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50 éve árad szívükből a zene
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„Csak énekelj, mert az ének jó 
dolog. Csak énekelj, mert az 
ének víg dolog. Csak énekelj, 
mert az énekben szív dobog.” 
Talán Bárdos Lajos gondo-
latai tükrözik leghűebben a 
Pedagógus Női Kar 50 éves 
fennállását, hiszen a boldog-
ság, a vidámság, a szív minden 
fellépésükön, így november 
3-i jubileumi koncertjükön 
is jelen volt, és a céljuk sem 

változott, örömmel énekelni 
és örömet szerezni hallgató-
ságuknak.

A Pedagógus Női Kar jubile-
umi koncertjének kezdeteként a 
régi vegyes kar énekelt felvétel-
ről, közben a kivetítőn az 1969-
ben Szép István vezetésével 
megalakult kórusról vetítettek 
ki képeket. Majd Kodály Zoltán 
Énekeljünk! című művét szólal-

tatta meg három már 1981-ben, 
a női kar első hangversenyén 
is énekelt tag, ekkortól vezeti 
Hallerné Horváth Márta az 
együttest. Ezek után vonult be a 
női kar, és a fúvósok kíséretével 
Karai József Áradj zene! című 
művét énekelték. A koncerten 
elsőként Kondora István, Sár-
vár polgármestere köszöntötte 
a kórust.

Folytatás az 5. oldalon
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Megalakultak 
a bizottságok
Három bizottsággal dolgozik 
ebben a ciklusban is a sárvári 
testület. Megtartotta első rendes 
ülését az új sárvári képviselő-tes-
tület, ahol módosították a sárvári 
önkormányzat és a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal szerve-
zeti és működési szabályzatát is. 

A képviselő-testületi ülés Dr. 
Szabó Gyula egyéni önkormány-
zati képviselő eskütételével kez-
dődött, majd felülvizsgálták az 
önkormányzat szervezeti és műkö-
dési szabályzatát. Kondora István 
polgármester az ülésen elmondta, 
hogy az SZMSZ módosítással két 
alpolgármesterrel dolgozhat a 
testület. Dr. Máhr Tivadar főállású 
alpolgármester mellett egy külsős, 
társadalmi megbízatású alpolgár-
mestert is választanak majd, aki 
Szabó Zoltán, volt önkormányzati 
képviselő lesz. A korábbi ciklus-
hoz hasonlóan sport, ifjúsági és 
lakásügyi tanácsnokot választott 
a testület, aki ismét Varga Jenő 
önkormányzati képviselő lett.

Folytatás a 3. oldalon

Sárvári Advent 2019  
Sárvár, mint minden évben, idén is a Posta téren állítja fel ad-

venti vásárát, ahol a mézeskalács és a forralt bor hamisítatlan illata 
lengi be a teret, és adja meg november 29-től a karácsony fénybe 
öltöztetett ünnepi hangulatát. A tér azonban nem csak vásározás 
helyszíne: kiváló lehetőség arra, hogy barátainkkal találkozzunk, 
hogy koccintsunk egyet az esztendő végére, és koncerteket, ünnepi 
programokat hallgatva szívünkbe költöztessük karácsony szép 
ünnepét. Vasárnaponként fellobban az adventi gyertya lángja is a 
Posta téri adventi koszorún.  Részletes program a 13. oldalon

Ki lesz idén az Év Sárvári Embere?   
A Sárvári Média Nonprofit Kft. idén is meghirdeti az ÉV SÁR-

VÁRI EMBERE 2019 szavazást, ahol 3 kategóriában adhatják le 
voksaikat. Keressük az Év Sárvári Emberét, az Év Sárvári Közös-
ségét és az Év Sárvári Ígéretét. A legtöbb szavazatot kapott jelölt 
nyeri el a kategória díját, az átadóra Óévbúcsúztató műsorunk-
ban kerül sor. Szavazni lehet a november 22-i és a december 6-i 
újságokból kivágott szavazólapokon, melyet a Sárvári Televízió 
bejáratánál (Sárvár, Móricz Zs. u. 4.) elhelyezett postaládába 
várunk 2019. december 12-én éjfélig!  Szavazólap a 7. oldalon
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2019. november 13.
Sárvár Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKÉSZÜLT 
A HEGYKÖZSÉGI KERÉKPÁRÚT 
SÁRVÁRON
„A kerékpáros turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-1.2.1-16-
VS1-2017-00002 számú pályázat keretében a kerékpárút kivitelezése 
befejeződött.

Sárvár város kerékpárforgalmi létesítményei – köztük jelen projekttel érin-
tett terület is – egy összefüggő, egységes rendszert alkotnak. A beruházás 
a biztonságos kerékpározás feltételeit teszi teljessé, kizárólag kerékpáros 
(és legfeljebb gyalogos) közlekedésre szolgáló útszakaszokkal, utakkal 
kerültek kialakításra.

A projekt keretében megvalósításra kerültek:
A kerékpárforgalmi létesítmény a Vadkert körút Rákóczi utca felőli 
útcsatlakozásától indulva vezet a Hegyközség irányába, keresztezve a 
Sótonyi utat, majd a Celli útnál ér véget. Csatlakozik a Vadkert körúton 
meglévő kerékpárúthoz és összeköttetést jelent a 84-es főúton található 
Sárvár–Gérce közötti kerékpárút irányába.
A projekt megvalósítása során mintegy 200 méter hosszan kétoldali ke-
rékpársáv került kiépítésre. A Rába-hídon történő átvezetést kerékpáros 
nyom biztosítja. A nyomvonal csatlakozik egy rövid meglevő kerékpárút 
szakaszhoz, majd több mint 700 méter hosszan az egyoldali, elválasztás 
nélküli, közös gyalog- és kétirányú kerékpárút vezet a Hegyközségig. Ezen 
a szakaszon a 0+060 km szelvénynél új híd épült.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 298 
619 470 Ft
Kivitelező: TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. 
(9600 Sárvár, Sótonyi út 13.)
A munkálatok időtartama alatt tanúsított türelmüket, megértésüket 
köszönjük.
További információ www.sarvarvaros.hu oldalon található vagy Hangonyi 
Zoltán projektmenedzsertől (Tel.: (30/9964246), E-mail cím: hangonyi@
upcmail.hu) kérhető.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A Sárvári Kerékpár Egylet 120 
éves jubileuma alkalmából 120 
fát ültet el városszerte. 

November 4-én az 50 éves 
Pedagógus Női Karral közösen 
ültettek egy magnólia fát a Ze-
neHáza udvarára. November 
10-én újabb faültetést szerveztek 
a 120 fa programjuk keretében. 

A hegyközségi kerékpáros pihe-
nő környezetét „zöldítették be”  
3 darab kecses hársfával, amit 
Lovász Adrienn és családja aján-
lott fel. Adrienn felolvasta Fák 
című versét is, amelynek szövege 
megtekinthető az egyik hársfa 
törzsére rögzítve. A Sárvári Ke-
rékpár Egylet több tagja is részt 
vett a közös ültetésen.

120 év 120 fa

A Spirit Hotel is csatlakozott a 
sárvári faültetési akciósorozat-
hoz, amelynek keretében 16 ős-
honos, előnevelt tölgyet, kőrist, 
juhart és hársfát ültettek a hotel 
melletti erdősáv kiegészítésére 
és pótlására. 

A faültetésen a hotel vezetői, 
így Müller-Pápai Zsuzsa stra-
tégiai igazgató és Kozó Kriszti-

na igazgatóhelyettes, valamint 
munkatársaik, továbbá Kon-
dora István polgármester, Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
a Városszépítő Egyesület kép-
viseletében pedig Dr. Kulcsár 
László is részt vett. Dr. Máhr 
Tivadar elmondta, hogy ezek 
az alkalmak is hozzájárulnak 
a város klímastratégiájának a 
megvalósulásához.

A Spiritben is fát ültettek

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Közmeghallgatást tart a roma önkormányzat
Megalakult a Sárvári Roma Települési Nemzetiségi Önkor-

mányzat, miután az október 13-i választás eredményes volt. 
Az öttagú testület tagja lett Sztojka István, a Lungo Drom 
jelöltje, ifj. Horváth Csaba, Horváth Csabáné, Németh Nóra és 
Horváth Mercédesz, akik mind a Roma Polgárjogi Mozgalom 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének jelöltjei vol-
tak. Az elnök ifj. Horváth Csaba lett, az elnökhelyettes pedig 
Horváth Csabáné. December 5-én, csütörtökön 10 órakor 
tartanak közmeghallgatást a Városháza Széchenyi termében.
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A Sárvár és Vidéke Méhészegye-
sület rendezvényén mutatták 
be a Magyar Mézkönyv című 
kiadványt az Arborétumban 
lévő Mézesházban. A színvo-
nalas kötet a méz történetét, 
készítésének módját, gyógyí-
tó hatásait és gasztronómiai 
vonatkozásait is feldolgozza.  
A Magyar Mézkönyv nagyrészt 
vasi alkotók munkája.

