
A Posta téren, a Kertvárosban és Rábasömjénben is fellobbant 
az adventi gyertyaláng, elkezdődött a várakozás ideje. Idén 
hagyományteremtő szándékkal a Kertvárosban is szervezett 
adventi programsorozatot az önkormányzat.

A város karácsonyfája mellett 
felállított színpadon advent első 
szombatján a Kortárs Keresztény 
Kórus lépett fel igazi ünnepet 
varázsolva a térre. Az első adventi 
gyertyalángot Vörös Krisztina 
kórusvezető és Pethő – Udvardi 
Andrea evangélikus lelkész lob-
bantotta fel. A Szenior Örömtánc 
Mozgalom és Klub tagjai Horváth 
Lászlóné vezetésével valóban az 
öröm pillanatait hozták el a Hild 
parkba. Az első adventi programra 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is 

kilátogatott, aki elmondta: nehéz 
időszakot él meg mindenki. Az idei 
advent különleges lehetőség lehet 
a fogódzkodók megtalálására.

Az elmúlt időszakban már jól 
megszokott, sikeres együttműkö-
désből erőt merítve a Brick Bistro 
és a Turner’s Cafe Bar közösen, saját 
költségvetéséből varázsolt az esti 
órákban ünnepi hangulatot a Hild 
parkba – a városi gyertyagyújtást 
és a civilek műsorát követően – az 
Ujvári Tímea & Holdosi Attila feat. 
Skultéty Rita formáció lépett fel.

Az adventi vásárban helyi ter-
mékek közül válogathattak az 
adventi programokra kilátogatók.

Az első adventi vasárnapon a 
Tubize téren szervezte meg a sár-
vári önkormányzat hagyomány-
teremtő céllal az első Kertvárosi 
Advent nyitórendezvényét. A több 
száz résztvevőt Szabó Zoltán és  
Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterek 
fogadták. Szabó Zoltán köszöntő-
jében elmondta, hogy már tavaly 
felmerült a Kertvárosi Advent ötle-
te, és idén a nehézségek közepette 
még fontosabbnak érezték, hogy 
a kertvárosiakat megszólítsák 
egy adventi rendezvénysorozat 
keretében. 

Folytatás a 6. oldalon
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ÜLÉSEZETT 
A SÁRVÁRI 
KÉPVISELŐ- 
TESTÜLET! 
Beszámolók, rendeletmó-
dosítások, a településren-
dezési eszközök módosí-
t á s a ,  i n t é z m é ny ve z e t ő i 
pályázat kiírása és a Bursa 
Hungarica pályázatok elbí-
rálása is napirendre került 
a sárvári képviselő-testület 
novemberi ülésén. 

Az ülésen Kondora István 
polgármester számolt be a 
sárvári önkormányzat pénz-
ügyi helyzetéről.  – Sajnos, 
az elmúlt három év – két év 
pandémia és idén pedig az 
energiaválság – „megtépázta” 
a város költségvetését, első-
sorban a háttértartalékokat. 
Ebben a pillanatban a város 
költségvetése stabil, de egy-
két hónap alatt olyan mér-
tékben növekedtek meg az 
energiaárak, hogy a kényszerű 
spórolás ellenére negyed év 
múlva nehezebb helyzetbe 
kerülhetünk. Abban bízha-
tunk, hogy az adóbevételeink 
jövőre is az elmúlt évekhez 
hasonló mértékűek lesznek, 
de nehéz lesz saját erős be-
ruházásokat megvalósítani 
– mondta el Kondora István 
polgármester a testületi ülést 
követő sajtótájékoztatón.

Folytatás a 4. oldalon

ELKEZDŐDÖTT 
AZ ADVENTI VÁRAKOZÁS IDEJE! 

A város karácsonyfája mellett felállított színpadon advent első szombatján a Kortárs Keresztény Kórus lépett fel 

2022. december 17. (szombat)
17:00  Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola  
 Gyermekkórusa és a Csengettyűsök 
17:30  Kanona Band 
18:00  Bujtás Ervin acoustic a Hild parkban

2022. december 10. (szombat) 
17:00  Szent László Katolikus Általános Iskola gyermekkórusa 
17:30  Sárvári Oratórikus Kórus adventi műsora 
 A Sárvár Jövőjéért Egyesület sült gesztenyével, forralt borral,
 forró teával kínálja a gyertyagyújtás résztvevőit.
18:00  Zafír acoustic a Hild parkban
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Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» Műszaki vizsgáztatás 24.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 2000 Ft-tól «

» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futóműjavítás «

» UNIX-autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

 diagnosztikai rendszerek!

A megszokott nyitvatartással várjuk! 
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ! 

TÉLI GUMI AKCIÓ!TÉLI GUMI AKCIÓ!

FIGYELEM!
Közlekedésirend-változás

Kedves Szülők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 

Sárvár Város Önkormányzata a Dózsa György 
utcában, a „volt kispiac” területén új parkolót 

létesített, ezért 2023. január 9-től az utcában 
az alábbi közlekedési változás történik:

A Dózsa György utcában a Barabás György Műszaki 
Szakképző Iskola és a Szent László Katolikus Általános 
Iskola közötti útszakaszon – az iskolák felőli oldalon –  
a gépjárművel történő megállás lehetősége meg-
szűnik.
Kérjük, hogy szíveskedjenek a továbbiakban a Dózsa 
utcai parkolót használni az iskolai ügyek intézése során.

Együttműködésüket és türelmüket köszönjük!
Sárvár Város Önkormányzata

AZ ARANYHÍDON  
továbbra is érkezik SEGÍTSÉG!

