret

Új szabadidőparkot adtak át a Dévaiban

Jelképes, hogy az önkormányzati ciklust egy játszótér-avatás
zárta – mondta Kondora István polgármester, aki hozzátette:
ebben az öt évben ez az utolsó avatás, de az első a megújuló
játszóterek sorában, hiszen a következő ciklusban az egész várost érintő játszótér-felújítási, illetve építési program kezdődik.
A Laktanya utcai magasházak melletti játszótérre kerültek új
játszóeszközök, amelyeket – az eső ellenére jó hangulatban –
október 5-én adtak át ünnepélyesen.
Folytatás a 4. oldalon

Felavatták a Dévai Bíró Mátyás utcában kialakított sport- és
szabadidőparkot. A rendezvényen az eszközök használatát a
Hard Bar Strong - Szombathelyi Street Workout csapat mutatta
be, közreműködtek a Sárvári Oratórikus Kórus szólistái. A beruházást Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője adta át.
Vinter István, a körzet önkormányzati képviselője örömének
adott hangot, hogy épül – szépül a körzet, és bejelentette, hogy
hamarosan egy játszótér is készül majd.
Folytatás a 4. oldalon
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Egyetértésben működött
a sárvári képviselő-testület
Megtartotta utolsó ülését a sárvári képviselő-testület az ötéves
ciklus során. Az érdemi munka
során egyik utolsó döntésként
egy félmilliárdos kerékpárút
pályázat beadásáról határoztak,
ami a város horgásztavait kötheti
majd össze. Az ülés végén Kondora István polgármester köszönte
meg a képviselők munkáját.

októberi önkormányzati választás
szavazatszámláló bizottságainak
a tagjait.
Az ünnepi ülés végén a polgármester emléklapot és ajándékot
adott át a most befejeződő ciklus
önkormányzati képviselőinek.
Kondora István így foglalta ös�sze az öt esztendőt: közel 1500
határozatot és rendeletet hozott a

Kobela Lehel Jánosnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kondora
István polgármester, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Varga Jenő önkormányzati képviselő. Hőbér Rozália 1929. szeptember 28-án született,
és a miniszterelnöki oklevelet valamint a városvezetői köszöntést családja
körében fogadta

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020.

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Eng. szám: U-000545

Sárvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évre is kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
a hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára. A pályázati
űrlapot – az elmúlt évhez hasonlóan – a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, röviden az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni. A
kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot a kötelező mellékletekkel együtt a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 8. sz.
irodájába kell benyújtani 2019. november 5-ig. A pályázatok
elbírálására legkésőbb 2019. december 5-ig kerül sor, a pályázók értesítésének határideje: 2019. december 9.
Az „A” és „B” típusú pályázati kiírások teljes terjedelmükben
Sárvár város honlapján, http://www.sarvarvaros.hu/hirdetmenyek_palyazatok olvashatóak.
Sárvár Város Önkormányzata

A Csónakázó-tó mellé épülő új játszótér egyik eleme

A napirendek között szerepelt
a város településrendezési eszközeiről szóló rendelet, döntést
hoztak a képviselők egy közel
500 millió forint értékű pályázat
benyújtásáról. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a sárvári szabadidőpark
fejlesztésére, valamint a Horgásztó
és Csónakázó-tó környezetében
vezető kerékpárút kialakítására pályázik az önkormányzat.
A projekt részeként egy új, korszerű játszótér kerül kialakításra
a Csónakázó-tó mellett.
A város csatlakozott a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
Zárt ülésen megválasztották az

Advent Salzburgban

Intézzük, nem bonyolítjuk!
Új iroda

Szolgáltató Ház

2019. november 24.

Utazás autóbusszal, szombathelyi felszállással

A részvételi díj: 16.000 Ft/fő
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999

testület, amelyeknek csaknem 97
százalékban teljes egyetértéssel
született meg a döntés a szavazások alkalmával. Ha ilyen egyetértés van egy képviselő-testületben
a városfejlesztés ügyeiért, annál
nagyobb öröme nem is lehet egy
városvezetőnek – mondta Kondora István polgármester.
A jövőre is utalva, hogy folytatni szeretné polgármesteri tevékenységét, úgy fogalmazott, a
most zajló lakossági fórumokon
már több száz észrevétel és javaslat gyűlt össze, amelyek megvalósítása adhatja a következő
öt esztendő munkájának egyik
fundamentumát.

Régi iroda

Tinódi Udvarban

Tisztelt
ügyfeleink!
Tisztelt
ügyfeleink!