A kötet vasi bemutatóján házi-
gazdagént dr. Borovics Attila, az 
Erdészeti Tudományos Intézet 
igazgatója és Makrai Attila, a 
sárvári méhészegyesület elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Öröm a város számára, hogy egy 
színvonalas szakmai kiadvány 
bemutatóját Sárváron tartották 
– szólt Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester a könyvbemutatón.  
A Magyar Mézkönyv össze-
foglaló és sokszínű képet ad a 
méhekről, a mézről, a méhész 
munkájáról, a hagyományosan 

magas színvonalú magyar méhé-
szeti kultúra érdekes múltjáról és 
jelenéről – hangzott el a könyvről.

– Több szakmai jellegű ki-
advány is megjelent a mézzel 

kapcsolatban, viszont a magyar 
mézkultúrát teljességében be-
mutató kötet eddig még nem 
jelent meg – szólt a könyv rég-
óta tervezett megjelentetéséről a 

szerkesztő-szerző Boda László. 
A húsz fejezetből álló mézkönyv 
országos és egyetemes kitekin-
tésű, alkotógárdája nagyrészt 
Vas megyei. Ambrus Lajos a 

kulturális, Somlósi Lajos a gyó-
gyászati, dr. Nagy Zoltán a nép-
rajzi, Kiss Balázs a gasztronómi-
ai vonatkozásokat dolgozta fel, a 
fotók nagy részét Németh József 

készítette, emellett Bross Péter, 
az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület elnöke is szerzője volt 
a könyvnek.

A gasztronómiai ínyencségek 
között szerepel egy étek a sár-
vári Nádasdyak konyhájából is.  
A könyv utolsó fejezete felhívja 
a figyelmet a méhészegyesületek, 
mézlovagrendek szakmai és a 
mézet népszerűsítő munkájára, 
az ország legjelentősebb, a té-
mához kapcsolódó fesztiváljaira, 
vásáraira, valamint méhészeti 
gyűjteményeink látnivalóira.

A Mézesházban tartott kötet-
bemutatón a méhészek között 
szóba került az idei szezon is.  
A kaptártulajdonosok remény-
kednek ugyan, de idén sem vár-
ható kiemelkedően jó méztermő 
év – számolt be a kilátásokról 
Horváth Antal sárvári méhész. 
Talán a Sárváron bemutatott Ma-
gyar Mézkönyv is segít a kiváló 
magyar méz megismertetésében 
és fogyasztásra ösztönzésében.

Folytatás az 1. oldalról
A novemberi testületi ülésen 

megválasztották a képviselő-testü-
let bizottságainak tagjait, és a kül-
sős tagok esküt is tettek a testület 
előtt.  A bizottsági struktúrán nem 
változtatott a testület: Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság, Humánerőforrás Bi-
zottság, valamint Jogi és Ügyrendi 
Bizottság működik majd. 

– A bizottsági struktúránk na-
gyon jól működött, ezért nem vál-
toztattunk rajta. A három bizottság 
egy kicsit kibővített létszámmal 
működik majd, kettő 11 fővel, egy 
13 fővel, és ezekben bőven lesz 
lehetőség a nézetek ütköztetésére, 
adott esetben a vitára, kritikára. 
Amennyiben ezek a bizottságok jól 
működnek, akkor a testületi ülé-
sek is gördülékenyebbek lesznek, 
gyorsabban, szakszerűbben tudjuk 
a döntéseinket meghozni – mond-
ta Kondora István polgármester.

A bizottságok külsős tagjai lettek 
Kampelné Kozlovszki Marianna, 
Németh Ernő, Németh Józsefné, 
Ördög Tibor, Vígh Viktor, Bar-
balics Andrea, Földi Árpád, Kiss 

Lászlóné, Németh Róbert, Sinka 
Attila, Varga Dezső, Czeglédi Gá-
bor, Czupy György, Kovács Lajos, 
Savanyú Gábor és Szalai Péter.  

Jóváhagyták a Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal új szervezeti 
és működési szabályzatát is. – Ed-
dig három iroda működött, mert 
az gondoltuk, hogy a három iroda 
képes a három bizottságnak az 
előterjesztéseket előkészíteni. Egy 
finomítást végeztünk, a gazdasági 
irodát szétválasztottuk Beruházási 
és Városfejlesztési Irodára, továbbá 
Gazdasági és Pénzügyi Irodára, 

remélem, hogy így a terhelése 
egyenletesebb lesz a dolgozóknak. 
A Hatósági Irodán belül pedig 
létrehoztunk egy Adócsoportot, hi-

szen az adóbevételek nyilvántartása 
és beszedése az egyik legfontosabb 
pénzügyi feladat a hivatalban – 
húzta alá a polgármester. 

Módosították az önkormányzat 
2019. évi költségvetését, amelyet 

egyrészt a bérkiegészítések tettek 
szükségessé, másrészt néhány 
intézmény esetében nem volt ele-
gendő az év elején megállapított 
pénzügyi keret, és a város életét 
befolyásoló beruházások miatt.  
Sikerült ezt az évet is úgy lezárni, 
hogy nem kell sem hitelt, sem fo-
lyószámlahitelt igénybe vennünk 
a precíz és takarékos működésnek 
köszönhetően – szólt Kondora 
István. 

A köztemetők és a temetkezés 
rendjéről szóló rendelet módo-
sításával lehetővé vált a Soproni 
úti köztemetőben a rátemetés a 
vér szerinti vagy örökbefogadó 
szülője, vagy nagyszülője, vagy a 
szülő, nagyszülő házastársa, illet-
ve élettársa; továbbá vér szerinti 
vagy örökbefogadott gyermeke, 
vagy unokája vagy a gyermek, 
unoka házastársa, illetve élettársa 
esetén is.  

-fr-

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2019. december 3-án, kedden 

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

Megalakultak a képviselő-testület bizottságai

Összefoglaló kötet jelent meg a méhekről és a mézről

A sárvári Mézesházban tartott könyvbemutatón Makrai Attila, dr. Borovics 
Attila, Németh József és Boda László

Kondora István polgármester előtt tettek esküt a bizottságok külsős tagjai
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Könyv készült az idén ötve-
néves Pedagógus Női Kar 
jubileumának tiszteletére a 
karnagy, Hallerné Horváth 
Márta szerkesztésében. A kö-
tet kiadását az önkormányzat 
támogatta. A jubiláló énekkar 
méltón emlékezett meg az 
évfordulóról. 

Rendezvények szervezése 
mellett a kórus történetét ki-
adványban is összefoglalták, a 
könyvbemutatót a Nádasdy Kul-
turális Központ könyvtárában 
tartották. A szerzőt, Hallerné 
Horváth Márta karnagyot Vö-
rös Krisztina kórustag kérdezte 
a könyv felépítéséről. Vörös 
Krisztina a kötetet egyfajta időu-
tazásnak, a fejezeteket pedig ál-
lomásoknak nevezte, és minden 
egyes megállónál rövid törté-
netmesélésre kérte a szerzőt. A 
közönség soraiban ott volt Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester, a 
kórustagok, barátok, támogatók, 
érdeklődők. 

– 1969-ben Szép István kar-
nagy alapította a Járási és Városi 
Pedagógus Vegyes Kart. Emel-
lett működött egy kisebb kórus, 
Csöglei Ernő és Pernecker Já-
nos, akkori zeneiskola igazgató 
vezetésével. Majd a két kórus 
egyesülése után Szép István ve-
zette az énekkart 1981-ig, ekkor 
vettem én át. Női karrá alakul-
tunk, és azóta vezetem a kórust 
- foglalta össze dióhéjban az 
alapítás történetét a rendezvény 

után Hallerné Horváth Márta, 
aki azzal folytatta, a kötet nem 
egyfajta kronológia mentén 

íródott. Az énekkar története az 
alapítók, valamint volt és jelen-
legi tagok írásain keresztül raj-
zolódik ki.  Fontos fejezete az, 
amelyben a kórustagok vallanak 
arról, miért fontos számuk-
ra, hogy ehhez a közösséghez 

tartozhatnak. Hallerné Hor-
váth Márta munkáját a könyv 
elkészítésében nagyon sokan 
támogatták. Molnár Zoltán 
nyugalmazott könyvtárigazgató 
a szerkesztésben segített, a fény-
képek Vincze Andrástól és a 
kórustagoktól érkeztek, a borító 
Grodvaldtné Martos Veronika 
munkáját dicséri, Szijártóné 
Lepsényi Ildikó, az egyesület 
elnöke pedig mind a kiadvány-
nyal kapcsolatos teendőkből, 

mind a jubileumi eseményhez 
kapcsolódó programok szerve-
zéséből oroszlánrészt vállalt. A 

kötetet bárki megvásárolhatja, 
ezzel a kórus további munkáját 
támogathatja. 