A kárpátaljai magyarok, idősek, betegek, 20.000–25.000 
forintból élők könnyes szemekkel köszönik az adományt, amit 
Sárvárról és környékéről küldtek a jóérzésű adományozók. 
Segítő kezet nyújtottak a rászorulóknak a messze távolból, 
akik sötétben, hidegben, gyógyszer és pénz nélkül, kevés 
élelemmel tengetik életüket. 

Az együttérző segítőknek köszönetét fejezi ki az  „Aranyhíd, 
ami összeköt” Alapítvány. Az eddig elküldött pénzadomány, 
élelmiszer és pelenka a tiszabecsi postára megérkezett, és 
folyamatosan érkezik. Onnan viszik tovább gyalogosan a 
határon át Bene faluba.

Egyedül élő idős és beteg emberek, 60 fő kapott 20.000 
forintot személyenként. Összesen 1 millió 200 ezer forint 
pénzadományt küldött az alapítvány.

A tél és a karácsony közeledtével szeretnénk még a fájdal-
mukon enyhíteni, amihez további együttérző szívre és jóin-
dulatú adakozásra lenne szükség. A további segítséget az 
alapítvány számlaszámára várjuk: 72100282–14962473.

Továbbra is gyűjtjük a fel nem használt pelenkát és a 
több napig égő mécseseket világításra a Batthyány utca 
7. szám alá. Telefonszám: 06 30 602 7050.

Hálás köszönettel, jókívánságokkal teli, szép ünnepeket, 
még szebb boldog új évet kíván az  „Aranyhíd, ami összeköt” 
Alapítvány elnöke:

Süle Ferencné Márta

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal a téli időszakban
– a kormányzati igazgatási szünettel egyező időtartamban – 

2022. december 22-től 2023. január 6-ig
igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

A feladatellátás kizárólag haláleset anyakönyvezése esetén biz-
tosított, ennek érdekében a Hivatal anyakönyvvezetői ügyeletet 
tartanak, az alábbiak szerint:

2022. december 28. (szerda)  személyesen  8.00–12.00 óráig
2023. január 2. (hétfő)  telefonon  95/523-100
2023. január 4. (szerda)  telefonon  95/523-100 

Igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:
2022. december 21. (szerda), 

8.00–12.00 óráig és 13.00–17.00 óráig

Igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap:
2023. január 9. (hétfő) 8-12 óráig
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A Mondjunk nemet a 
szankciókra! című ország-
járás keretében tartott 
fórumot Sárváron Nyitrai 
Zsolt, a miniszterelnök 
főtanácsadója Ágh Péter 
országgyűlési képviselő 
meghívására. 

A miniszterelnök főtanácsadó-
ját először dr. Kondora Bálint, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke 
köszöntötte, majd Sárvár kép-
viseletében Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, a Fidesz helyi 
elnöke. Nyitrai Zsolt elmondta, 
hogy szívesen jött Sárvárra, hiszen 
Ágh Péterhez több mint 20 éves 
munkakapcsolat és barátság fűzi. 
Gratulált a választókerületben 
folyó munkához és Ágh Péter 
államtitkárrá történő kinevezé-
séhez az Építési és Közlekedési 
Minisztériumban. 

Mint mondta, Európa a ve-
szélyek korába lépett. A háború 
miatti elhibázott brüsszeli szank-
ciók okán egekbe emelkedtek az 
energiaárak, nő az infláció. 

Hozzátette: Európában elsőként 
és egyedüliként Magyarországon 
kérdezik meg a választópolgáro-

kat arról, hogy mi 
a véleményük a 
szankciókról a 15. 
nemzeti konzul-
táció keretében.

Eddig már több 
mint egymillió-
an mondták el a 
véleményüket a 
nemzeti konzul-
táció keretében 
az  „e lh ibázott 
brüsszeli szank-
ciókkal” kapcso-
latban. Ez pedig 
– Nyitrai Zsolt 
szerint – komoly 
támasza lesz a kormányzatnak, 
amikor itthon és Brüsszelben ki 
kell állnia a magyar nemzeti állás-
pont, a nemzeti érdekünk mellett.

A miniszterelnök főtanácsadója 
az európai uniós támogatások 
zárolásának lehetőségéről még 
azelőtt beszélt Sárváron, hogy az 
Európai Bizottság bejelentette, 
támogatja a magyar helyreállítási 
terv elfogadását, ugyanakkor 
javasolja a felzárkóztatási források 
7,5 milliárd eurót kitevő összegé-
nek a zárolását. A végső döntés a 
tagállamok kezében van. 

Nyitrai Zsolt elmondta: egy 
egyeztetés kezdődött az Euró-
pai Bizottsággal, egy 17 pontos 
vállalást tettünk. Nyitott szakmai 
kérdés nem maradt, elkezdtük 
ennek a 17 pontnak a végrehaj-
tását. Ha bármilyen pénzt vissza 
akarnak tartani, az pusztán poli-
tikai okokból történhet.

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő zárszavában arról szólt, 
hogy az Észak-Vas megyeieknek 
is elegük van a szankciókból, 
ezért nagyon sokan kitöltötték 
a nemzeti konzultációt. A vá-

lasztókerület települési önkor-
mányzatait is sújtják a szankciók 
következményei, ezért a 77 tele-
pülésből 75 támogatta annak a 
levélnek az elküldését, amelyben 
Szita Károly, a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetségének elnöke Ursu-
la von der Leyennek, az Európai 
Bizottság elnökének leírta, hogy 
nehéz helyzetbe kerültek az 
emberek és az önkormányzatok 
is a háború és szankciók miatt. 
Ágh Péter bizakodásának adott 
hangot, hogy 2023 már a béke 
éve lesz. -fr-

Ágh Pétert, Észak-Vas megye országgyűlési képviselőjét 
az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkárává nevezte 
ki Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Novák Katalin köz-
társasági elnök december 1-jei hatállyal. 

