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Várják a vendégeket
BOROK Barangolás a különleges ízek, zamatok világában

Sárvár, Felsôcsatár (ma)
– Hûségkártya akciónk
partnerei továbbra is vár-
ják a kártyás vásárlókat. A
Tinódi Fogadót már felfe-
dezték az olvasók, de a
Major-Árva borházba
még nem tértek be.

Néhány elôfizetônk a sár-
vári Tinódi Fogadót már fel-
fedezte. Voltak, akik csak ér-
deklôdtek a kártyával járó
kedvezményekrôl, közel tízen
pedig már igénybe is vették a
kijáró árengedményt.

– Amikor kiérkez-
tek az elsô kártyák,
többen is érkeztek
hozzánk, és a Hûség-
kártyával járó kedvez-
ményekrôl érdeklôd-
tek. Azóta kissé csök-
kent az érdeklôdés, de
néhányan már éltek is a lehe-
tôséggel. Felmutatták a kár-
tyájukat, s így nyolc százalék-
kal olcsóbban fogyaszthattak
nálunk – mesélte Góczán Ti-
borné, a fogadó vezetôje.
Fontos megemlíteni, hogy
Hûségkártya partnerünknél

nem csak jóllakhatnak a ven-
dégek, de akár meg is száll-
hatnak a fogadó panziójában.

– Jó ötletnek találtuk a Hû-
ségkártya akciót, ezért elsôk
között jelentkeztünk is part-

nernek. Nagyszerû lehetôség
számunkra, hogy nem csupán
a vasi lakosokhoz jut el a hí-
rünk, hanem összesen négy
megyében értesülhetnek szol-
gáltatásunkról a Pannon La-
pok valamelyikét olvasókhoz
– árulta el Góczán Tiborné.

A felsôcsatári Major-Árva
Borház tíz százalék árenged-
ménnyel várja a Hûségkártyás
vendégeket. A kedvezmény
az ott elfogyasztott italokra
vonatkozik, de a ház tulajdo-

nosa, dr. Árva Pál el-
árulta, a borházban
sokkal kedvezôbb
áron juthatnak hozzá
a finom, vasi borok-
hoz a vásárlók.

– Tíz-tizenkét féle
borral várjuk az elôre
bejelentkezett vendé-

geket, beavatjuk ôket a borké-
szítés fortélyaiba, szakembe-
reink pedig borfogyasztási
tanácsokkal is ellátják a láto-
gatókat. Az ital mellé termé-
szetesen élelem is jár. Külön-
leges ételeket ajánlunk a ven-
dégeknek, melyek rendszerint

A felsôcsatári Major-Árva
borházat még nem fedezték
fel a Vas Népe elôfizetôi

A vendéglátó helyeken is
várják a Hûségkártyás vendé-
geket. Néhány helyen már si-
keres a program, máshová
csak kevés kártyás vendég ér-
kezik, vagy még egyáltalán
nem vették igénybe a Hûség-
kártyával járó árengedményt
a vásárlók. A partnercégek
listája egyre hosszabb, s az
alig egy hónapja indult akció-
val még csak most kezdenek
megismerkedni lapunk olva-
sói.
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Buús Péter a Major-Árva borház telephelyének vezetôje éppen az egyik palackozott bort ellenôrzi

nagy népszerûségnek örven-
denek. Mi még viszonylag új
borház vagyunk, és a gazdasá-
gi válság sem kedvez ezen üz-
letágnak. Sajnos eddig még
nem érkeztek hozzánk Hûség-
kártyás érdeklôdôk, de bízunk

benne, hogy hamarosan felfe-
dezik a borászatunkat – me-
sélte a tulajdonos.

– A borkóstolás, vásárlás
mellett rendezvények, baráti
összejövetelek, családi ese-
mények lebonyolítását is vál-

laljuk. A borház szép környe-
zetben található, és a pincénk
is hangulatosan van kialakít-
va, ezért az ide érkezô borba-
rátok biztosan kellemes élmé-
nyekkel gazdagodhatnak –
tudtuk meg dr. Árva Páltól.