A Nádasdy Kulturális Köz-
pont Könyvtárában egy kiállítás 
is felidézi a Pedagógus Női Kar 
történetét az alapítástól nap-
jainkig. A megnyitón Simon 
Dezsőné, a kórus örökös tagja 

osztotta meg az érdeklődőkkel 
az énekkarhoz fűződő emlékeit. 
Elmondta, hogy már gyermek-
kora óta fontos volt az életében 
az éneklés, a kodályi kórusmű-
vek különösen kedvesek voltak 
számára, Kodály Zoltánnal sze-
mélyesen is találkozott. A kodá-
lyi, a tiszta, minőségi éneklés 
iránti elkötelezettséget találta 
meg a Pedagógus Női Karnál, 
ezért szeretett ide járni. 

Szijártóné Lepsényi Ildikó, 
a kórus elnöke 1986 óta tagja 
a művészeti közösségnek, a 
kiállítás tematikáját bemutatva 
azt hangsúlyozta: az ötlet a 
karnagytól származik, a tárlat 
anyagához az énekkar minden 
tagja hozzátett valamit. A tár-
lókban díszoklevelek, emlékla-
pok, a karnagy szakmai díjai, 
kórustalálkozók kedves emlé-
kei, fotók és a 30 éves szlovén 
kórusbarátság emléktárgyai is 
láthatók. A Pedagógus Női Kar 
jubileuma alkalmából összeál-
lított kiállítás a hónap végéig 
látogatható.  

Pogács Mónika

A kiállítást Zámbó Istvánné, a 
Sárvári Páneurópa Szervezet 
vezetőségi tagja nyitotta meg. 

A klub falain látható képek 
a gyermekkori rajzoktól a már 
nyugdíjas alkotó mai műveiig 
a teljes életműről áttekintést 
adnak. A falakon csendéle-
tek, tájképek és akt-tanulmá-
nyok is láthatóak voltak. Illés 

Ferencné úgy fogalmazott, 
hogy a képzőművészet iránti 
érdeklődését és tehetségét a 
felmenőitől kapta. A képek 
alakulásában nagy szerepe volt 
a sárvári művelődési központ-
ban működött szakkörnek, 
amelynek Vörös Ferenc fes-
tőművész volt a vezetője, és a 
zebegényi alkotótáborban is 
sokat tanult.

Illés Ferencné kiállítása

Kiadvánnyal, kiállítással is emléket állítottak 
50 éves a Pedagógus Női Kar

A jubileumi kiállítás megnyitóján Simon Dezsőné, a kórus örökös tagja 
osztotta meg az érdeklődőkkel az énekkarhoz fűződő emlékeit (Fotó: KN)

Nagy érdeklődés kísérte a női kar jubileumi kötetének bemutatóját (Fotó: 
Kiss Norbert)
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Folytatás az 1. oldalról
A Pedagógus Női Kar 50 éves 

jubileumi koncertjén Kondora 
István polgármester köszöntő-
jében arról szólt, hogy ahol zene 
van, ott vannak éneklő emberek, 
zenét kedvelők, és ahol dal 
van, ott közösség is van. A dal 
pedig olyan kohéziót alakít ki 
a közösségekben, amely örökké 
tart és el nem szakítható. Sárvár 
polgármestere Sárvár Város Ön-
kormányzatának képviseletében 
Sárvár Városért Érdemérmet 
adományozott a Pedagógus Női 
Karnak, továbbá 500 ezer forin-
tos támogatásban részesítette az 
önkormányzat az együttest.

Dr. Kondora Bálint, a Vas 
Megyei Közgyűlés alelnöke a 
közgyűlés elismerő oklevelével 
érkezett, és arról szólt, hogy a 
Sárvári Kerékpár Egylet tagjaként 
már részt vehetett az 50 éves ju-
bileum ünneplésében. Közösen 
ültetett a kerékpár egylet és a női 
kar egy fát a ZeneHáza udvarára.

A tolnai Bartók Béla Női 
Kar elnöke, Rikker Józsefné és 
karnagya, Schmidt Zoltánné is 
köszöntötte Hallerné Horváth 
Márta kórusát, de együtt ün-

nepeltek a sárvári együttessel 
a LEK szlovén férfi kar képvi-
selői is, akikkel több évtizedes 
együttműködést ápolnak. Több 
sárvári művészeti csoport veze-

tője, így Kovács Éva, a Sárvári 
Vonósok, dr. Szalai Ferencné, a 
Sárvári Oratórikus Kórus, Vörös 
Krisztina, a Kortárs Keresztény 
Kórus, diákok pedig a Tinódi 

gimnázium kórusa képvisele-
tében köszöntötték a jubiláló 
Pedagógus Női Kart. 

Mozart, Pergolesi, Bartók 
Béla művei is felcsendültek a 

Sárvári Vonósok és a sárvári 
fúvósok közreműködésével. 
Vasi népdalcsokrot, Kodály 
Zoltán és Karai József műveit 
is énekelték az esten, de Cohen 
Hallelujája és az Afrikai alleluja 
is elhangzott Tóthné Zámbó Éva  
zongorakíséretével. Dobon köz-
reműködött Haller Ákos. 

Gyönyörűen szólt a Rabszol-
gák kórusa Verdi Nabuccojából 
és Vavrinecz Béla Balatoni nép-
dalcsokra is a régi tagokkal kiegé-
szülve. A koncert végén köszön-
tötték a kórus tagjai a korábbi és 
a jelenlegi karnagyokat, a város 
velük együttműködő művészeti 
csoportjait, és mindenkit, aki 
segítette az egyesület működését, 
a jubileumi koncert létrejöttét. 
Megható percekkel ért véget 
a jubileum, a kórustagok egy 
tortával és meglepetés háladallal 
köszöntötték Hallerné Horváth 
Márta karnagyot, aki könnyes 
szemmel mondott köszönetet az 
elmúlt évtizedekért. -fr-

50 éve árad szívükből a zene
Háladal is felcsendült a Pedagógus Női Kar jubileumi koncertjének végén

A Barabás György Műszaki 
Szakgimnázium és Szakközép-
iskola idén fennállásának 50. 
évfordulóját ünnepli. Ebből 
az alkalomból egy hónapos 
jubileumi rendezvénysorozatot 
indítottak. November 4-én ki-
állításmegnyitóval és rendha-
gyó tanórával emlékeztek meg 
az iskola 1969-es átadásáról.

Múltidézéssel kezdődött a 
Barabás iskola novemberi ju-
bileumi programsorozata. Az 
intézmény bejáratánál „Rólunk 
írták” címmel megnyílt az a 
sajtókiállítás, mely felelevení-
tette az iskola elmúlt 50 évének 
legjelentősebb eseményeit. A 
jubileum alkalmából Lakatné 
Mester Éva intézményvezető 
mondott köszöntőt.

– Tavaly kétéves jubileumi 
rendezvénysorozatot indítot-
tunk, hiszen az önálló tantestület 
már 1968-ban megkezdte a 
felkészülést az iskola létrehozá-
sára. 1969 márciusában indult 
el az építkezés, majd október 

23-án megnyitotta kapuit az 
iskola, megkezdődött az oktatás. 
Pontosan 50 évvel ezelőtt, 1969. 
november 4-én megtartották az 
avatóünnepséget, erről emlékez-

tünk meg a mai napon. 50 év az 
már valóban nagy idő, jelentős 
mérföldkő iskolánk életében 
– hangsúlyozta az intézmény-
vezető.

A kiállításmegnyitó után 
Pászthory Lajos okleveles gé-
pészmérnök tartott előadást. 
A pályafutását az ország egyik 
legnagyobb szerszámgépgyártó 

vállalatának vezetőjeként lezáró 
szakember a gépészettől az 
elektronikáig több témában is 
hasznos gyakorlati ismerettel 
látta el a diákokat, emellett 

útravaló tanácsokat is adott a 
pályájuk elején lévő fiataloknak.