Tájékoztatjuk
hogy Irodá
Tájékoztatjuk
önöket,önöket
hogy Irodánk
újúj
helyre
költözött!
helyre költözött!
Új címünk a régitől kb. 80 m-re,
Új
címünk kb. 80 m-re
a Hunyadi u. 9. szám alatt
a
Hunyadi
9. épület)
(szolgáltató ház,u.
szürke
található!
(Szolgáltató ház-szürke épület)
Tel./Fax: +36 95 520 230
szám alatt található!
Mobil: +36 30 267 59 27
+36+36
30 631
38 07
Tel./Fax:
95 520
230
E-mail:
sarvar@insura.hu
Mobil:
+36 30 267 59 27
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 631 38 07
E-mail: sarvar@insura.hu
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Felavatták a Katalin utcát és a Szombathelyi utcai kerékpárutat
Folytatás az 1. oldalról
– A Sárváron most elkészült
kerékpárút-fejlesztéseknek köszönhetően fontos mérföldkövet
léptünk át, hiszen valamennyi
városrészből biztonságosan megközelíthető a belváros – mondta
Varga Károly önkormányzati
képviselő, a rendezvény házigazdája. Örömének adott hangot,
hogy megújulhatott a Katalin
utca burkolata, és elkészülhetett
a Szombathelyi utcában a kerékpárút, amelyet sorompó tesz biztonságosabbá a vasúti átjáróban.
– A jobb minőségű utak használata a gépjárművezetők, a
kerékpárosok és a gyalogosok

nagyobb figyelmét is igényli.
Ehhez kapcsolódóan a következő
időszak feladata a városon belüli
közlekedés még biztonságosabbá
tétele – fogalmazott köszöntőjében Kondora István polgármester.
A kerékpárút-fejlesztés pályázati partnereként részt vevő megyei önkormányzat részéről dr.
Kondora Bálint alelnök kiemelte,
hogy Szombathely kivételével a
vasi településeken 17 km-nyi kerékpárutat adtak át, ebből nyolc
kilométer Sárváron valósult meg.
A kerékpárutakra való pályázat
Szalagátvágás az új kerékpárúton – Dr. Kondora Bálint alelnök, Varga Károly nemcsak az utak megépítését,
önkormányzati képviselő, Tarné Gagyi Viktória, az államkincstár megyei hanem a közlekedési tudatforigazgatója, Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester málást is magában foglalta.

Modern gondozási központ fogadja az időseket
Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ tervezése
és kivitelezése során energiahatékonysági szempontokat is
figyelembe vettek, sor került a
nyílászárók cseréjére, az épület hő- és födémszigetelésére, a fűtés korszerűsítésére,
napelemrendszer kiépítésére.
A projekt keretében az épület
akadálymentesítése, gépészeti
és villamos felújítása is megtörtént.
Kondora István polgármester
ünnepi beszédében leszögezte,
időszerű volt már az épület
generális felújítása, a megújult
központ nagyon szép éke lett a
városnak.
– Az önkormányzat számára
fontos, hogy minden generációról gondoskodjon. Az idősek
számára olyan helyet kellett te-

remteni, ahol biztonságra találnak, amely segítséget nyújt abban, hogy ne magányosodjanak
el, ne veszítsék el társadalmi
kapcsolataikat – fogalmazott,
majd hozzátette, az elsődleges
támasznak azonban továbbra is
a családnak kell lennie.
Dr. Kondora Bálint, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke felidézte, hogy 2014 óta Sárváron
számos projekt megvalósulhatott a megye által koordinált
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében.
Példaként a Cseperedő Bölcsőde korszerűsítését, a Hild park
felújítását, a kerékpárút-fejlesztéseket, a Gárdonyi iskola
energetikai megújulását sorolta,
de kiemelte, hogy mind közül a
gondozási központ modernizálása volt a legfontosabb feladat.

sii

Fejlesztések a kórházban

Folyamatos felújítások és karbantartások zajlottak az utóbbi időben a
Szent László Kórházban. Új tetőt kapott a krónikus betegeket ellátó osztály, a folyosókon és a kórtermek egy részében megvalósult a burkolatcsere, napelempark létesült az intézmény udvarában, a betegbiztonság
növelését célzó komplex fejlesztés keretében pedig falra szerelhető érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezések kerültek beszerzésre, valamint
kiépült az egységes betegazonosításra alkalmas informatikai rendszer.
A fejlesztéseket megtekintve Kondora István polgármester kiemelte, a
sárvári intézmény képes haladni a korral

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

További részletek márkakereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás: 7,1l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-130 g/km. A kép illusztráció.
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Felavatták a felújított játszóteret