Ágh Péter Lázár János miniszter 
munkáját segíti majd az Építési és 
Közlekedési Minisztériumban. A 
beruházások társadalmi koordi-
nációjáért felelős államtitkár fela-
data lesz, hogy a tárca társadalmi 
koordinációját elvégezze, azaz a 
tárcánál zajló fejlesztések, beruhá-
zások a közösség és a társadalom 
számára érthetőek, elfogadható-
ak, kitárgyaltak és megbeszéltek 
legyenek. Ágh Péter 2006 óta vesz 

részt a törvényhozás munkájában, 
2014 óta a sárvári választókerület 
egyéni országgyűlési képviselője. 
Korábban miniszteri biztosként 
dolgozott Vas megyéért, most 
pedig államtitkárként szolgálhatja 
az országot. 

– A bizalomnak munkával 
igyekszem megfelelni. Továbbra 
is a fő célom a Haza és Észak-Vas 
megye szolgálata! – mondta kine-
vezése kapcsán Ágh Péter.

Ágh Pétert kinevezték az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkárává!

Sárvár is nemet mond a brüsszeli szankciókra

Ágh Péter államtitkár és Lázár János miniszter Debrecenben

Szelfi a fórum végén – Középen Ágh Péter és Nyitrai Zsolt

Pályázati felhívás
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a Nádasdy Ferenc Múzeum, 
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói munkakörének 

munkaviszonyban történő betöltésére.

Vezetői megbízás időtartama: határozott idejű munkaviszony, 
5 év, 2023. március 1–2028. február 29. napjáig szól.
Az intézményvezetőre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény vezető munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A pályázattal kapcsolatos további információ:
Kondora István polgármestertől kérhető a 95/323-555-ös telefon-
számon, vagy a kondora.istvan@sarvar.hu e-mail címen.
Részletes pályázati kiírása: www.sarvarvaros.hu
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Lakossági fórumot szervezett Klimits István, a 2- es számú vá-
lasztókerület független önkormányzati képviselője a Bocskai 
utcai óvodában. A fórumot Kondora István polgármesterrel 
együtt tartotta.

A képviselő a 2019-es önkor-
mányzati választás óta eltelt 
időszakról, a körzetet érintő 
fejlesztésekről, problémákról 
szerette volna a lakosságot tájé-
koztatni. Elmondta: amikor kép-
viselő lett az első és legfontosabb 
az volt, hogy a városvezetés felé 
azokat a dolgokat hozza előtér-
be, amelyek a körzet számára 
negatívak. Az egyik legnagyobb 
negatívumnak az ipari park közel-
ségét nevezte, de szólt például, a 
körzeti játszótér és a kerékpárút 
hiányáról, a csapadékvíz-elveze-
tés problémájáról is.

Kondora István polgármester 
válaszában elmondta: sikeres 
pályázat esetén Csénye felé és a 
Gyöngyös partján is elkészülhet 
a kerékpárút. A csapadékvíz- 

elvezetéssel kapcsolatban alá-
húzta: tervezés alatt van az a 
fejlesztés, amely az Újmajori árok 
csapadékvizét bevezeti a Gyön-
gyösbe, és ezek után külön-kü-
lön kell megvizsgálni az egyes 
utcák csapadékvíz-problémáját. 
A Flexnél elkészült a teherporta, 
ezzel csökkenhet a gépjárműfor-
galom az Ungvár utcában. Ezt a 
fórumon jelen lévő Szabó Zoltán 
alpolgármester azzal egészítette 
ki, hogy az Ungvár utcai zajvédő 
fal építése – a Flex tájékoztatása 
szerint – azért nem kezdődött el, 
mert a jelenleginél jóval kisebb 
zajhatással járó tevékenységet 
tervez ide a cég. A fórumon 
Németh Zsolt önkormányzati 
képviselő is jelen volt.  

-fr-

ÜLÉSEZETT A SÁRVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

LAKOSSÁGI FÓRUM a Kertvárosban

FIGYELEM!
Közlekedésirend-változás

Kedves Szülők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy  

Sárvár Város Önkormányzata a Dózsa György utcában,  
a „volt kispiac” területén új 142 férőhelyes parkolót létesített, 

ezért 2023. január 9-től a Gárdonyi iskola környékén  
az alábbi közlekedési változások történnek:

1. A Gyöngyös utca EGYIRÁNYÚVÁ VÁLIK! Gépjárművel 
közleked ni a Deák utca felől a Fekete-híd utca irányába lehet.

2. A Deák Ferenc utcában a főútvonal mindkét oldalán MEG-
ÁLLNI TILOS a gimnázium bejáratától az Aldi üzlet parkolójának 
hátsó bejáratáig!

3. A Bem utcába a behajtásra kizárólag az ott lakóknak lesz 
lehetősége, másoknak BEHAJTANI TILOS!
Kérjük, hogy szíveskedjenek a továbbiakban a Dózsa utcai parkolót 
használni az iskolai ügyek intézése során.

Együttműködésüket és türelmüket köszönjük!
Sárvár Város Önkormányzata

Folytatás az 1. oldalról
Több napirenden keresztül 

foglalkoztak a képviselők a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. gazdálkodásával. 
Jóváhagyták a fürdő folyószámla-
hitel szerződését, továbbá dön-
töttek a Honvédelmi Minisztérium 
által a Sárvári Gyógyfürdő Kft. 
részére nyújtott 15 millió 875 
ezer forint uszoda-üzemeltetési 
támogatás átadásáról is. 

