
Gazdász logós póló - 3300 Ft/db 

Fehér, sötétkék, zöld színben 

Női: M-L-XL  

Férfi: M-L-XL 

Kis méretek!  

ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt  

Gazdász nyakkendő - 3500 Ft/db 

Az Óvár logóval díszített nyakkendők két színben (zöld és 
barna) rendelhetők meg. Anyag: poliészter. 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

Gazdász kitűző  

- 1000 Ft/db 

Óvár logóval díszített kitűző.  

bolt@ovarigazdasz.hu       ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt       Tel.: 06 70 453 9418 

A termékek megtekinthetők, felpróbálhatók a NYME MÉK Szaktanácsadó és Továbbképző Intézetben.  

Átvétel: a megrendelt termékeket postázzuk, ill. igény esetén a helyszínen  (9200 Mosonmagyaróvár, 
Lucsony u. 2.) átvehetők a következő  időpontokban: 

kedd: 10.00-12.00 és szerda: 15.00-17.00, előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

Online rendelésfelvétel: 1 

sötétzöld kávébarna 



Gazdász bor - 2500 Ft/db 

Szöllősi Pincészet  Neszmélyi Melegeshegyi Olaszrizling 

OEM száraz minőségi fehérbor. Vine selection 2011 

A Szöllősi Pincészet kiemelkedő száraz fehérbora. A Melegeshegy körbe-
napozott lankáin érlelődik Magyarország egyik legérdekesebb rizlingje, 
ami méltán viseli a "Zsigmond Király" Borlovagrend zászlóbora címet. E 
kései érésű fajtából készített halvány zöldessárgás színű, gyümölcsös 
jelleg illatában és ízében egyaránt határozott. A bor 6-8 hónapos kishor-
dós érlelést kapott, harmonikus savai, komplex és gazdag íze finom ke-
serű mandula jelleggel búcsúzik a fogyasztást követően.  

Boros tasak - 300 Ft/db 

Az Óvári Gazdász Borhoz illő, az Alma Mater logójával díszített tasak. 

Toll  -  120 Ft / db 

 Golyóstoll kari logóval.   

Magyaróvári Vár festményreprodukció   

A Nádler Róbert híres festőművész által 1899-ben - a párizsi világ-
kiállításra - készített műalkotás festővászonra nyomott reproduk-
ciói különböző méretekben - keret nélkül - rendelhetők meg. 
(Igény szerint kereteztetést vállalunk.) 

 42 cm x 26,5 cm - ár: 4900 Ft 

 59,5 cm x 38 cm - ár: 6900 Ft 

 99 x 63 cm - ár: 9900 Ft 

 A képek egyedi méretben is rendelhetők! 

Bögre  - 1900 Ft/db 

Fehér bögre választható Magyaróvári Vár 
motívummal vagy  Óvár logóval.  

 

www.ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt  

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

Választható motívumok bögrére: 

MINTAMINTAMINTA   
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Németh Tibor: "mások szegénységén segíthetni..." 

Ihász Lajos élete (1850-1908) - 3000 Ft/db 

Az egykori óvári gazdász a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökkel egyenran-
gú világi vezetőjeként és a főrendiház tagjaként - önmagát nem méltóságos úrként, 
hanem csak szenvedélyes gazdaságrendezőként határozta meg. A négyezer holdján 
folytatott korszerű gazdálkodásából származó jövedelme, különösen pedig erre alapo-
zott jótékony megnyilvánulásai kölcsönöztek neki annyi tekintélyt, mellyel egyházi és 
utóbb világi téren is a legmagasabb szintekre juthatott. Sikereinek fő állomásaként 
talán az 1900-as párizsi világkiállítás aranyérmét kell megemlítenünk  
(Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2012. 299 oldal).  