A szakember a jubiláló is-
kolának adományozta két pre-
cíziós gép makettjét. Az erről 
szóló okiratot ünnepélyes ke-
retek közt látta el kézjegyével  
Pászthory Lajos gépészmérnök 
és Lakatné Mester Éva igazgató.

A Nemzedékek iskolája el-
nevezésű programsorozat no-
vember utolsó hetében is foly-
tatódik.

– November 25-én, hétfőn 11 
órakor jubileumi ünnepi talál-
kozót tartunk, melyre hívjuk az 
egykori kollégákat és diákokat. 
Az ünnepély után jubileumi 
faültetést szervezünk. Az öt 
évtized jelképeként, öt fa kerül 
elültetésre iskolánk előtt – rész-
letezte Lakatné Mester Éva.

A jubileumi rendezvénysoro-
zatba illeszkedve az intézmény 
nyílt napokat is tart, november 
26-án a technikumi képzés, 
november 27-én a szakképző is-
kola iránt érdeklődőket várják.

sii

Jubileumi programokkal ünnepel novemberben a Barabás

Lakatné Mester Éva igazgató és Pászthory Lajos adományozási okiratot írt 
alá, a szakember a jubiláló iskolának adományozta két precíziós gép makettjét 
(Fotó: Czupor Szilvia)

Kondora István polgármester az önkormányzat képviseletében köszöntötte 
Hallerné Horváth Márta karnagyot és a kórust
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A modern, kortárs hazai kép-
zőművészet rangos alkotása-
iból ad ízelítőt az Érdi Mű-

vésztelep tagjainak Galeria 
Arcisban megnyílt kiállítása. 
A stílusdivatoktól független 

örökérvényűséget szem előtt 
tartó alkotók nonfiguratív 
művei esztétikailag mérhető 
összteljesítményt adnak.

Az Érdi Művésztelep 2009-es 
alapítása óta rangot vívott ki 
magának a szakmai közvéle-
mény és a képzőművészet iránt 
érdeklődő közönség előtt. Ezt 
is bizonyítja, hogy a művész-
kör két tagjának is volt már a 
sárvári galériában korábban 
egyéni kiállítása. A művészkör 
megjelent tagjait és a kiállítás 
érdeklődő közönségét ezúttal 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója 
köszöntötte.

– A tiszta geometrikus abszt-
rakciótól a magán-mitológikus 
jelhasználatokon keresztül az 
expresszív kifejezési formákig 
látható képek mindegyikéből ki-
pillant azok alkotójának egyéni-
sége is – mondta megnyitójában 
Balázs Sándor művészeti író. 

– Az alkotók egyéni útjait 
és szemléletmódját rendkívül 
széles skálán mutatja be a tárlat 
– fogalmazott a telep művészeti 
vezetője, az alapító Kéri Mihály 
festőművész.

A művésztelep tagjainak gaz-
dag, változatos alkotásait de-
cember 8-ig csodálhatják meg 
a műkedvelők a Nádasdy-vár 
kiállítótermeiben.

Ingyenes jogosítvány
segédmotorkerékpárra 

Kerékpárról kismotorra ülhetnek át azok a vasi általános 
iskolások, akik sikerrel szerepelnek a Sulimoped programban 
és ingyenes jogosítványt szereznek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-meg-
előzési Bizottsága az idei tanévben is meghirdette a Sulimoped 
programot, amely a 14. életévét betöltött fiataloknak ad 
lehetőséget, hogy ingyenesen szerezhessenek segédmotor-
kerékpár-vezetői engedélyt. A kezdeményezés leginkább a 
hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel 
rendelkező általános iskolás korosztályt célozza meg.

A térség iskoláiból a képzésre jelentkezők válogatójára a 
sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában került sor. Az in-
duló 47 diáknak a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó 
KRESZ-szabályokból kellett elméletben és gyakorlatban szá-
mot adni tudásukról, a legjobb 28 diák vehet részt a képzésen.

Sárvár rendőrkapitánya, Fekete Géza a verseny megnyitó-
ján elmondta, a program azon kívül, hogy anyagi segítséget 
jelent a segédmotor-kerékpár jogosítvány megszerzéséhez, 
társadalmi hozadékkal is bír, hiszen fejleszti a fiatalok közle-
kedéskultúráját. Sárvár kapta meg közel felét a megyére jutó 
jogosítvány-szerzési lehetőségeknek, ezzel elismerve az itt 
folyó munkát.

Lakat Attila iskolaigazgató úgy fogalmazott, hogy hat éve 
adnak otthont a programnak, hisz a Nádasdy iskola hosszú 
évek óta sikerrel szerepel az országos kerékpáros közlekedés-
biztonsági versenyeken. 

Jótékonysági műsort rendezett 
az idén 15 éves „Aranyhíd, 
ami összeköt” Alapítvány a 
ZeneHázában. 

A rendezvényen köszöntőt 
mondott dr. Kondora Bálint, 
a Vas Megyei Közgyűlés alel-
nöke, aki a közgyűlés elismerő 
díszoklevelét is átadta a jubiláló 
alapítvány vezetőjének, Süle 
Ferencnének további kitartást 
kívánva a munka folytatásához. 
Dr. Kondora Bálint beszédében 
úgy fogalmazott, hogy elismeré-
sekkel sem lehet igazán megkö-
szönni azt az áldozatos munkát, 
amelyet azok végeznek, akik 
nyitott szemmel járnak, ész-
reveszik a nehéz helyzetben 
élőket, és segítséget nyújtanak 
számukra. A sárvári alapítvány 
ráadásul egy nagyobb látószö-
get nyit a karitatív ügyekben. 

A Kárpátalján élő magyarokat 
támogatják, akik 50 ezer, a 
még nehezebb sorsúak 15 ezer 
forintnak megfelelő pénzből 
élnek havonta. 

– Vannak szervezetek, ilyen 
az „Aranyhíd, ami összeköt” 
Alapítvány és vezetője, Süle 
Ferencné, akik közös lelki-
ismeretünk nevében, belső 
indíttatásból tesznek a határon 
túli magyarokért, adományokat 
gyűjtenek a számukra – mél-
tatta az alapítvány érdemeit 
az alelnök, aki beszéde végén 
a jövő év elején a megyei köz-
gyűlés számára beszerzendő 
kisbusz szállítási kapacitásait 
is felajánlotta az adományok 
kiszállítására. 

Az ünnepi köszöntőt követő-
en „Nyíljatok még ősziró zsák” 
címmel jótékonysági nóta- és 
operettműsor kezdődött a Ze-

neHázában Császár Sándor 
operaénekes, valamint szom-
bathelyi nóta- és népdaléneke-

sek közreműködésével. A mű-
sorra sokan voltak kíváncsiak. 

– Az est bevételét a kárpátaljai 
magyarok megsegítésére fordít-
juk – erősítette meg Süle Ferenc-
né is, aki hozzátette: alapítvá-
nyuk működését sok önkéntes 
segíti. A másfél évtized alatt 22 
alkalommal vittek adományokat 
határon túli magyarlakta terüle-
tekre. Évente négyszer utaznak 
Kárpátaljára, a köztes időben a 
postai csomagfeladás lehetősé-
gét is igénybe veszik a karitatív 
munkában. Az „Aranyhíd, ami 
összeköt” Alapítvány azonban 
nem csak rendezvények során 
rendez gyűjtést. A szervezet 
egész éven át fogadja a jóté-
konykodni vágyók felajánlásait. 
Számlaszámuk: Nyugat Takarék-
szövetkezet Sárvár 72100282-
14962473.

Pogács Mónika

Zenés műsorral ünnepelte jubileumát a karitatív szervezet

A jubiláló Érdi Művésztelep mutatkozik be Sárváron

Balázs Sándor, Takács Zoltán Bálint, Kéri Mihály a megnyitón

Az „Aranyhíd, ami összeköt” Ala-
pítvány egész éven át fogadja a 
jótékonykodni vágyók felajánlásait 
– mondta el Süle Ferencné, a szer-
vezet vezetője
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Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* érvényesség: 2019.11.04-12.13-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyzés esetén. Vegyes átlagfogy 7,4 l, co-érték 168 g/km.

A kép illusztráció.