A közterületen történő szeszes-
ital fogyasztásának korlátozásáról 
júniusban fogadott el rendeletet 
a sárvári képviselő-testület. A 
rendelet szabályainak gyakorlati 
alkalmazása során merült fel 
módosítási igényként, hogy le-
gyen megengedett a közterületi 

szeszesital-fogyasztás az adventi, 
karácsonyi ünnepekhez és a szil-
veszterhez kötődő időszakban.  
A módosítás értelmében a tilalom 
nem terjed ki az adventi ünnepek 
időszakát megelőző szombat 
12 órától a következő év január 
1-jén 24 óráig terjedő időszakban 
a közterületen történő szeszesi-
tal-fogyasztásra.

Sárvár településrendezési esz-
közeinek újabb módosítását kez-
deményezte a testület. A Sága 
Lakópark Kft. kérésére elindította 
az önkormányzat azt az eljárást, 
amelynek eredményeképpen a 
Sága régi telephelyének területe 
ipari övezeti besorolásból nagy-
városias lakóövezetbe kerülhet át. 

Az önkormányzat üdvözölte, hogy 
elbontásra került a város legveszé-
lyesebb üzeme, és várhatóan 2-3 
éven belül Sárvár határában egy 
modern, 21. századi, automati-
zált, új üzemcsarnokba költözik a 
gyártótevékenység és vele együtt 
a teljes háttértámogató szakem-
bergárda.  

Az önkormányzat kiemelt céljai 
között szerepel mind turisztikai, 
mind közlekedési szempontból, 
hogy minél több gyalogos- és 
kerékpáros közlekedésre alkalmas 
útvonal kerüljön kijelölésre és 
megvalósításra. Ezért az ipari park 
és Csényeújmajor között, illetve 
a Gyöngyös műcsatorna északi 
oldalán létesítendő kerékpáru-

takhoz ingatlanok igénybevételét 
kezdeményezték.

Elbírálták a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordu-
lójára benyújtott pályázatokat. 51 
pályázó részesült támogatásban. 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
elmondta: a támogatásban része-
sített hallgatók 10 hónapra havi 
5 ezer forint összegű ösztöndíjat 
kapnak Sárváron, amelyet az állam 
további havi 5 ezer forinttal egé-
szít ki. Az alpolgármester reméli, 
hogy ez a támogatás – ezekben 
a nehéz időkben – hozzá tud já-
rulni a sárvári fiatalok felsőoktatási 
tanulmányaihoz.

-fr-

Kondora István és Klimits István a fórumon
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Ünnepélyes keretek közt átadásra került a Taravis Kft. új szenny-
víztisztító telepe Rábasömjénben. A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósult meg. A Taravis a Pannon Egyetemmel 
és a Veszprémi Tervező Kft.-vel konzorciumban egy nemzetközi 
szinten is hasznosítható eljárást dolgozott ki.

A Taravis konzorcium a „K+F 
versenyképességi és kiválósági 
együttműködések” című GINOP 
pályázat keretében 735 millió Ft 
összegű támogatást nyert el egy 
speciális vezérlési módú szenny-
víztisztítási technológia kifejlesz-
tésére. 

Az ünnepélyes projektzáró ren-
dezvényen és átadási ünnepségen 
Szabó Péter, a Taravis Kft. ügyve-
zető igazgatója tartott megnyi-
tóbeszédet, majd Kondora István 
polgármester és Dr. Domokos 
Endre, a Pannon Egyetem kuta-
tóközpont-igazgatója mondott 
köszöntőt.

– Régi vágyunk volt az, hogy a 
korábbi vízkezelőnket egy modern, 
nagyobb kapacitású, innovatív 
technológiával működő szenny-
víztisztítóval lecserélhessük – fo-

galmazott Szabó Péter. Hozzátette, 
hogy a megvalósult fejlesztés egy-
idejűleg szolgálja az üzemeltetési 
költségek minimalizálását, a bio-
lógiai tisztító kapacitás maximali-
zálását és a tisztított vízminőség 
optimalizálását. A kapacitás több 
mint kétszeresére nőtt, a beruházás 
legalább 11 százalékos energia-
megtakarítást eredményez.

Kondora István, Sárvár város pol-
gármestere gratulált a megvalósult 
fejlesztéshez. Megjegyezte, hogy 
az elmúlt 20 évben dinamikus bő-
vülésen ment keresztül a vállalat, 
ami a város számára is előnyös.

A fejlesztésről Dr. Somogyi Viola 
egyetemi docens, a projekt szak-
mai vezetője adott részletesebb 
tájékoztatást. Elhangzott, hogy 
a biológiai szennyvíztisztítóban 
baktériumok segítségével tisztítják 

meg a vizet, és élővízbe kienged-
hető vízminőséget képesek pro-
dukálni. A technológia nemcsak a 
húsipari szennyvizek kezelésében 
nyújt segítséget, de más területek-
re is jól adaptálható. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
kiemelte, hogy a projekt megvaló-
sítását egy példás együttműködés, 
a kormányzat, a vállalkozás és a 
tudomány hármasa tette lehetővé.

A beruházást Szabó Péter, Kon-
dora István és Dr. Domokos Endre 

adta át, majd az ünnepség részt-
vevői számára bejárást tartottak a 
szenny víztisztító üzemben.