14 K-os ARANY ÉKSZEREK
KARIKA GYÛRÛK is

30% engedménnyel
kaphatók a szombathelyi

INTERSPÁR Áruházban lévõ
CAMEA Ékszerüzletben.

Akció2009.augusztus6-tól- augusztus20-ig.
ill.akészlet erejéig.

Tört aranyát kedvezõ áron
beszámítjuk.

Ékszerkészítést és javítást rövid
határidõvel vállalunk.

Vasárnap is nyitva
tartunk.
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• 5 pár zokni 280 Ft
• Iskolaköpeny 1990 Ft
• Matrózblúz 2990 Ft
• Fehér póló 1190 helyett

590 Ft
• Fehér trikó 590 Ft

• Iskolatáska 2990 Ft
• Tornaruha 1690 Ft
• Tornanadrág 1290 Ft
• Fehér ing 1000 Ft
• Fekete nadrág 1990 Ft
• Fekete szoknya 1490 Ft

Szhely, Fő tér 30., Tel.: 94/328757 • www.hofeherkeszombathely.hu

Hûségkártyával minden termékre 5% kedvezmény.
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Iskolakezdési akciókkal és
sok más kedvezménnyel

várjuk kedves Vásárlóinkat!
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H i r d e s s e n , h o g y ü z l e t e s i k e r e s l e g y e n !
Állatgyógyszerek,vitaminok, takarmánykiegészítők,
fertőtlenítő szerek, állatgyógyászati eszközök

Acana Prémiumkutya- ésmacskatápok

A„Hűségkártya-kedvezmény”nemvonható
össze az egyéb kedvezménnyel!
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BELVÁROSI ÁLLATPATIKA
Sárvár, Batthyány u. 41/c. (Lila udvar)
Tel.:30/695-1577;30/696-3541;30/217-1187

Szombathely, Thököly u. 13.
Tel.: 94/501-645; 30/631-3868

KuLLAncSIRTó-AKcIó!!!
3 db Spot-on készítmény vásárlása esetén
10%, 6 esetén15%kedvezmény!
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kedvezmény!15%

Elfogadóhelyek
listája

husegkartya.plt.hu

ÉTTEREM, VENDÉGLÁTÁS

Club Oázis Fitness Cen-
ter, Ajka, Korányi u. 20.,
88/202-797, éttermi fo-
gyasztás, 5%

Hangulat Italbolt, Ajka, Köz-
társaság u. 9., 20/220-3139,
italok, 10%

8-as Kisvendéglô, Ajka-Ba-
konygyepes, (MOL Benzin-
kút mellett) 88/501-030,
számla végösszegébôl, 10%

Határ csárda, Balatonalmádi,
Óvári F. u. 72. 88/433-485,
helyben fogyasztott éte-
lek italok (készpénzfizetés
esetén), 10%

Pinkóczi Csárda, Balatonal-
mádi, Vödörvölgyi u. 12.
30/9485-850, helyben fo-
gyasztott ételek italok (kész-
pénzfizetés esetén) 10%

Bakony Hotel Kft., Bakonybél,
Fürdô u. 57., 88/461-019,
kizárólag listaáras fogla-
lás esetén a szállás díjából
10%, az étkezésbôl 5%, egy
hetes foglalás esetén 15%

ESZTROL Süteménybolt,
Bocfölde, Radnóti u. 14.,
92/461-636, 3000 Ft feletti
sütemény és torta vásárlá-
sa esetén, 10%

Aranyhordó Étterem, Du-
naújváros, Erdôsor 31/a,
25/523-086, minden ter-
mékbôl, 5%

Major-Árva Borház, Felsô-
csatár, Rozmaring u. 1.,
30/9087-882, 94/351-001,
borkóstoló családi, bará-
ti összejövetelek, italok és
ételek árából, 10%

Árnyas Étterem, Gyenesdiás,
Madách u. 54., 20/9826-
875, mindennemû fogyasz-
tás és napi menü, 5%