FORD S-MAX Trend
1.5L EcoBoost 165LE
CSALÁDI KEDVEZMÉNNYEL:

6.199.000 Ft-tól
CSALÁDI KEDVEZMÉNY NÉLKÜL:

8.699.000 Ft-tól
✓ 7 ülés   ✓ családi kedvezmény   ✓ többféle felszereltség

CSALÁDI AUTÓ 

Az Év Sárvári Embere 2019 díj jelöltjei: 
1. Haller Ferenc, a Sárvári TDM ügyvezető igazgatója, akit a legígéretesebb és legbefolyásosabb fiatal magyar turisztikai 

szakembernek választottak. A Szent Miklós Plébánia Képviselő-testületének elnöke. 
2. Lovász Adrienn katolikus tanító, hang- és meseterápiás foglalkozásvezető, coach. Karitatív tevékenysége részeként 

harmadszor szervezett a mentett kutyák támogatásáért Jótékonysági Sportnapot. 
3. Tóth Krisztina „Tina” hat éve segíti önkéntes munkájával a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Számos jótékonysági 

rendezvényt szervezett barátaival a hátrányos helyzetű fiatalok, családok megsegítéséért.

Az Év Sárvári Közössége 2019 díj jelöltjei:
1. Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület – A közösség idén ünnepli 95 éves fennállását.  
2. Sárvári Kinizsi Kék Golyó SE Tekecsapata – A csapat – megnyerve az NB II-es bajnokságot – feljutott az NB I-be.
3. Pedagógus Női Kar – A közösség idén ünnepli 50 éves fennállását.

Az Év Sárvári Ígérete 2019 díj jelöltjei
1. Gulyás Ferenc, a Tinódi Gimnázium 10. A osztályos kitűnő tanulója. Országos és megyei kémia – és matematikaver-

senyek, karate versenyek eredményes résztvevője. Aktív közösségi ember.
2. Németh Adrián Gyula, a Barabás szakközépiskola 12. I osztályos jó tanulmányi eredményű tanulója. A Szakma Kiváló 

Tanulója Verseny országos döntőjében gépi forgácsoló szakmában 6. helyezést ért el.
3. Németh Annabella, a Gárdonyi iskola 7. A osztályos kitűnő tanulója. Csapatban és egyénileg is a tanulmányi versenyek 

állandó és eredményes résztvevője. Empatikus, segítőkész, jóindulatú személyiség.
4. Páli Ádám, a Nádasdy iskola 8. B osztályának tanulója. Reál és humán versenyeken megyei dobogós és országos 

helyezéseket ért el, alapfokú nyelvvizsgája van. A városi fúvós zenekar tagja. Kiváló versmondó. 
5. Szentgyörgyi Anna Csenge, a Szent László iskola 8. A osztályos kitűnő tanulmányi eredményű tanulója. Tanulmányi 

és hittanversenyek eredményes résztvevője. Kiemelkedő a közösségi tevékenysége.

✃
✃

✃
✃

SZAVAZZON IDÉN IS AZ ÉV EMBERÉRE!

A Sárvári Média Nonprofit Kft. 
idén is megrendezi az ÉV SÁR-
VÁRI EMBERE 2019 szavazást, 
ahol 3 kategóriában adhatják le 
voksaikat. A legtöbb szavazatot 
kapott jelölt nyeri el a kategó-
ria díját, az átadóra a Sárvári 
Televízió Óévbúcsúztató mű-
sorában kerül sor.   

Szavazni lehet az újság-
ból kivágott szavazólapon, 
melyet a Sárvári Média Kft. 
bejáratánál (Sárvár, Móricz 
Zs. u. 4.) elhelyezett postalá-
dába várunk 2019. december  
12-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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Szent László és.

● Mint minden hónap 25-én, 
így hétfőn 18 órakor is imádkozunk 
templomunk Prágai Kis Jézus szob-
ránál boldogabb családokért és a 
templomban körmenetet tartunk.

● Ugyancsak november 25-én, 
Rábasömjén Szent Márk templomá-
nak kapuja 11.00–16.30 óra között 
nyitva lesz szentségimádásra. 

● November 27–28–29-én, szer-
dán, csütörtökön és pénteken a 2020. 
évi Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus missziós keresztje városunkba 
a Szent László nagytemplomba érke-
zik. 27-én, szerdán este János püspök 
atya és a sárvári esperes kerület papjai 
ünnepi koncelebrált szentmisét mutat-
nak be. November 28-án, csütörtökön 
a 18 órakor kezdődő szentmisén lesz 
a bérmálkozók befogadása szüleik és 
bérmaszüleik jelenlétében. A részletes 
program a plébániák honlapján és a 
templomok hirdető tábláin olvashatók

● Felnőtt fiatalok számára kateku-
menátust (gyónás, áldozás, bérmálás) 

és házasság előkészítő beszélgetést 
tartunk szombatonként  9.00 órakor 
a katolikus iskolában. Kérjük, hogy 
akik 2020-ban házasságot szeretné-
nek kötni, ekkor jöjjenek.

● December 1-jén, Advent 1. 
vasárnapjával elkezdődik az új egy-
házi év.

● Adventben minden szombaton 
este a vasárnap előesti szentmisékben 
ünnepélyes adventi gyertyagyújtást 
tartunk, mindkét templomban. (No-
vember 30., December 7-14-21.)

● December 2-től, advent minden 
hétköznapján – hétfőtől péntekig – a 
Sári templomban, hétfőtől szombatig 
a Szent László templomban 6 órakor 
hajnali misét éneklünk. A hajnali mi-
sék reggel 6.30 órakor befejeződnek, 
így a nem korán munkába indulók 
is el tudnak jönni. Az elmúlt évek 
meghatóan nagy buzgóságára hívjuk 
jó Híveket! Ápoljuk ezt a szép hagyo-
mányt, akár áldozatok árán is!

● „Szent és üdvös dolog a halot-
takért imádkozni, hogy feloldozást 
nyerjenek bűneiktől” (2Makk 12,46). 
A Szent László Plébánián munkana-
pokon 9–12 óra és 16.30–17.30 óra 
között lehet szentmisét előjegyeztetni.

● Kéthetente csütörtökön 18.45 
órakor a katolikus iskolában, szer-
dánként 18.15 órakor a Sári plébánia 

közösségi termében felnőttek számára 
katekézist tartunk. Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!

● Kéthetente szombaton este 19 
órakor fiatalok számára közösségi 
beszélgetést tartunk a katolikus isko-
lában. Várjuk a fiatalokat.

● Lelkiekben gazdag adventi 
készületet kívánunk a Sárváron élő 
Testvéreknek!

● A Sárváriak szerető figyelmébe 
ajánljuk a plébániák internetes hon-
lapját, ahol a plébániai közösségek 
életéről és a templomi liturgikus 
programokról tájékozódhatnak. 
www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

● Mária Rádió Sárváron FM.95.2 
frekvencián hallgatható.

Evangélikus Hírek 

● November 26-án, kedden 17 
órakor tartjuk adventi bibliaóra-so-
rozatunk első alkalmát. Ezt követően 
Férfikörünk november havi találko-
zójára kerül sor.

● December 1-jén, advent első va-
sárnapján az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem teológus hallgatója végzi 
az igehirdetés szolgálatát a vasárnapi 
istentiszteleten.

● December 3-án, kedden 17 
órától adventi bibliaórát tartunk 
rábapatyi templomunkban.

● A négy adventi vasárnapon 
a 9.30-kor kezdődő istentisztelet 
keretében adventi gyertyagyújtást 
tartunk gyülekezetünk hittanosainak 
szolgálatával.

● December 5-én, csütörtökön 
kerül sor a Vasi Evangélikus Egyház-
megye ez évi utolsó lelkészgyűlésére 
Nemescsóban.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

● Vasárnaponként 10 órától is-
tentiszteletet és – ezzel egy időben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a fiatal felnőttek 
bibliaköre.

● Csütörtökönként 17:30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● November 30-án, szombaton 15 
órakor adventi imaséta.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» 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 «

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

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

Akciós téli gumik
már 12.800 Ft/db-tól

Több mint hétszázan vettek 
részt a Szent László Katolikus 
Általános Iskola lampionos 
felvonulásán, kihasználva Sár-
vár gyönyörű Posta terének 
fényeit, közel félórás sétát téve 
a belvárosban az egyházmegye 
védőszentjét, Szent Mártont 
ünnepelve.

22. alkalommal indult az is-
kolától a menet a Szent László 
plébániatemplomba. A felvo-
nulást a korhű ruhába öltözött 
Szent Márton és az iskola igaz-
gatója, Ördög Tibor vezette, 
akiket fúvószenekari kísérettel 
az iskola énekkarának hangja és 
a többi diák lámpásának fénye 
követett.

A Szent László nagytemp-
lomba érve a katolikus iskola 
közösségének egy rövid előa-

dásával folytatódott a program, 
Nagy Miklós történelem tanár 
mondott beszéd Szent Márton 

életéről és munkásságáról. Ezt 
követően ünnepi misét celebrált 
Wimmer Roland városi plébá-
nos, az iskola lelki vezetője, aki 
hangsúlyozta, hogy a tudás át-
adása mellett a legfontosabb sze-
retni megtanítani a gyerekeket. 