A konzorcium tagjai elmondták, 
hogy a szennyvíztisztító telep fej-
lesztése ezzel még nem ért véget. 
A vállalat célja középtávon, hogy 
kiépítsen egy kb. 4 km hosszú nyo-
móvezetéket, és a Rábába vezesse 
az élővízbe bocsájtható szennyvi-
zet. A megtisztított víz később akár 
mezőgazdasági feladatok ellátására 
is hasznosítható lesz. sii

ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ  TELEPET  adott át a Taravis

Dr. Máhr Tivadar, Kondora István, Szabó Péter és Szabó Zoltán 
a bejáráson (Fotó: CSZ)

A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Cso-
port tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat. 
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén

Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!

Miért bennünket válassz?
• saját állományú munkaviszony 

egy stabil, folyamatosan 
fejlődő, magyar, családi 
tulajdonban lévő vállalatnál

• dolgozói vásárlás 
termékeinkből

• 100%-ban térített busz- vagy 
vonatbérlet

• céges buszjáratok: Vasvárról, 
Jánosházáról és Celldömölkről

• Hosszútávú munkalehetőséget 
ajánlunk és teljeskörű 
betanítást biztosítunk.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb feladatkört!

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

HŰTŐRAKTÁROS
• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40-kor
• alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromfis rekeszek leszedése,
• baromfi függesztése
• rekeszek tisztára mosása

HŰTŐRAKTÁROS
• elõny targoncás jogosítvány
• hétfõtõl péntekig, többmûszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelõ vagy elektromûszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfõtõl péntekig, állandó délelõttös munkarendben
• munkaidõ kezdete: 5:40
• nyugdíjasok jelentkezését is várjuk rugalmas foglalkoztatásban,
  akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy mûszakos munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Kiemelt fi zetés: minimum bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Feladatok: • tehergépkocsik fogadása, • baromfi s rekeszek leszedése,
 • baromfi  függesztése • rekeszek tisztára mosása

70/933-7925-ös
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Folytatás az 1. oldalról
Az első vasárnapon a Sárvári 

Vármelléki Óvoda Bocskai utcai 
telephelyének óvodásai adtak 
ünnepi műsor t melegséget 
hozva a szívekbe. A gyerekek fel-
készítője Bódiné Horváth Tünde 

és Csukáné Gróf Adrienn voltak. 
Az első adventi gyer tyalán-
got Darázsné Horváth Kornélia 
óvodavezető lobbantotta fel. A 
műsor után forralt borra, forró 
teára, pogácsára látták vendé-
gül a sárváriakat, és jutott idő 

egy-egy beszélgetésre, kötetlen 
együttlétre is.

Zsúfolásig telt a rábasömjéni 
kultúrház advent első vasárnap-
ján, először ennek a városrésznek 
a gyermekeihez érkezett meg a 
Sárvári Mikulás. Kézműves foglal-

kozás várta a kicsiket és nagyokat, 
amelybe a szüleik besegítettek, 
így szebbnél szebb díszek, rajzok 
készültek a Mikulás érkezéséig.

A rendezvényt a Rábasömjénért 
Egyesület szervezte, amelynek 
elnöke, Tamics Ibolya, elmondta, 
hogy finomságokkal, forró teával 
és forralt borral is készültek ezen 
a délutánon.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
és Varga Károly, a körzet önkor-
mányzati képviselője is részt vett 
a programon. Varga Károly örömé-
nek adott hangot, hogy pályázati 
támogatásoknak köszönhetően 
kívül-belül megújult kultúrházban 
fogadhatják a rábasömjénieket.

Tamics Ibolya elnök elmondta: 
a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter által a Városi Civil Alap 
keretében meghirdetett „civil kö-
zösségi tevékenységek és feltéte-
leinek támogatása” című pályázati 
kiírásán sikeresen szerepelt a Rá-

basömjénért Egyesület 2021-ben 
és 2022-ben is, így a Rábasömjéni 
Kultúrház felújítására összesen 
mintegy 18 millió forintot nyertek.

Advent első vasárnapján a 
városrész adventi koszorúján is 
fellobbant az első gyertyaláng. A 
templom mellett áll a városrész 
karácsonyfája, amelyet Takács 
Kálmán ajánlott fel. A templom 

melletti téren állították fel a rá-
basömjéni betlehemet is. 

A második adventi gyertyaláng 
lapzártánk után lobbant fel. Az ad-
venti időszakban programokból 
és rendezvényekből nem lesz hi-
ány a Posta téren, a Kertvárosban 
és Rábasömjénben sem. -fr-

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

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

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

ELKEZDŐDÖTT AZ ADVENTI VÁRAKOZÁS IDEJE! 

A Szenior Örömtánc Mozgalom és Klub 
tagjai az első adventi gyertyagyújtáskor

A Kertvárosban a Bocskai utcai óvodá-
sok adtak ünnepi műsort (Fotó: TRG)

Fellobbant az első adventi gyertyaláng – Dr. 
Máhr Tivadar, Szabó Zoltán és Darázsné 
Horváth Kornélia a Kertvárosban (Fotó: TRG)

Rábasömjénbe is ellátogatott a Sárvári Mikulás

6 2022. december 9. SÁRVÁRI    HÍRLAP



72022. december 9.SÁRVÁRI    HÍRLAP



MOMÓVAL NÉPSZERŰSÍTIK AZ 
OLVASÁST A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN!

„Apám – egy amatőr fotós a múlt századból” címmel nyílt meg 
idősebb dr. Kereszty Gábor emlékkiállítása a Nádasdy-vár 
Folyosó Galériáján. A tárlatot Dr. Kereszty Gábor állatorvos, 
fotográfus állította össze édesapja születésének századik év-
fordulója alkalmából.