Pannónia Étterem, Szombat-
hely, Fô tér 29., 94/320-898,
minden étel- és italfogyasz-
tás, 5%

Malompart Étterem, Kapolcs,
Kossuth u. 1., 87/437-120,
ételfogyasztás esetén, 10%

Bárka Vendéglô, Kisapostag,
Kikötô u. 1., 25/277-721,
minden termékbôl, 10%

Fortuna Vendéglô és Vendég-
ház, Kistolmács, Petôfi út
43., 93/343-750, szállás,
5000 Ft feletti étkezés, 5%

Szôlôskert Fogadó, Nagykani-
zsa, Kaposvári u., 30/9399-
398, étterem, szállás, 7%

AquaStúdió,Pápa,89/769-001,
www.pizzaaqua.hu/rendelés,
pizza mellé rendelt üdítô
árából 50%

Jankovich Kúria Hotel és Ét-
terem,Rácalmás,Jankovich
Miklós köz 1., 25/507-817,
éttermi és szállásszolgálta-
tás, 5%

Bassiana Hotel & Étterem,
Sárvár, Várkerület 29-2.,
95/521-300, éttermi szol-
gáltatás, 10%

Scotti Udvarház Étterem
Pizzéria, Sümeg, Szent Ist-
ván tér 1., 87/550-063, étel-
és italfogyasztás, 10%

Pajor Panzió Étterem, Székes-
fehérvár, 8-as fôút 13. km,
22/331-992, minden étel
árából, 20%

Amerikai Büfé, Szombathely,
Szelestei és a Vörösmar-
ty út lámpás keresztezô-
désében, 20/256-3335, min-
den 1500 Ft feletti vásárlás
esetén 10% kedvezményt
illetve egy Amerikai hot-
dogot adunk ajándékba

CaféMOLO, Szombathely, Rá-
kóczi F. u. 1., 94/509-200,
minden fogyasztásból, 5%

Bakter Sörözô, Veszprém, Rad-
nótiMiklós tér 3. 88/404-486,
étel- és italfogyasztás 10%

BENDÔ Falatozó és Ételbár,
Veszprém, Jutasi u. 2. (Vá-
sárcsarnokban a Herbária
mellett), 70/322-9600, étel-
és italfogyasztásra, 5%

Cimbora Ételfutár Kft., Veszp-
rém, Vörösmarty tér 4.
88/786-087, pizza, pizza-
golyó ételrendelésre, étel-
kiszállításra 5%, céges
születésnapi, csoportos
rendezvényekre ill. a hétfôi
helyben fogyasztott ételekre
(kivétel a napi menü) 10%

En Ri-Co Étterem és Pizzé-
ria, Veszprém, Haszkovó
u. 20., 88/429-001, minden
helyszínen fogyasztott étel
árából, készpénzfizetés
esetén, 10%

Fejesvölgy Vendéglô, Veszprém,
Vámosi u. 2., 88/423-979,
minden fogyasztásból, 10%

Oliva Étterem, Veszprém, Bu-
him u. 14-16., 88/403-875,
meleg ételek árából, 10%

Völgyikút Ház, Veszprém, Ko-
pácsi u. 2., 88/688-818, ét-
termünk a’la carte ételei-
nek kínálatából, 10%

Szürkebarát Vendéglô & Piz-
zéria, Veszprém, Szabad-
ság tér 12., 88/405-888,
70/316-6763, minden étel-
és italfogyasztásból, céges,
születésnapi, csoportos
rendezvényekre (Meleg-
étel-utalvánnyal és üdülési
csekkel történô fizetésre
nem vonatkozik.), 10%

Tapó Fogadó és Királyi Étte-
rem, Veszprém, Pajta u. 19.,
88/591-450, 06/30/377-2836,
éttermi fogyasztás, 20 %

Veszprémi Várkert, Veszprém,
Vár utca 17., 88/560-468,
a’la carte fogyasztás ese-
tén, 10%