Új szabadidőparkot adtak át

A Laktanya utcai játszótér új játszóvára

Folytatás az 1. oldalról
Lakásszövetkezet elnöke is
Kondora István polgármester szólt. Örömmel jegyezte meg,
köszöntőjében arról szólt, hogy hogy ilyen sokan eljöttek, és
egyre élhetőbb lesz a Dévai utca bizakodásának adott hangot,
és környéke, igazi lakóparkká hogy hamarosan egy újabb avaalakult. – Szükség van még fej- tóünnepségen találkozhatnak a
lesztésekre, de közösen mindent környék lakói.
meg fogunk oldani –
mondta a polgármester. Ágh Péter, a térség
országgyűlési képviselője avatta fel az új
sportparkot. Aláhúzta, hogy a létesítmény
a Magyar Kormány
100%-os támogatásával készült. Majd azt
kívánta az itt élőknek,
hogy számos új élménnyel gazdagodjanak a sportparkban.
– Mi pedig Kondora
István polgármester
úrral azon leszünk
a jövőben is, hogy
tovább fejlesszük a
várost – szólt a képviselő. Az ünnepségen megjelentekhez Léggömböket eresztettek szélnek, és ezzel
Földi Árpád, a Tinódi jelképesen átadták az edzőparkot

Folytatás az 1. oldalról
A Laktanya utcai játszótér
avatásán összegyűlteket Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester
is köszöntötte, aki örömének
adott hangot, hogy egy újabb
közösségi tér jött létre. Kampel
Oszkár, a körzet önkormányzati képviselője a lakók mellett
külön is köszöntötte Németh
Csabát, Voczelka Zoltánt és
Birkás Tivadart, akik a lakóközösségek képviselőiként rend-

szeres kapcsolatot tartanak
az önkormányzattal, ötleteikkel segítik a város szépítését.
– Számos fejlesztés megvalósult a körzetben. Tudom, hogy
sok még a teendő, utakat és
járdákat kell felújítani, újabb
parkolókat kell építeni. Kondora István polgármester úrral
együtt elkezdtük az igények
felmérését, és a következő
ciklusban folytatjuk a munkát
– mondta Kampel Oszkár.

facebook.com/sarvari.televizio
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Több milliárd forintos fejlesztés a Taravisban
A kormány elkötelezett a hazai élelmiszeripar támogatása
mellett – jelentette ki Varga
Mihály pénzügyminiszter a
Gallus-cégcsoporthoz tartozó
sárvári Taravis Kft. kapacitásbővítő fejlesztésének átadásakor.

Jelentősen bővült és korszerűsödött a Gallus-cégcsoporthoz
tartozó Taravis Kft., a sárvári baromfi-feldolgozó korszerűsítette
vágóhídját és feldolgozó üzemét,
továbbá épült egy 1800 négyzetméteres új hűtőcsarnok is. A sárvári húsfeldolgozó üzemben új
technológiai elemeket vezettek
be, például egy robotkar tálcázza
be a csirkemell szeleteket az előre beprogramozott súly szerint.
A teljes termelési folyamat 80%-a
már szalagszerűen megy végig
a gyáron. A látványos fejlesztés
a Pénzügyminisztérium Nagyvállalati Beruházási Támogatási
Programja segítségével jött létre.
Az új csarnokban tartott átadón Kondora István polgár-

mester köszöntőjében elmondta,
hogy Sárvár kitűnő idegenforgalmának köszönheti ismertségét, a város bevételeinek a 87%-át
viszont a városban működő
ipari termelés adja. Ezek közül a
második legnagyobb adófizetője
a településnek a Taravis.

vállalkozás mondhatja el magáról, hogy a termőföldtől az
asztalig érdekelt a termelési
láncban, ezek közül az egyik a
Gallus-cégcsoport, amelynek évi
40 milliárd forint az árbevétele,
és tavaly 2 milliárd forintnyi
adót és járulékot fizetett. Az el-

Marczinkó Zoltán István, Szabó Péter, Kis Miklós Zsolt, Szabó István, Varga
Mihály, Kondora István, Szabó Ákos, Ágh Péter és Majthényi László az avatáson

Szabó István, a családi vállalkozás tulajdonosa arról szólt,
hogy az országban talán két

CSOPORT

Amit kínálunk:

múlt két és fél évben cégcsoport
szinten 8,5 milliárd forintnyi
fejlesztést hajtottak végre. Ma-

gyarország brojlercsirke állományának 30–32%-át a Gallus kelteti, aminek 50–55%-át exportra
viszik. A Gallus 34 telephelyen
1100 dolgozót foglalkoztat, a
közelmúltban megtörtént egy
generációváltás is, hisz a vezetők
mindegyike a 30–45 év közötti
korosztályt képviseli.
Varga Mihály pénzügyminiszter a Taravis Kft. beruházásról szólva ünnepi beszédében
elmondta: a cég 1,2 milliárd
forintos technológiai fejlesztéséhez a kormány több mint
290 millió forinttal járult hozzá
a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében.
– A 2015-ben indított program
révén eddig 78 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatás
jutott el a magyar vállalkozásokhoz, amelynek eredményeként
mintegy 200 milliárd forintnyi
fejlesztés valósul meg, és 2400
új munkahely jön létre Magyarországon – húzta alá a pénzügyminiszter.
-fr-

Minden ami autó!