A kiállításmegnyitón Kondor 
János galériavezető köszöntöt-
te a megjelenteket. Kiemelte, 
hogy a k iál l ítás egy szemé-
lyes történelmet ismertet meg 
szemlélőjével, olyan mintha egy 
családi fotóalbum-nézegetésre 
kaptunk volna meghívást a múlt 
századból.

Az emlékkiállítást Dr. Kereszty 
Gábor nyitotta meg. Felidézte, 
hogy édesapja 100 évvel ezelőtt, 
1922-ben született. Budapesten 
élt, a gimnáziumi évek után jogi 

diplomát szerzett, kilenc nyelven 
beszélt. Művelt, világlátott ember 
volt. Egy betegség miatt sajnála-
tosan korán, 49 évesen hunyt el.

A fotózás iránti szenvedélye 
kamaszkorában kezdődött, de 
mindvégig amatőr fotós maradt, 
soha nem publikált vagy állított 
ki képeket.

Id. dr. Kereszty Gábor tárlata 
időutazásra hívja a képnéző kö-
zönséget. A Nádasdy-vár falain 
évtizedeken át porosodott nega-
tívok kelnek életre. Egykori város-

képek, régen messzire költözött 
arcok jelennek meg.

– Ez valójában nemcsak az ő 
emléke, hanem egy bizonyos 
korszaknak is az emléke. A kiál-
lításnak a személyességén kívül, 

én azt hiszem, hogy itt kordoku-
mentumokat, fotográfiatörténeti 
dokumentumokat is sikerült a 
képnézők elé tenni – fogalmazott 
Dr. Kereszty Gábor.

sii

EMLÉKKIÁLLÍTÁS  a 100. születésnapra

Castrum Ferreum Kft.

Idén 129 alsós kisdiák fo-
gott össze Sárvárról és 
térségéből Momóval, a 
könyvmanóval, hogy közö-
sen kijavítsák a Kótyonfitty 
kobold által összekevert 
Bálint Ágnes meséket a 
száz éve született író előtt 
tisztelegve. 

A mesékből készült rajzokból 
kiállítás is nyílt, amely a Nádasdy 
Kulturális Központ könyvtárában 
tekinthető meg. 

A játékot díjkiosztóval zárták, 
ahol először az Orfeum Vándor-
színpad két színésze vonta be a 
kisgyermekeket a mesék világába 

a könyvmanót és a mindent elron-
tó koboldot megszemélyesítve, 
majd minden résztvevő gyermek 
ajándékcsomagot vehetett át.  
A feladatokat legjobban teljesítő 
hét alsós diák  a könyvek és édes-
ség mellé Mazsola plüsst is kapott 
és együtt fotózkodhattak Momó-
val, a könyvtár könyvmanójával.  
A hét legügyesebb résztvevő: 

Filátz Fanni, Nagy-Tőke Ella, Baga-
rus Zétény, Szabó Sára, Csempesz 
Ábel, Pataky Hunor Tibor, Tasi 
Eszter.

Az olvasást és könyvtárhaszná-
latot népszerűsítő játékot 2007-
ben indította el a bibliotéka.  

Pogács Mónika

Dr. Kereszty Gábor testvérével édesapjuk emlékkiállításán (Fotó: CSZ)

A Momo – játék legügyesebb 
résztvevői (Fotó: PM)

NYITVATARTÁS A VÁRBAN
A Nádasdy Kulturális Központ intézményeinek nyitvatartása az alábbaik szerint alakul:
• Nádasdy Ferenc Múzeum csütörtöktől vasárnapig 10 órától 16 óráig
• Városi Könyvtár keddtől péntekig 13 órától 17 óráig
• Galeria Arcis keddtől péntekig 13 órától 17 óráig
• Előreláthatóan a Nádasdy-vár fogadóterei, közösségi helyiségei, 
 próbatermei, intézményei december 19-én egy hónapra bezárnak.
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ZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEMZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

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

www.zoldfasarvar.huwww.zoldfasarvar.hu

Coca Cola, Fanta, 
Sprite 1,75l
422 Ft/db
241 Ft/liter

Holba Serák 
11° 4,7% 0,5l 
dobozos cseh 

világos sör
299 Ft/db 
598 Ft/liter

Nestlé Aquarel 
1,5l 
(savas, mentes, enyhe)
125 Ft/db 83 Ft/liter

Pepsi Cola, 
Mirinda, 7Up 

2,25l 
439 Ft/db
195 Ft/liter
8 db-tól

429 Ft/db
191 Ft/liter

Pölöskei ZERO szörpök 50% 
gyümölcstartalommal (málna, 
alma, bodza, kaktusz, narancs) 
419 Ft/db 838 Ft/liter
6 db esetén: 
399 Ft/db 798 Ft/liter
11 db vásárlása esetén 
1 db AJÁNDÉK!!! 
így: 366 Ft/liter 
732 Ft/liter

Coca Cola, Fanta, 
Sprite 0,5l
280 Ft/db
560 Ft/liter
11 db után 
1 db Coca lemon 
0,5l AJÁNDÉK
így: 257 Ft/db
514 Ft/liter

Jack Daniel‛s 
0,7l 
díszdobozban 
2 pohárral
7890 Ft/db 
11.271 Ft/liter

Sally‛s krémlikőr 
0,5l 

díszdobozban 
1 pohárral 

(csoki, 
gesztenyepüré, 

tiramisu..)
2790 Ft/db
5580 Ft/liter

További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik az állandóan frissülő 
www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon. Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár. Ér
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Sió gyümölcslevek 25% 1l
429 Ft/db-tól
12 db-nál 419 Ft/db-tól