A sárvári katolikus iskolában 
a lampionos felvonulást hagyo-
mányosan összekötik az első 
osztályosok befogadásával. Az 
elsősök megkapták ajándékba az 
intézményi egyenruhát kiegészítő 
Szent László-nyakkendőt. Továb-
bá névre szóló oklevelüket, amely 
irat tanúsága szerint az iskola 
befogadta őket diákközösségébe, 
a tanárok és diáktársaik így kíván-
tak nekik „Isten áldotta talentu-
mos, tartalmas, derűs diákéveket”.

Szent Márton-napi lampionos felvonulás

Korhű ruhába öltözött Szent Márton és az iskola igazgatója, Ördög Tibor 
vezette a felvonulást

Sárváron is látható lesz a jövő 
szeptemberben Budapesten 
sorra kerülő 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 
Missziós keresztje november 
27. és 29. között a Szent László 
plébániatemplomban. 

Az Eucharisztikus Kongresz-
szus szimbólumát Ozsvári Csaba 
ötvösművész készítette. A díszes 
tölgyfa kereszt három méter ma-
gas, bronz borításokkal díszített 
és Ferenc pápa áldotta meg. 
November 27-én, szerdán dél-
után fél ötkor a Csénye-újmajori 
kápolnánál és a Sári templomnál 
is fogadják, majd 17 órakor ér-

kezik a Szent László-templomba, 
ahol sor kerül a missziós kereszt 
bemutatására. Ezt követően 
püspöki szentmise lesz a sár-
vári esperesi kerület papjainak 
koncelebrálásával. Végül este 
10-ig virrasztás és zenés áhítat 
lesz meditációval. A következő 
nap reggel 8 órakor a katolikus 
iskola tanulóinak részvételével 
szentmise lesz, majd az óvodá-
sok köszöntő műsora, és délután 
órás váltásokban különböző 
programok. A missziós kereszt 
november 29-én, búcsúztatása 
után 10 órakor a hegyi kálvária 
kápolnát érintve indul tovább 
útjára Sárvárról.

Sárváron is látható lesz 
a Missziós kereszt

Élni szabadon 
Horváth Gábor zenepedagógus, addiktológiai konzultáns 

visszatérő vendége a könyvtár Egészségklubjának. Előadásait 
mindig nagy érdeklődés kíséri. Most Élni szabadon, szerek 
és viselkedési függőségek, beteg kapcsolatok nélkül című 
könyvét mutatja be a hallgatóságnak november 27-én, szerdán  
17 órakor a városi könyvtárban. A belépés díjtalan.
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Karbantartó mérnöK 
részletek és jelentkezés: https://www.profession.hu

KéSZLEtKönYVELŐ 
részletek és jelentkezés: https://www.profession.hu

barOmFI-FELDOLGOZó SEGéDmUnKÁS 
(munkakezdés: 3:40)

Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

ÜZEmI Karbantartó (VILLanYSZErELŐ)

CSOMAGOLÓANYAG RAKTÁROS éS HŰTŐRAKTÁROS
(többműszakos munkarend, előny targonca vizsga)

öLtöZŐ taKarÍtónŐ (2 műszak)

ÜZEmI taKarÍtó (állandó délután és éjszaka)

KéZI CSOmaGOLó (állandó délelőtt)

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

Amit kínálunk:
Saját állományú munka- viszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban, hűség bónusz, béren kívüli juttatások, 100%-ban térített Volán busz 

vagy vonatbérlet, 
ingyenes céges buszjáratok.

CSOPORT

Tel.:  06 70/938-8711E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

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

 

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVASÖRÖK:

Dreher Classic 0,5 l  ..................... 240 Ft/db  480 Ft/l
Dreher Hidegkomlós 0,5 l  ........... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Pale Ale 0,5 l  ................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Red Ale 0,5 l  .................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Asahi 0,33 l  ................................. 275 Ft/db  833 Ft/l
Arany Ászok 0,5 l  .........................219 Ft/db  438 Ft/l
Kozel 0,5 l  ................................... 250 Ft/db  500 Ft/l
HB 0,5 l  ........................................221 Ft/db  442 Ft/l
Kőbányai 0,5 l  ............................. 206 Ft/db  412 Ft/l
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300 Ft/db  600 Ft/l
Kőbányai 2 l  ................................ 700 Ft/db  350 Ft/l
Peroni 0,33 l  ................................ 299 Ft/db  897 Ft/l
Dreher 0% citromos 0,5 l  .............215 Ft/db  430 Ft/l
Soproni 0,5 l  ................................ 222 Ft/db  444 Ft/l
Steffl  0,5 l  .....................................213 Ft/db  426 Ft/l
Aranyfácán 0,5 l  ...........................193 Ft/db  386 Ft/l
Soproni Apa 0,5 l  ......................... 269 Ft/db  538 Ft/l
Riesenbrau 0,5 l  ...........................189 Ft/db  378 Ft/l
Borsodi 0,5 l  ................................ 229 Ft/db   458 Ft/l
Heineken 0,5 l  ............................. 289 Ft/db  578 Ft/l

ÜDÍTŐK:            
Pepsi  ........................................... 369 Ft/db  164 Ft/l
Coca-Cola 1,75 l  .......................... 389 Ft/db  222 Ft/l
Fuzetea 1,5 l  több ízben  ............. 329 Ft/db  219 Ft/l
Fanta narancs 1,75 l  .................... 389 Ft/db  222 Ft/l

ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l  .......................120 Ft/db  80 Ft/l
Emese víz 1,5 l   ..............................75 Ft/db  50 Ft/l

ENERGIAITALOK:
Bomba energiaital 0,25 l  ..............180 Ft/db  720 Ft/l
Hell energiaital 0,25 l  ....................180 Ft/db  720 Ft/l
Burn energiaital 0,25 l  ................. 230 Ft/db  920 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  .............. 290 Ft/db  1160 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

VÁROSI MIKULÁS ÜNNEPSÉG 
AZ ALMA EGYÜTTESSEL
Immáron 13. alkalommal látogat városunkba a Mikulás, 
hogy megajándékozza a gyermekeket csokoládéval.  
Az ünnepség december 7-én, szombaton 14:30-kor kez-
dődik a Posta téren. 

Az Alma együttes koncertje szórakoztatja majd a kicsiket 
és nagyokat, míg a Mikulás manói társaságában hintón 
megérkezik.

Program:
14.30 Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek 
            fellépése. Vezényel: Paukovicsné Hegyi Gabriella.
15.00 Alma együttes koncertje
16.00 Mikulás érkezése 
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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

Litovel Classic 
világos sör 
0,5l dobozos 4,2%
189 Ft/db, 
378 Ft/liter
120 db-tól 185 Ft/db, 
370 Ft/liter
240 db-tól 179 Ft/db, 
358 Ft/liter

Soproni világos sör 
0,5l dobozos 4,5%
205 Ft/db, 
410 Ft/liter
120 db-tól 199 Ft/db, 
389 Ft/liter

Bomba energiaital 
0,25l dobozos és 
üveges
139 Ft/db, 
556 Ft/liter
24 db-tól 127 Ft/db, 
508 Ft/liter

Szentkirályi 
ásványvizek 1,5l

105 Ft/db, 70 Ft/liter 

Jack Daniels 
0,7l fém díszdobozban
6250 Ft/db, 
8928 Ft/liter

Finlandia vodka 0,7l 
+ 2 pohár ajándék

4400 Ft/db, 
6285 Ft/liter

Finlandia vodka 1l
5299 Ft/db, 

5299 Ft/liter

Jack Daniels 1l
7699 Ft/db, 
7699 Ft/liter

Konrad Prémium 
világos sör 
0,5l dobozos 5,2%
179 Ft/db, 
358 Ft/liter
120 db-tól 175 Ft/db, 
360 Ft/liter
240 db-tól 169 Ft/db, 
338 Ft/liter

Litovel Classic 
világos 
0,5l üveges 
4,2%
169 Ft+üveg, 
338 Ft/liter

Litovel Premium 
Dark barna 0,5l üveges 4,8%

189 Ft+üveg, 378 Ft/liter

Eredeti cseh sörök:

Ér
vé

ny
es

: 2
01

9.
11

.3
0.