Saját állományú mu
nkaviszony magyar tula
jdonú családi
vállalkozásban, hűség
bónusz,
béren kívüli juttatások
,
100%-ban térített Vol
án busz
vagy vonatbérlet,
ingyenes céges buszjár
atok.

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár-rábasömjéni üzemébe
hosszútávra, hétfőtől péntekig, egy- vagy
két műszakos munkarendbe munkatársakat keres:

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
munkakörbe.
Egy műszakos munkarendben: 3:40-12:00 óráig
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása.
Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Üzemi karBantartó (villanyszerelő)

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

HŰtőraktáros

Akciós téli gu
mik

munkakörbe.
Két műszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óráig
Kezdő bér: bruttó 400 ezer Ft + pótlékok
munkakörbe.
Egy vagy két műszakos munkarendben.
Kezdő bér: bruttó 250 ezer Ft-tól

06 70/938-8711

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

már 12.800
332682

Telefon:

E-mail: hr@taravis.hu

5

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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Igény van a keresztény szellemiségre
Szeptember 26-án ünnepélyes
keretek közt felavatták a Szent
László Katolikus Általános
Iskola új épületrészét, amely
nagyságrendileg 2 milliárd forintból készült el. A felszentelési ünnepségen köszöntőt mondott Prof. Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere,
az épületet Dr. Székely János
megyéspüspök áldotta meg.
A katolikus iskola új tornacsarnokában több mint háromszáz diák, a meghívott egyházi és
világi vezetők, a tantestület tagjai, a gyermekek szülei, családtagjai gyűltek össze ünnepelni.
A rendezvény az iskola tornászainak ugrókötél- és gimnasztikai gyakorlatával kezdődött,
majd Ördög Tibor, a Szent
László Katolikus Általános Iskola igazgatója köszöntötte
a megjelenteket. Beszédében
köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek abban,
hogy az iskola egy új, modern
épületszárnnyal gazdagodhatott.

Külön kiemelte Magyarország
Kormánya és a Szombathelyi
Egyházmegye nagyvonalú anyagi támogatását, melyek egy-egy
milliárd forintot biztosítottak a
komplexum megépítéséhez.

közel ezer négyzetméteres tornacsarnok, öltözők, szertárak,
orvosi szoba, négy tanterem és
szaktantermek. Kialakításra került az iskola kápolnája, valamint
egy ebédlő és melegítőkonyha is.

Dr. Székely János megyéspüspök felszentelte a katolikus iskola új épületét,
mellette Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Ördög
Tibor igazgató

Ördög Tibor elmondta még,
hogy az új épületrészt sikerült
méltó módon hozzáilleszteni a
130 éves iskolaépülethez. A beruházás részeként megépült egy

Az intézmény udvara is megújult, új sportpálya, játszótér és
kerékpártároló készült.
Prof. Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere

PRÉMIUM
M U LT I F O K Á L I S *

AJÁNLATUNK

100.000Ft

KOMPLETT SZEMÜVEGRE
Szemüvegkeret • MULTIFOKÁLIS LENCSE*
látásvizsgálat • szemüvegtok
mikroszálas törlőkendő
* HOYA BALANSIS 1,5 SHV. Részletek az üzletben!

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

www.sarvarvaros.hu

kiemelte, a sárvári beruházás
igazolja, hogy továbbra is igény
van arra a keresztény szellemiségre, amelyet az egyházi fenntartású iskolák kínálnak.
– A magyar kormány rendkívüli erőfeszítéseket tesz, és soha
nem látott fejlesztéseket támogat
az egészségügy, a kultúra és
az oktatás területén is. Hazai
és nemzetközi forrásból több
mint 400 milliárd forint értékben épülnek iskolák, óvodák,
tantermek, uszodák, javul az
infrastruktúra, modern tanítási
eszközök kerülnek bevezetésre
– hangoztatta az emberi erőforrások minisztere.
Dr. Székely János megyéspüspök örömének adott hangot,
hogy kibővülhetett és meg
szépülhetett a Szent László iskola. Az egyházi iskolák küldetéséről szólva elmondta, nem
csak ismereteket akarnak átadni,
hanem abban is utat mutatnak,
hogyan kell szépen és emberhez
méltó módon élni.
sii

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI
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A választás tétje az építkezés vagy a háborúskodás
Bízom a sárváriak bölcsességében, hogy inkább az építkezést,
a gyarapodást, az együttműködést választják, mint azt, hogy
csatatér legyen Sárvár! – mondta Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke a sárvári Nádasdy-várban
tartott fórumon.
A Fidesz választási fórumán
Kondora István, aki immár
harmadik alkalommal indul
a Fidesz–KDNP színeiben a
polgármesteri tisztségért, és
a 7-es választókerület egyéni
képviselőjelöltje is, a választás
tétjéről szólt.
– Egy nagyon fontos tétje van
a választásnak, hogy tudjuk-e
folytatni azt a városépítő munkát, amit nem öt éve, hanem
huszonöt éve kezdtünk el. Mert
ezek a lépések mindig egymásra
épültek. Az első évtized volt az
iparfejlesztés évtizede, a második a fürdőfejlesztés évtizede, a
harmadik a városfejlesztés év-

tizede, és ezt a logikai sort szeretnénk folytatni. Szeretnénk
a következő években is építeni
és szépíteni Sárvárt – mondta
Kondora István.