Asti Martini 
pezsgő 0.75l
2699 Ft/db
3599 Ft/liter

1 db: 1090 Ft
(1453 Ft / liter)
6 db: 1050 Ft
(1400 Ft / liter)

1 db: 1090 Ft
(1453 Ft / liter)
6 db: 1050 Ft
(1400 Ft / liter)

1 db: 1230 Ft
(1640 Ft / liter)
6 db: 1170Ft
(1560 Ft / liter)

1 db: 659 Ft + üvegbetét
(878 Ft / liter)

12 db: 629Ft + üvegbetét
(839 Ft / liter)

1 db: 1050 Ft + üvegbetét  (700 Ft / liter) 8 db: 999 Ft + üvegbetét  (666 Ft / liter)

Hell energy cefee dobozos 
0,25l (slim, latte, capuccino)
269 Ft/db 1076 Ft/liter

24 db-tól: 
259 Ft/db 1036 Ft/liter

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak!
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ADOMÁNYT GYŰJTÖTT
A VÖRÖSKERESZT

Minőségi Díjat kapott
az Ensana Thermal Sárvár

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   
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A Magyar Vöröskereszt 
szokásos karácsonyi ado-
mánygyűjtésén a PENNY 
áruházban a Vöröskereszt 
Sárvári Területi Szerveze-
tével karöltve a Sárvár Tele-
pülési Alapszervezet 
is részt vett. 

A sárvári gyűjtésben 
résztvevők a helyben 
gyűjtött adományok el-
osztásában és kiosztásá-
ban is segítenek! Köszön-
jük munkájukat. A nehéz 
idők ellenére sokan vásá-
roltak tartós élelmiszert a 
rászorulóknak. Köszönet 
érte a felajánlóknak. 

Az összegyűlt ado-
mányt az önkéntesek a 
város időseihez, nagy-
családosaihoz és a szű-
kös anyagi körülmények 
között élőkhöz juttatják 
el. A városi vöröskeresz-

tes alapszervezet a véradások 
megszervezésén kívül ezt a kari-
tatív munkát is fontos feladatának 
tartja. Szeretettel hívja és várja 
soraiba a lelkes segíteni, tenni 
akaró jelentkezőket.

Tizedik alkalommal díjazták a turizmus legjobbjait az egyik 
legnagyobb szállasfoglaló portál által életre hívott Év Szállása 
versenyen. Díjazásban részesült az Ensana Thermal Sárvár 
hotel is.

A végső sorrend több mint 1,6 
millió vendégértékelés, 6 ezer fog-
laló szavazata és a szakmai zsűri 
értékelése alapján született meg. 
A legjobb ár-érték arányról, illetve 
a legjobban és legtöbbet értékelt 

szálláshelyekről a minőségi díj 
tanúskodik, mellyel 2022-ben  
II. helyen az Ensana Thermal Sárvár 
szállodát tüntették ki. A rangos 
elismerést Henrik István igazgató 
vette át.

10 2022. december 9. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is! 
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál

és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Nagykarácsony sorsjegy megvásárlásával befogadó  
játszóterek megépítését támogatod, ahol ép és fogyatékossággal  
élő gyermekek közösen gyűjthetnek élményeket.
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A Sárvári Nagycsaládosok 
Egyesülete idén is részt 
vett az Élelmiszerbank 
karácsonyi tartósélelmi-
szer-gyűjtő akciójában. 

– Az egyesület három napon 
keresztül, péntektől vasárnapig 
gyűjtötte a tartós élelmiszereket 
a sárvári ALDI áruházban. Az 
adományokat sárvári és Sárvár 
környéki rászorulók kapják meg 
– tudtuk meg Sándor Katalintól, 

a Sárvári Nagycsaládosok Egye-
sülete elnökétől, aki minden tá-
mogatónak köszöni a felajánlást. 

Mint mondja, a legapróbb 
adomány is fontos, hiszen a sok 
kis támogatásból gyűlik össze a 
sok-sok kilogramnyi adomány.  
A Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület karácsonyi adománygyűjtő 
akciójában 241 ezer kiló tartós 
élelmiszert adtak össze a vá-
sárlók. 

(Szöveg és fotó: CSZ) 

SÁRVÁRI NAGYCSALÁDOSOK 
GYŰJTÖTTEK AZ ÉLELMISZERBANK 
KARÁCSONYI AKCIÓJÁBAN! 

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓT SZERVEZETT 
A JUBILÁLÓ ORATÓRIKUS KÓRUS! 

A Sárvári Oratórikus Kórus 
nyilvános próba keretében 
több eseményről adott 
tájékoztatást a Hang-villa 
épületében, többek között 
egy jótékonysági akciójuk 
eredményéről. 

A kórus nyilvános próbáján adta 
át dr. Szalai Ferenc elnök a Sárvári 
Plébániai Karitász képviselőinek, 
Böjti Balázs plébánosnak és Ör-

dögné Kovács Mónikának annak 
a jótékonysági képvásárnak a 
bevételét is, amelyet a Sárvári Ora-
tórikus Kórus az ukrán menekültek 
javára szervezett az ötletgazda, 
Szélesiné Mezőfi Ágnes sárvári 
festő képeiből. A sárvári rászoruló 
családoknak szintén a Sárvári Kari-
tász képviselőin keresztül ajándék-
csomagokkal teszik kellemesebbé 
a karácsonyt. 