Olaszrizling száraz 
fehér 0,75l
435 Ft
+ üveg/db
580 Ft/liter

Aranymetszés 
Balatoni Irsai 
Olivér  száraz 
fehér 0,75l
759 Ft
+ üveg/db
1012 Ft/liter

Zweigelt Cabernet 
Sauvignon félédes 

vörös 0,75l
469 Ft

+ üveg/db
625 Ft/liter

Olaszrizling száraz 
fehér 1,5l
649 Ft
+ üveg/db
433 Ft/liter

Rosé csendes és 
bubis száraz 1,5l

789 Ft
+ üveg/db

520 Ft/liter

Zweigelt Cabernet 
Sauvignon félédes 
vörös 1,5l
809 Ft
+ üveg/db
539 Ft/liter

Irsai Olivér 
száraz fehér 
0,75l
499 Ft
+ üveg/db
665 Ft/liter

Rozé bubis 
édes 0,75l

459 Ft
+ üveg/db

612 Ft/liter

Varga 
pincészet 

borai:

Cabernet Sauvignon 
száraz vörös 1,5l

749 Ft
+ üveg/db

499 Ft/liter



SÁRVÁRI         HÍRLAP 13facebook.com/sarvari.televizio

November 29. 18:00 Kortárs Keresztény Kórus koncertje
November 30. 17:00 Tinódi Sebestyén Gimnázium kórusának koncertje
November 30. 19:00 Gerbert Judit és Szabó Krisztina koncertje
December 01. 15:00 Sárvári Vonósok adventi koncertje a 
  Szent László Templomban
December 01. 17:00 Nagycsaládosok gyertyagyújtása
December 01. 17:30 Holleanyó - mesejáték a Pódium Színház előadásában
December 01. 19:00 Kanona Band adventi koncertje
December 06. 17:00 Zumba ikrek mikulásműsora
December 06.  18:00 Sárvári Oratórikus Kórus előadása a Hang-villában:
  
December 06. 19:00 100 Folk Celsius gyermekkoncert
December 07. 14:30 Városi Mikulás ünnepség az
  Alma Együttes koncertjével.
December 07. 17:00 Mazsorettgála a Tinódi Gimnázium tornacsarnokában
December 08. 17:00 A Nádasdy Bandérium gyertyagyújtása
December 08. 18:00 H. Szabó Andrea - adventi gyermekműsora
December 08. 19:00 Silent Night - A Nemzeti Színház, a Madách Színház,
  az Állami Operaház közös produkciója Serbán Attilával.
December 12. 18:00 Sárvári Koncertfúvószenekar 
  Rézfúvós Kamarazenekara
December 13. 17:00 Szent László Katolikus Általános Iskola 
  Angelicus Kórusa
December 13. 18:00 Savaria Szimfonikus Zenekar Rézfúvós
  Együttesének adventi koncertje
December 13. 19:30 Meggie és zenekara - könnyűzenei koncert
December 14. 17:00 Szironta Együttes -
  csengettyűs adventi csoda - harangjáték

December 14. 18:00 Skultéty Rita és Bujtás Ervin - Sting Karácsony
December 14. 19:30 Roy és Ádám - Adventi koncert
December 15. 17:00 Ma’ mint’ Ti - gyertyagyújtás
December 15. 18:00 Bojtorján Együttes adventi műsora
December 15. 20:00 ROAD akusztik koncert: Karácsony Havában
December 17. 19:00 PADAM - Kárász Eszter Edith Piaf sanzonestje
 20:00 Four Fathers adventi acapella koncertje
December 18. 18:00 Sárvári Gárdonyi Általános Iskola 
  kórusának koncertje
December 18. 19:00 Peter Sramek - Örökzöld slágerek
December 19. 17:00 Hegyfalusi néptánckör műsora
December 19. 18:00 Herpenyő zenekar koncertje
December 19. 19:30 Smooth Art Trió adventi koncertje
December 20. 17:00 Apáca Show - Napfény Dal- és Tánccsoport
  vidám előadása
December 20. 18:00 Fool Moon - acapella koncert
December 20. 19:30 Péter Szabó Szilvia - Adventi koncert
December 21. 17:00 Jégszobrászat – Ice-Art Bt. showműsora
December 21. 18:00 A Portéka Színház gyermekműsora: 
  Karácsonyváró.
December 21. 20:00 Fonográf emlékzenekar koncertje
December 22. 17:00 Mentőállomás adventi gyertyagyújtása
December 22. 18:00 Wolf Kati koncert
December 22. 20:00 Bryan Adams tribute koncert
December 31.  Szilveszter a Posta téren
 21:00  Retro discoparty
 00:00 - 3:00   Flört Band

Legyen meghitt a Karácsony!

P r o g r a m o k  é s  v á s á r  a  P o s t a  t é r e n

S Á R V Á R / 2 0 1 9

A d v e n t

A programokra a belépés díjtalan. A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A színpadi programok hivatalos szervezője a Nádasdy Kulturális Központ.
Az adventi vásár szervezője: Sárvári Tourist & TDM Nonprofit Kft.. Médiatámogató: Sárvári Média Nonprofit Kft.
Főbb támogatók: Sárvár Város Önkormányzata, STARFOL Plusz Kft., OTP Bank, Tofi 2005 Kft., Vörös és Társa Kft, Savanyú Víz-, Gáz és Fűtéstechnika Szaküzlet, Műanyag-P Kft., Pálinkaház Kft.

November 29. 18:00 Kortárs Keresztény Kórus koncertje
November 30. 17:00 Tinódi Sebestyén Gimnázium kórusának koncertje
November 30. 19:00 Gerbert Judit és Szabó Krisztina koncertje
December 01. 15:00 Sárvári Vonósok adventi koncertje a 
  Szent László Templomban
December 01. 17:00 Nagycsaládosok gyertyagyújtása
December 01. 17:30 Holleanyó - mesejáték a Pódium Színház előadásában
December 01. 19:00 Kanona Band adventi koncertje
December 06. 17:00 Zumba ikrek mikulásműsora
December 06.  18:00 Sárvári Oratórikus Kórus előadása a Hang-villában:
  Hozzánk a holland mikulás jön! December
December 06. 19:00 100 Folk Celsius gyermekkoncert
December 07. 14:30 Városi Mikulás ünnepség az
  Alma Együttes koncertjével.
December 07. 17:00 Mazsorettgála a Tinódi Gimnázium tornacsarnokában
December 08. 17:00 A Nádasdy Bandérium gyertyagyújtása
December 08. 18:00 H. Szabó Andrea - adventi gyermekműsora
December 08. 19:00 Silent Night - A Nemzeti Színház, a Madách Színház,
  az Állami Operaház közös produkciója Serbán Attilával.
December 12. 18:00 Sárvári Koncertfúvószenekar 
  Rézfúvós Kamarazenekara
December 13. 17:00 Szent László Katolikus Általános Iskola 
  Angelicus Kórusa
December 13. 18:00 Savaria Szimfonikus Zenekar Rézfúvós
  Együttesének adventi koncertje
December 13. 19:30 Meggie és zenekara - könnyűzenei koncert
December 14. 17:00 Szironta Együttes -
  csengettyűs adventi csoda - harangjáték

December 14. 18:00 Skultéty Rita és Bujtás Ervin - Sting Karácsony
December 14. 19:30 Roy és Ádám - Adventi koncert
December 15. 17:00 Ma’ mint’ Ti - gyertyagyújtás
December 15. 18:00 Bojtorján Együttes adventi műsora
December 15. 20:00 ROAD akusztik koncert: Karácsony Havában
December 17. 19:00 PADAM - Kárász Eszter Edith Piaf sanzonestje
 20:00 Four Fathers adventi acapella koncertje
December 18. 18:00 Sárvári Gárdonyi Általános Iskola 
  kórusának koncertje
December 18. 19:00 Peter Sramek - Örökzöld slágerek
December 19. 17:00 Hegyfalusi néptánckör műsora
December 19. 18:00 Herpenyő zenekar koncertje
December 19. 19:30 Smooth Art Trió adventi koncertje
December 20. 17:00 Apáca Show - Napfény Dal- és Tánccsoport
  vidám előadása
December 20. 18:00 Fool Moon - acapella koncert
December 20. 19:30 Péter Szabó Szilvia - Adventi koncert
December 21. 17:00 Jégszobrászat – Ice-Art Bt. showműsora
December 21. 18:00 A Portéka Színház gyermekműsora: 
  Karácsonyváró.
December 21. 20:00 Fonográf emlékzenekar koncertje
December 22. 17:00 Mentőállomás adventi gyertyagyújtása
December 22. 18:00 Wolf Kati koncert
December 22. 20:00 Bryan Adams tribute koncert
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 00:00 - 3:00   Flört Band
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25. P 1. P

26. Szo 2. Szo Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
27. V 3. V

28. H 4. H

29. K 5. K

30. Sze 6. Sze
31. Cs 7. Cs

8. P
9. Szo

10. V
11. H
12. K
13. Sze

14. Cs

15. P
16. Szo
17. V
18. H
19. K
20. Sze

21. Cs
22. P
23. Szo
24. V
25. H
26. K
27. Sze
28. Cs
29. P Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
30. Szo

Építési törmelék maximum 1m 3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

A hulladékszállítási díj az edény űrtartalmának megfelelő 
hulladék mennyiség elszállítását fedezi. Az edényeket 
lehajtott fedéllel kell ürítésre átadni. Minden plusz 
hulladékot, ami a tető lecsukását akadályozza a 
kollégák leszednek és az edény ürítését követően 
visszahelyeznek a tartályba.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési 
nyesedék

OKTÓBER

Metszési nyesedék: legfeljebb 5cm átmérőig és 1 méter 
hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki

NOVEMBER

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    
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Lakói tartozások, túlfizetések kimutatása.
Beszámoló, mérleg, készítése. 