mit akarnak az indulók. A
Fidesz–KDNP jelöltjei, így
Kondora István polgármester úr és csapata is szeretnék
építeni, szépíteni, fejleszteni

Közös szelfi a választási fórum végén – elől Kósa Lajos, Kondora István, Ágh
Péter és Dr. Máhr Tivadar

Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke
is a választás tétjéről beszélt.
– Most már talán minden választó számára világos, hogy

a településüket a kormánnyal
együttműködve. Az ellenzék
pedig ebben az összefogásos
katyvaszban azt mondja, hogy

szavazzatok ránk, mert mi
majd megdöntjük Orbán Viktor rendszerét. Ebből biztos
háborúság van és gyűlölködés,
építkezés nincs. Mi szeretnénk
építkezni, szépíteni a településeket, ők meg csatateret
szeretnének az önkormányzatokban. Bízom a sárváriak
bölcsességében, hogy inkább
az építkezést, a gyarapodást,
az együttműködést választják,
mint azt, hogy csatatér legyen
Sárvár! – húzta alá Kósa Lajos.
A választási fórum végén
egyenként is bemutatkoztak a
Fidesz–KDNP színeiben induló
jelöltek. Valamennyi egyéni
képviselőjelölt újra indul, így
Varga Károly, Szabó Zoltán, Dr.
Máhr Tivadar, Kampel Oszkár,
Dr. Szabó Gyula, Vinter István,
Kondora István és Varga Jenő,
akik az elkövetkezendő napokban még igyekeznek minden
sárvári háztartásba eljutni.
-fr-

Fejlesszük együtt Vas megyét
A Vas Megyei Önkormányzat
az elmúlt öt évben azt a feladatot kapta a Kormánytól, hogy
segítse a Vas megyei települések fejlesztési terveit. A célunk
az volt, hogy a rendelkezésünkre álló 21 milliárd forintot
minél észszerűbben használjuk
fel – mondta Majthényi László,
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke
az ötéves ciklust értékelő sajtótájékoztatóján.

– A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési ciklus a
megye fejlődése szempontjából
komoly lehetőségeket hozott.
A Vas Megyei Önkormányzat
különös figyelmet szentelt a
települési önkormányzatoknak,
a gondjaira bízott Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program keretében jelentős
pályázati forrásokat különített
el a fejlesztésekre. A TOP keretében meghirdetett pályázati
felhívások az önkormányzati
alapfeladatok majdnem mindegyikére kínáltak forrást. Ös�szesen 230 pályázat érkezett be
a településektől 26,5 milliárd

Ft értékben, amelyek döntő
részéről megszületett a döntés
2017-ben, és a 2018-as esztendő
már a megvalósításé volt – szólt
Majthényi László.
– Megyénkben összesen 177
beruházás indult az elmúlt öt
évben ebből a forrásból, melynek több mint kétharmada már
el is készült. 37 óvoda és bölcsőde, 18 iskola, 21 orvosi rendelő
újulhatott meg vagy épülhetett
fel, 17 km kerékpárút létesült,
40 km hosszban épültek újjá
csapadékcsatornák. De a TOPos keretből jutott turizmusfejlesztésre és a városközpontok
megújítására is, ennek egyik
szép példája a sárvári Hild park
– sorolta a megyei elnök.
Majthényi László aláhúzta,
hogy ebben a munkában a
megyei közgyűlés többségét
adó Fidesz–KDNP Frakció
aktív részt vállalt, a képviselők
fáradhatatlanul dolgoztak a
megye fejlődéséért. – Az eredményekre büszkék vagyunk, de
tudjuk, hogy sok még a feladat,
hiszen számtalan terv vár még
megvalósításra. Ezért kérem,

hogy október 13-án támogassák a Fidesz–KDNP Vas
megyei listáját, hogy a következő öt évben is együtt
fejleszthessük Vas megyét
– hangsúlyozta Majthényi
László.
A Fidesz–KDNP Vas
megyei listájának első 10
helyén Majthényi László,
Marton Ferenc, Dr. Kondora Bálint, Szijártó László,
Gagyi Levente, Glavanics
Krisztina, Tausz István
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés Béla, Sipos Tibor Tamás,
elnöke, a Fidesz–KDNP megyei listave- Nagy Gábor és Szücs Dávid
zetője
szerepel.