(Szöveg és fotó: PM)

12 2022. december 9. SÁRVÁRI    HÍRLAP
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1992-től a szakkereskedő
K O N Y H A S T Ú D I Ó

www.sebomuszaki.hu

Szombathely, Pálya u. 10-16. 
Hétfő-Péntek: 08:30-17:00 
94/510-555

JEGYÁRAK:
Elővételben: 6.990 Ft. A koncert napján a helyszínen: 7.990 Ft

JEGYELŐVÉTELI HELYSZÍNEK:
Tourinform Szombathely, Király u. 1/A

Tourinform Sárvár, Kossuth tér 8.
Sárvár Aréna, Nádasdy út 30.

Büki Művelődési és Sportközpont, Eötvös u. 11.
Online a tixa.hu-n

ÜNNEPI NYITVATARTÁS: 

December 24-én 12.00-ig lesznek nyitva az üzletek, 
december 25–26-án zárva lesznek.  

December 31-én 10:00-ig tartanak nyitva, 
január 1-jén zárva tartanak az üzletek.

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

Soproni sör 0,5l 

Arany fácán sör 0,5l 

Steffl  sör 0,5l 

Heineken sör 0,5l 

Heineken sör 0,33l 

Gösser prémium sör 0,5l 

Strongbow 0,33l több ízben 

Soproni óvatos duhaj 0,5l 

(IPA, APA, Búza, Démon) 

Borsodi sör 0,5l 

Becks sör 0,5l 

Staropramen sör 0,5l 

Löwenbrau sör 0,5l 

Dreher gold sör 0,5l 

Dreher Pale ALE, BAK, 

Hidegkomlós, IPA és Áfonya 

Kőbányai sör 0,5l 

Arany Ászok sör 0,5l 

Hb sör 0,5l 

Kőbányai 2l 

Peroni 0,33l 

Asahi 0,33l 

Hell 0,25l több ízben 

Xixo teák 1,5l több ízben 

Hell 0,5l 

Szentkirályi vizek 1,5l 

Magyarország egyik legnépszerűbb fürdőhelye 
a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő  5000 m2 vízfelülettel, 

23 medencével exkluzív szaunavilággal, és minden igényt kielégítő 
gyógyászati-és wellness központtal csapatának bővítéséhez és 

megújításához munkatársat keres a következő munkakörbe:

ÚSZÓMESTER

sárvárfürdő
SÁRVÁRI GYÓGY- ÉS WELLNESSFÜRDŐ

Előnyt jelent: 
• jó kommunikációs készség, 
• úszómester képzettség 
• elsősegélynyújtási ismeretek
• angol, német vagy cseh nyelv ismerete 

Amit kínálunk:
• fi x fi zetés, jelenléti díj és mozgóbér
• hosszú távú, biztos munkahely
• komplex, kihívásokkal teli feladatkör
• szakmai fejlődési lehetőség
• támogató, fi atalos csapat
• ingyenes képzési lehetőségek

Egyéb juttatások:
• ingyenes fürdő, szauna és fi tnesz használat
• kedvezményre jogosító utalványok vásárlási lehetősége 
• komplex gyógyászati kezelés dolgozói áron
• jelentős kedvezmények partnerszállodáinkkal

Csatlakozzon a Sárvárfürdő csapatához: allas@sarvarfurdo.hu
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SOMOS OPTIKA 
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Bejelentkezés: 95/326-999

Vizsgál: 

Látásvizsgálat 
a Somos Optikában!

  szemüveg korrekciószemüveg korrekció
  polateszt (rejtett kancsalság)polateszt (rejtett kancsalság)
  színtévesztés vizsgálatszíntévesztés vizsgálat

Folyamatos akciók!

Dr. Kovács Eszter – szemész szakorvos
Steindl Márta – diplomás optometrista, kontaktológus

www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer
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Aranyozd be velünk az ünnepeket!Aranyozd be velünk az ünnepeket!
Karácsonyi akciók

Arany és ezüst ékszerek.
Karikagyűrűk, eljegyzési gyűrűk, 

igazgyöngy ékszerek, órák.

Ajándék díszcsomagolás
20.000 Ft fele�  AjÁNDÉKot adunk!

Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)

Tel.: 06 30 974-6655

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

Asztalfoglalás/ételrendelés:    ÚJ: +36 30 966 1999 

Tartsa nálunk évzáró céges buliját, 
néhány időpont még elérhető!

Csuta zenél: dec. 10., 17.
Jó zene és finom vacsi = jó buli! 

Karácsonyváró Gasztromorzsák!
Karácsonykor élvezze az ÜNNEPET, 

mi meg főzünk ÖN helyett!
Keresse ételkínálatainkat elvitelre 

a www.tinodifogado.hu oldalunkon! 
Pl.: halászlé, hidegtál és ünnepi sültestál

Karácsonyi ajándékötlet: vásároljon 
étkezési utalványt és minden 5.000 Ft után 
1.000 Ft-ot ajándékba adunk hozzá! 

Vásárolható: 2022. dec. 1-dec. 23-ig

Sárvár, Hunyadi utca 23.
hּמ ps://platan-eּמ erem.metro.rest/

facebook.com/platansarvar
06 95 312 280

Semmi flanc, csak az ÍZ.... + az  ÜNNEPEK!

Köszönjük, hogy egész évben 
számíthaּמ unk Önökre!

Köszönjük a bizalmat, és 
a sok szeretetet, amit kapunk/kaptunk!

Ez úton is kívánunk:
Szereteּמ eljes Boldog Ünnepeket 

mindenkinek!
Van már karácsonyi túlélő csomagja? 

Rendelje meg még ma! 
Levesszük a válláról a terheket!

Vagy rendelne szilveszterre 
egy hidegtálat?

A PLATÁN TELITALÁLAT
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