Egyedi igényekhez igazított könyvelés. 
És minden, ami a társasházi könyveléshez tartozik.

Kérjen ajánlatot!
Tel.: 06-30/902-4621
Cím: Sárvár, Széchenyi utca 43-45 sz. F/2 iroda
E-mail: katalinsarvar@gmail.com   Web: www.tpluszt.hu

Társasházak teljeskörű 
könyvelését vállaljuk.

Intézzük, nem bonyolítjuk!

9600 SÁRVÁR, Hunyadi János u. 9. (Szolgáltatóház alatt)
Tel./Fax: +36 95 520 230 • Mobil: +36 30 267 5927, +36 30 631 3801
E-mail: sarvar@insura.hu • Web: allrisk.hu, biztositas–sarvar.hu

Ne feledje, hogy a 2010 előtt vásárolt 
gépjárművek kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítását 
november 30-ig tudja váltani.

Biztosításváltás miatt keresse az INSURA-t!
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
November 23., 30. és december 7. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
November 22. (péntek) 19.00 Vendég Gyarmati István evangélikus 
lelkész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
November 22. és december 6. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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A Sárvári Kerékpár Egylet 
lelkes, 15 fős bringás csapata 
október 18. és 20. között a 
Tisza-tó környékének páratlan 
természeti csodájában szelhet-
te a kilométereket. 

Péntek reggeli indulást köve-
tően kora délután érkezett meg 
csapatunk előőrse a Poroszlón 

található Harmónia Vendéghá-
zakba, ahol szívélyesen fogadott 
bennünket a szállásadónk.

Hasznos kerékpárszállító 
utánfutónk most is kitűnőre 
vizsgázott a több mint 700 km-
es út során. 

Másnap elindultunk, hogy 
felfedezzük a Tisza-tó környé-
kének aranyló, őszi színeibe 
öltözött, káprázatosan gyönyörű 

vadregényes tájait. Utunk so-
rán megtekintettük a Kiskörei 
vízerőművet és a hallépcsőt. 
Abádszalókon a Lilaakác Kis-
vendéglőben egy közös, jóízű 
energiapótló ebéd elfogyasztása 
közben megbeszéltük élménye-
inket, majd ismét útra keltünk. 
Túránk során 69 km hosszan a 
százarcú ősz simogató napsugarai 

kíséretében haladtunk, aminek 
során rengeteg természetközeli 
látnivalóban volt részünk. 

Vasárnap délután az élmények-
től feltöltődve, a baráti kapcsola-
tainkat megerősítve és a csapatot 
még erősebben összekovácsolva 
térhettünk haza. A Tisza-tó meg-
ér egy őszi hétvégét!

Németh László és 
Wawrzsák Zsolt

A Tisza-tónál jártak

Sárvári kerékpárosok a Tisza-tónál 

Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

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

Év végi céges buli? 
TINÓDI – TINÓDI – TINÓDI 

 KARÁCSONYI AJÁNDÉKÖTLET: 
Vásároljon étkezési utalványt –
most +20% a mi ajándékunk! 

(Pl. 5.000 Ft-ot fi zet, 6.000 Ft-os utalványt kap!)
Vásárolható: 2019. 12. 01–23-ig. Érv.: 2020. 06. 30-ig.

 AZ ADVENTI VÁSÁRBAN 
keresse a Posta téren

a Tinódi faházát! Ott vagyunk! 

Búcsúztassa az 
ÓÉVET SZILVESZTERKOR 
 megújult  éttermünkben! 

Ízletes vacsora, fergeteges buli! 
Élőzene: MC Arnie

Asztalfoglalás / ételrendelés:
 +36 95 320 225 /  ÚJ: +36 30 966 1999 

A Soproni Sörgurítók 7–1-es 
legyőzése után újabb, régóta 
várt győzelmet aratott a Sárvári 
Kinizsi Kék Golyó tekecsapata 
az NB I-es bajnokság nyugati 
csoportjának 10. fordulójában. 
Ezúttal ismét idegenben az 
Oroszlány csapatát verték meg 
5–3-ra. November 16-án a Za-
laszentgrót ellen szerzett újabb 
értékes győzelmet a sárvári 
tekecsapat Répcelakon. 6–2-re 
győzték le a zalaszentgrótiakat. 
A Sárvári Kinizsi Kék Golyó a 
tabella 9. helyén áll. 

*    *    *
Az NB III-as labdarúgó-baj-

nokság nyugati csoportjának 14. 
fordulójában a Sárvár FC csapata 
idegenben játszott a BKV Előré-
vel, és győzött 2–0-ra a fővárosi 
csapat ellen. November 17-én a 
Sárvár FC a Greenplan Balaton-
lelle SE-vel játszott hazai pályán. 
A sárváriak 2–2-es döntetlent 

játszottak, ezzel a sárvári együt-
tes a 13. helyen áll a tabellán.

*    *    *
Az NB II-es női kézilabda-baj-

nokság északnyugati csoport-
jában hazai pályán fogadta a 
Sárvári Kinizsi SE a listavezető 
Mosonmagyaróvári KC U22-es 
csapatát. 8–13-as félidő után végül 
22–26-ra győzött a nagy játékerőt 
képviselő mosonmagyaróvári csa-
pat. November 16-án a Körmend 
DMTE-t fogadták a Nádasdy 
iskola tornacsarnokában, és nagy-
arányú 27–19-es győzelmet értek 
el a sárvári lányok, akik a bajnok-
ság 3. helyén állnak. November 
23-án Győrben játszanak a sárvári 
kézisek, majd november 30-án 17 
órakor a Bük csapatát fogadják új 
otthonukban, a Sárvár Arénában. 
Előtte 12 órakor serdülő mérkő-
zés lesz a VKLSE ellen, 15 órakor 
ifjúsági III. osztályú mérkőzést 
játszanak a Bük ellen.

Sárvári sporthírek



SÁRVÁRI         HÍRLAP16 www.sarvarvaros.hu

 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
Az akció időtartama: 2019. nov. 1-től nov. 30-ig

 (részletek az üzletben)

Gondoljon időben 
a karácsonyra!

Karácsonyi ékszerkészítés
Karikagyűrű készítés

-10%

Női és férfi  
márkás órák

Igazgyöngy ékszerek

-10%

Törtarany 
beszámításakor

-20%

Brill eljegyzési 
gyűrűk.

Ha, megtaláltad az igazit...

Most: -10%

Arany ékszerek 

-5%
Ezüst ékszerek 

-10%

AJÁNLATUNK

STANDARD

KOMPLETT SZEMÜVEGRE

20.000Ft

Részletek az üzletben!

Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse 
látásvizsgálat • szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő 

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

Figyelem, pizzáinkra 10 % kedvezmény!! 
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234 
Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00, Tel.: 320-475 
Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is 

fizethet kiszállításkor.

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ A VÁRKAPU VENDÉGLŐBEN!
Tartsa nálunk baráti vagy céges rendezvényeit!

Élőzenét és kedvezményes menüsorokat biztosítunk!

Szeretettel várunk mindenkit 
a Sárvár Advent 2019 vásáron, 

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

A legfinomabb forralt borok, forró  
italkülönlegességek idézik meg 
a hangulatos karácsonyi vásárt. 

Találkozzunk a HÜTTÉBEN!

Köszöntsük együtt az újévet!
Foglaljon nálunk asztalt 

az élőzenés szilveszteri programunkra!
Köszöntőital, grátisz tombolaszelvény, 

gálavacsora, éjfélkor tűzijáték 
és szabadtéri koktélparti, 

éjféli étkezés, tánc kifulladásig. 
Előfoglalási kedvezmény!

Nagyobb társaságnak további kedvezmények!