Dr. Horváth Gergely Krisztián: 

Bécs vonzásában - 5000 Ft/db 

Az agrárpiacosodás feltételrendszere Moson vármegyében a 19. század első felében - 
A grandiózus mű közel 200 oldalon mutatja be az Alma Matert alapító Wittmann An-
tal főkormányzónak pályáját, s ennek részeként a magyaróvári főhercegi uradalom 
modernizálását. Az igényes kiállítású könyv a történeti Moson vármegye példáján 
mutatja be azt az átalakulási folyamatot, amelynek során a rendi társadalom- és gaz-
daságszerkezet mindinkább a piacosodás sodrásába került. A kötethez a szövegértel-
mezést segítő 12 színes térkép tartozik, a függelékben Moson megye első település-
szintű leírása is olvasható (Balassi Kiadó, Budapest, 2013. 695 oldal).  

www.ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt  

Mészáros János Elek CD - 2500 Ft /db  

A  Simándy- és Szepes-díjjal kitüntetett óvári gazdász tenor 4 különböző hanglemeze rendelhető meg 2500 Ft /db egységáron: 

 Válogatott kedvenceim I. 
 Válogatott kedvenceim II. 
 Krisztus Urunknak áldott születésén 
 Szenes Andor és Iván dalai - Ki nem volt szomorú? 
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www.ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt  

„Óvár 200” jubileumi póló  

1990 Ft/db 

fehér színben, kétféle nyomattal 

Női (vár képpel): S-M-L-XL  

Férfi (régi gazdász képpel): S-M-L-XL-XXL 

„Óvár 200” jubileumi  ajándéktáska 

450 Ft/db 

Zöld és barna színben 

Méret:  320×420×120 mm  

„Óvár 200” jubileumi  kulcstartó nyakpánt 

590 Ft/db 

Zöld és barna színben 

Új termékek! 2015
Új termékek! 2015  
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„Óvár 200” napszemüveg 

1500 Ft/db 

Fekete és fehér színben,  

„Gazdász vagyok”  

ill. „Óvári Dolcse Gabona”  

felirattal 



Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! 

bolt@ovarigazdasz.hu       ovarigazdasz.hu/gazdaszbolt       Tel.: 06 70 453 9418 

A termékek megtekinthetők, felpróbálhatók a NYME MÉK Szaktanácsadó és Továbbképző Intézetben.  

Átvétel: a megrendelt termékeket postázzuk ill. igény esetén a helyszínen  (9200 Mosonmagyaróvár, 
Lucsony u. 2.) átvehetők a következő  időpontokban: 

kedd: 10.00-12.00 és szerda: 15.00-17.00, előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

Online rendelésfelvétel: 

   Gazdász öltönyeink, zakóink a legexkluzívabb minőségben, válogatott anyagokból, méretre készülnek.    

   A gazdász viseleteket készítő szabóság 1990 óta foglalkozik méretes gyártással. Döntő részben a nyugat-
európai piacra szállítja prémium kategóriás termékeit, de készítettek  már formaruhákat a magyar olimpiai csapat számára 
is, valamint több prominens személyiség is náluk készítteti öltönyeit. A zakókat díszítő autentikus paszományokat  

aprólékos kézi munkával Dr. Hajdu Tamás gombkötő és paszományos mester készíti.  

Gazdász öltöny - exkluzív 

Exkluzív kivitel elasztikus gyapjúszövetből 

Szín: sötétszürke 
98% gyapjú 2% elasztán, viszkóz béléssel 

Ebből az alapanyagból készült termékek nagyobb kényelmet 
és elegánsabb megjelenést biztosítanak. A zakó nem mosható. 

Méret: öltönyeinket egyedi méretben, személyre szabottan 
készítjük! 

Ár: 80.000 Ft 

Diákigazolvánnyal: 70.000 Ft 

azdász öltönyök, zakók 

Gazdász öltöny - klasszikus 

Klasszikus kivitel arezzo szövetből 

Szín: sötétzöld 
100% Pes, acetát béléssel 

Könnyen kezelhető szövettípus, nem igényel extra törődést. A zakó nem 
mosható! A nadrág 30-40 C°-on mosható, függesztett szárítás után köny-
nyen vasalható. 

Méret: öltönyeinket egyedi méretben, személyre szabottan készítjük! 

Ár: 60.000 Ft 

Diákigazolvánnyal: 50.000 Ft 

Gazdász zakók - exkluzív, klasszikus 

Az öltönyökkel megegyező minőségben, mindkét 
típusból külön is rendelhető! 
 

Árak 

Exkluzív: 60.000 Ft 

Klasszikus: 40.000 Ft 

klasszikus 

exkluzív 