Választási közlemény
A Híd a Jövőnkért Egyesülettől 2019. szeptember 27-én,
2019. október 2-án, 2019. október 3-án, 2019. október
4-én is kértünk anyagokat (fotókat, neveket, bemutatkozó
szövegeket…stb.) írásban. Az újság nyomdába kerüléséig
semmit nem kaptunk tőlük. A választási mellékletet az
archívumunkban és az interneten elérhető anyagok felhasználásával készítettük el.
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SZABÓ RICHÁRD
képviselőjelölt

KLIMITS ISTVÁN
képviselőjelölt

1. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

2. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

ZSIGMOND TAMÁS
képviselőjelölt

STROMPOVÁVIKTÓRIA
képviselőjelölt

3. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

4. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

NÉMETH ZSOLT
képviselőjelölt

SZABÓ LAJOS
képviselőjelölt

5. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

6. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

EIVECK PÉTER
képviselőjelölt

BICSÁK ATTILA
képviselőjelölt

7. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

8. sz. választókerület
Híd a Jövőnkért Egyesület

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

OKTÓBER 13.

VARGA KÁROLY

SZABÓ ZOLTÁN

1. sz. választókerület

2. sz. választókerület

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!

DR. MÁHR TIVADAR

KAMPEL OSZKÁR

3. sz. választókerület

4. sz. választókerület

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!

DR. SZABÓ GYULA

VINTER ISTVÁN

5. sz. választókerület

6. sz. választókerület

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!

KONDORA ISTVÁN

VARGA JENŐ

7. sz. választókerület

8. sz. választókerület

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!

képviselőjelölt
FIDESZKDNP

NEKÜNK SÁRVÁR AZ ELSŐ!
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KONDORA ISTVÁN
polgármesterjelölt
FIDESZKDNP

NEKEM SÁRVÁR AZ ELSŐ!
NÉMETH ZSOLT
polgármesterjelölt

HídaJövőnkértEgyesület

Demokrataként
dolgozok Sárvárért!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választását.
A szavazás napja
2019. október 13.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Értesítés a szavazóköri névjegyzékbe vételéről
A választópolgárok a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételükről 2019.
augusztus 23-ig értesítést kaptak a Nemzeti Választási Irodától.
Aki nem kapta meg az értesítőt, az megsemmisült vagy elveszett, a helyi
választási irodától új értesítőt igényelhet.
Az értesítő megléte nem feltétele a szavazásnak, azonban a szavazatszámláló
bizottságnak vissza kell utasítania azt a választópolgárt, aki nem szerepel a
szavazóköri névjegyzéken.
Mozgóurna igénylése
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár kérelmezheti, hogy a szavazatszámláló bizottság szavazata leadásához mozgóurnát
biztosítson.
A mozgóurna iránti kérelem benyújthatásának lehetséges módjai és határideje:
– ONLINE igénylés:
Ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
– SZEMÉLYESEN történő igénylés:
A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
– Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján
történő igénylés:
A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
– Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár,
hozzátartozó vagy egyéb személy):
A szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

OKTÓBER 13.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet
visszavonni.
A választási kampány
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án
19.00 óráig tart.
2019. október 13-án azonban választási gyűlés nem tartható, továbbá nem
folytatható kampánytevékenység a szavazás napján
• a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
• a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, valamint e meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó
választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.
Szavazás
Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti
településen, az értesítőben megjelölt szavazókörben személyesen, személyazonosságuk igazolását követően szavazhatnak.
A szavazatszámláló bizottság a névjegyzék aláírását követően 3 db lebélyegzett szavazólapot ad át választópolgárnak. Külön szavazólap szolgál az
egyéni választókerületi képviselő, a polgármester, és a megyei önkormányzati
képviselők választásra (megyei listás szavazólap). Érvényesen szavazni csak egy
jelöltre, illetve listára lehet.
Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők
2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.
Sárváron roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választására
kerül sor. A megválasztható képviselők száma 5 fő.
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA elérhetőségei
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 9600 Sárvár, Várkerület utca 2.
Választási Információs Szolgálat telefonszáma: 95/523-159, 95/523-158
Fax: 95/523-157
e-mail: kapuy.adrienn@sarvar.hu, vargyai.vilmos@sarvar.hu

ŐSZI StrauSS Napok

2019. OKTÓBER 11–19.

Megismételhetetlen Ford ajánlatok
a készleten lévő modellekre!

Az AkcióbAn résztvevő
személyAutók mellé
AJÁNDÉK téligumiszettet Adunk!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
További részletek márkakereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás: 7,1l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-130 g/km. A kép illusztráció.
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ÁLLÁS BÖRZE
2019. október 15. – kedd

SÁRVÁRON

CELLDÖMÖLKÖN

Városháza Nagyterem
8.30 - 12.00

2019. október 17. –
csütörtök
Művelődési Központ
8.30 - 12.00

Helybe jönnek magyar és osztrák munkáltatók
és több száz betölthető állást kínálnak!
Szolgáltatások a börze ideje alatt:

- tájékoztatás tanfolyamokról, támogatásokról;
- önéletrajz írás segítése;
- munkavállalási tanácsadás.