Zóna Étterem, Veszprém, Rad-
nóti tér 2., 88/426-706, na-
gyobb létszámú rendez-
vények, esküvô, családi,
osztálytalálkozó étel- és
italfogyasztásából, 10%

Szent Antal Fogadó, Zalabér,
Hunyadi u. 6., 30/906-3043,
vendéglátás, szállás, 10%

ESZTROL Süteménybolt, Za-
laegerszeg, Erdész u. 86.,
92/321-056, 3000 Ft feletti
sütemény és torta vásárlá-
sa esetén, 10%

Kis Napfény Étterem, Zala-
egerszeg, Landorhegyi út
21., 92/317-769, számla
végösszege, 10%

KONDOR Cukrászda, Zala-
egerszeg, Bíró M. út 20-22.,
92/598-960, 30/334-7994,
4000 Ft feletti tortameg-
rendelés esetén, 10%

Vándor Vígadó, Zalaeger-
szeg, Egerszeghegyi út 17.,
92/323-918, a ’la carte ét-
kezés, 5%

Venezia Pizzéria, Zalaegerszeg,
Csertán Sándor út 1., 92/32-
33-00, ételek árából, 10%

Név:

Cím:

Mobil: Telefon:

E-mail: Aláírás:

Amennyiben a név és a cím, amire a számlát kéri, eltér a fentiektôl, kérjük, adja meg az alábbi adatokat is:

Számlázási név:

Számlázási cím:

Ezennel meghosszabbítom Vas Népe-elôfizetésemet egyéves idôtartamra.
Jelenleg milyen idôtartamú elôfizetése van? Havi Negyedéves Féléves

Ezennel megrendelem példányban 2009. hónaptól egy évre a Vas Népét.

A fizetés módja az elsô díjrészletre: készpénzzel a kézbesítônél fizetem, számla alapján csekken
rendezem, csoportos beszedési megbízást kérek

Az elôfizetési díjat az elsô díjrészlet lejárta (az egyéves elôfizetés) után: havonta elôre fizetem,
negyedévente elôre fizetem, félévente elôre fizetem, évente elôre fizetem.

A fizetés módja az elsô díjrészlet lejárta (az egyéves elôfizetés) után: készpénzzel a kézbesítônél fize-
tem, számla alapján csekken rendezem, csoportos beszedési megbízást kérek.

Kérjük, választását jelölje X-szel!

Elôfizetési díj: egy hónapra: 1695 Ft, negyedévre 5085 Ft, fél évre 9662 Ft, egy évre 10% kedvezménnyel
18 306 Ft. Folyószámláról történô fizetés esetén csoportos beszedési megbízást szükséges kitölteni. Ennek
érdekében munkatársunk személyesen keresi fel Önt.

Az adatvédelemrôl szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Pannon Lapok Társasága
Kiadói Kft. által készítendô információs adatbázis a következô adataimat tartalmazza: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Tudomásul veszem,
hogy a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. a fenti adataimat kizárólagosan saját információs bázisa megteremtéséhez, illetve fenntartásához
használja fel.

Vas megyei terjesztési iroda
9700 Szombathely, Széll K. u. 40.
Zöld szám: 06-80-200-256

Része az életünknek!

E l ô f i z e t ô i m e g r e n d e l ô s z e l v é n y

Szeretne Ön is Hűségkártya-tulajdonos lenni?
Csatlakozzon a Hűségkártya-tulajdonosok táborához
egyéves napilap-előfizetéssel!
• Amennyiben már előfizetőnk, de az előfizetés időtartama nem éri el az egy évet

(havi, negyedéves, féléves előfizetése van), most meghosszabbíthatja előfizeté-
sét, így Ön is Hűségkártya-tulajdonos lehet!

• Amennyiben még nem előfizetőnk, fizessen elő most egy évre és máris jogosulttá
válik Hűségkártyánkra! Ahhoz, hogy Ön is Hűségkártya-tulajdonos legyen, mini-
mum egyéves időtartamra kell előfizetnie.