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!
Egy helyen érdeklődhet a lehetőségekről!
www.valtozovilagert.hu

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Sárvár, Alkotmány u. 4.

Nyitvatartás:
Hétfő-péntek: 6:00–22:00
Szombat: 6:00–22:00
Vasárnap: 07:00–18:00
Tel.: 06 95/320 574
Üzletünk kínálata:
Dohány termékek • Újságok
Szeszes italok • Üdítők
Szerencsejáték
Telefon-feltöltés

szervező:

9.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2019. október 11 - 26. között

Választási műsor
Október 13. (vasárnap) 19.00/élő

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

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575OKTÓBER
035
Nyomda: Yeloprint
Dávid Péter
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Sze
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P
Szo
V
H
K
Sze
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V
H
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Sze
Cs
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Szo
V

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK
H
K

Sze

29. H

30. Sze

30. K

31. 31.
Sze Cs

október 17-én és 24-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

www.sarvarvaros.hu

11. P
12. Szo

13. V
Éves szelektív naptár
2019 Sárvár

OKTÓBER

Pénteki Mozaik:
Október 11. (péntek) 19.00 A katolikus iskola új épületrészének
átadása
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök
19.40

HÍRLAP

10. Cs

HÍRLAP

14. H

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Október 12., 19. és 26. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

SÁRVÁRI

Sze

15. K
16. Sze

1.

K
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Sze
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Cs
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Szo

21. H
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22. K
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23. Sze

8.

K

9.

Sze

17. Cs

Szennyeződé
Hegyközség

Szennyeződé

18. P
19. Szo
20. V

Növényi ered
rendszeresíte

Üveg gyűjtés
hulladék gyű

24. Cs
25. P
26. Szo

Üveg gyűjtés
hulladék gyű
napon történ

Építési törme
11.Szennyeződésmentes,
P
vegyes csomagolási hulladék István utca 1
28. H
Hegyközség és Rábasömjén területén
12.Szennyeződésmentes,
Szo Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolásiközött
vegyes csomagolási
hulladék hulladék
29.
K
10. Cs

27. V

Hegyközség és Rábasömjén
területén
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék

eredetű
a közszolgáltató
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék
13.Növényi
V
Hegyközség
és hulladék
Rábasömjén
területén
30.
Sze által
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató által
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék

rendszeresített zsákból, vagy edényből
azon utcákban, ahol
31.a kommunális
Cs
14.Üveg
H gyűjtés
Üveg
gyűjtés
azon utcákban,
ahol aáltal
kommunális
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató

hulladék hulladék
gyűjtése HÉTFŐI
napon történik.
gyűjtése HÉTFŐI napon

történik.

rendszeresített zsákból, vagy edényből
15.Üveg
K gyűjtés
Üveg
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol a kommunális
azon
utcákban,
ahol csomagolási
a kommunális
Szennyeződésmentes,
vegyes
hulladék

Üveg gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
Hegyközség
és KEDDI,
Rábasömjén
területén
hulladék
gyűjtése
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI napon történik.
napon
történik.
16.napon
Szetörténik.
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
3
Építési
törmelék
maximum
1m
/háztartás/év;
Kemény
Üveg gyűjtés
azonhulladék
utcákban,
ahol a kommunális
Növényi
eredetű
3 a közszolgáltató által
István utca
1. elé 1m
kihelyezett
konténerben
10-16 óra
/háztartás/év;
maximum
17.Építési
Cs törmelék
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagyKemény
PÉNTEKI
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből
között
István
utca
1. eléazon
kihelyezett
konténerben 10-16 óra
napon
történik.
Üveg
gyűjtés
utcákban, ahol a kommunális
18.között
P
hulladék
gyűjtése HÉTFŐI napon
történik.
3
Építési törmelék maximum 1m /háztartás/év; Kemény
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
István
1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra
19. hulladék
Szo utca
gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
között történik.
napon
Házhoz menő lomtalanítás július és augusztus

A házhoz m
köv

20. Építési
V
hónapokban nem kérhető.
törmelék maximum 1m /háztartás/év; Kemény
3

A házhoz menő lomtalanítás előzetes egyeztetést
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra
követően
25-re kérhető
tartsanovember
be a következő
szabályokat:
21. között
H Kérjük,

Gumia

1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze

ki a ház
elé, lomtalanítás előzetes egyeztetést
menő
22. A
K házhoz
szombaton
2. a kukába
a szóródó,
apródarabos
hulladékot mindig
követően
november
25-re kérhető

zacskóban helyezze bele,
23. Sze
alatti tele
3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig

Gumiabroncs gyűjtést végzünk október 12-én

6 és 13 óra
között a teljesen
Szatmár utca
45. szám
nélküli
24. szombaton
Cs4. a szelektíves
zsákokat
megtöltve, bekötött
hónapokban
nem kérhető.
szárazon,
lapítva
helyezze ajúlius
gyűjtőzsákba,
Házhoz
menő
lomtalanítás
és augusztus

sz
lehetősé

alatti
telephelyünkön.
8db
ép, felni
szájjal
helyezze kiHáztartásonként
a gyűjtési napok
reggelén!
Gumiabroncs
gyűjtést
október 12-én
5. kizárólag
az STKH
Kft.végzünk
által rendszeresített
személyautó
gumiabroncs
lerakására
lesz és
25. P nélküli
Kérjük,
tartsa
be
a
következő
szabályokat:
forgalmazott
kerülnek
elszállításra!
szombaton
6 és zsákok
13 óra között
a Szatmár
utca 45. szám
lehetőség.
Lakcímkártya
bemutatása
szükséges.
1. a kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
5
óráig
helyezze
alatti telephelyünkön. Háztartásonként 8db ép, felni
26.
Szo
Együttműködésüket
köszönjük: STKH csapata
ki a ház
elé,
nélküli
személyautó gumiabroncs
lerakására lesz
2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig
27.
V lehetőség. Lakcímkártya bemutatása szükséges.
zacskóban helyezze bele,

Ruhaválogatás

3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig
28.
H
szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött
29.
K
szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munka8-15 óra
31.
Cs
között
ingyenes ruhaválogatást
szerveznek.
Helyszín: Sárvár,
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata
Nádasdy út. 26. Érdeklődni: 95/320-148, 95/326-01.
Minden
Együttműködé
érdeklődött szeretettel várunk!
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

5. kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és
30.
Sze
forgalmazott
zsákok
kerülnek
elszállításra!
társai
2019. október
14-én
és 15-én
(hétfő, kedd)

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések
Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

HÍRLAP

ÜNNEPI BRUNCH AZ ŐSZ ÍZEIVEL
október 23-án
12.00 és 14.00 óra között
az Ensana Thermal Sárvár szálloda
(korábban Danubius)
Nádor Éttermében
KORLÁTLAN ÉTEL ÉS ITALFOGYASZTÁSSAL
(a szálloda által megadott italokból: folyó bor,
sör, gyümölcslé), ÉLŐ ZENÉVEL.
Bár a szálloda neve új, de a megszokott kiváló
minőséggel várjuk kedves Vendégeinket!
Az all inclusive ebéd ára: 5500 Ft + 10 % szervízdíj.
Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.

Asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

BOLHAPIAC A STRAUSSNÁL!
E l f E kvő a l kat r ész E k k i á rus í tása

akár 70–80%-ot engedünk,
minden gyári alkatrészből!*
Itt a lehetőség, most érdemes
beruházni, ha eddig halogatta,
most ne tegye!

időpontok:
2019.10.17. (csütörtök) 09:00–16:00 óra
2019.10.18. (péntek) 09:00–16:00 óra
2019.10.19. (szombat) 09:00–14:00 óra

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

*

A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

15

16

SÁRVÁRI

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
TÖK JÓÓÓ! ISMÉT TÖKNAPOK!!!
XIII. Várkapu Tökfesztivál
2019. október 11-től!
Minden finomság, ami
tökből és
tökkel készül,
amihez
tök jó borokat kínálunk!

Október 16-ától indul a vadonatúj
ősz-téli kínálatunk.

MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSE AKCIÓ

Megújult étlapunkról
válogasson ínyére-kedvére!

40% KEDVEZMÉNY!
A LÁTÁS HÓNAPJA ALKALMÁBÓL

Családi, baráti, céges
rendezvényekre hidegtál
- rendelést felveszünk!

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres
szemvizsgálat
Bejelentkezés:
95/326-999

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00, Tel.: 320-475
Figyelem, pizzáinkra 10 % kedvezmény!!
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról!

36. éve az Önök szolgálatában

Az akció időtartama: 2019. október 1-31.
Az akcióban a Daynamic és Balansis szemüveglencsék vesznek részt. További részletek az üzletben!

Októberi kedvezmények

Ajándék idézetes
DÍSZCSOMAGOLÁS,
20 ezer Ft felett.

ARANY ékszerek
-20% kedvezmény
beszámítás esetén.

EZÜST ékszerek
-10% kedvezmény

ÉKSZER KÉSZÍTÉS:
minden arany ékszerre

-10% kedvezmény!
Karikagyűrűre is!

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3.
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •
ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

2019. október 1–október 31-ig (részletek az üzletben)

AKCIÓS ÁRAK!

Latas_honapja_okt_progi_akcio_2019.indd 1

2019.09.06. 10:00:02

Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny?
Kihúzzuk a probléma gyökerét!
Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében,
ahol szépészeti beavatkozásokkal,
fogfehérítéssel,
fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra
a legszebb ékszere!
Telefon: 06/ 30 /496-73-55
– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

