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16 VAS NÉPE

2014. SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ

●

Régóta az első kép

NAPTÁR – 2014. SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ
MÓRIC
Mária, Marót, Mór, Ottó, Tamás, Zelinda, Zella, Zöldike
Móric a latin Mauritiusból alakult, jelentése: szerecsen
Katolikus naptár: Villanovai Szent Tamás, Móric. Református
naptár: Móric. Evangélikus naptár: Móric. Zsidó naptár: elul hónap 27. napja.

MEGNYITÓ Simicska Lajost lencsevégre kaptuk

MEGYÉBEN

MA

Szombathely
14-17 °C

Kőszeg
14-17 °C

Celldömölk

Körmend
14-17 °C

14-17 °C

Szentgotthárd
14-17 °C
▲ 06:40
▼ 18:52

ORVOSMETEOROLÓGIAI JELENTÉS:
Hétfőn és kedden erős hidegfront hat szervezetünkre. Reggelenként az eddiginél közel 10 fokkal hidegebb időre van kilátás.

▲ 04:48
▼ 17:54
VÍZÁLLÁSOK,
VÍZHŐMÉRSÉKLETEK
cm

oC

KÖZLEKEDÉS-METEOROLÓGIA:
Az erős, északnyugati széllökésekre a közutakon külön figyelmet kell fordítani. Az eső is jelentősen nehezíti a közlekedést!

Duna (Dúv.)
Velencei tó
Balaton
Rába (Sztg.)

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

9 °C

15 °C

5 °C

16 °C

9 °C

Változóan felhős, szeles,
hideg idő, elvétve futó
záporral.

Derült, száraz, de továbbra
is hideg időre van kilátás.
Csapadék nem várható.

Melegszik a levegő, és
folytatódik a napos időjárás.
Eső nem valószínű.

222 17-18
150
21
135
20
15
15

18 °C

Készült a European Weather Service adatai alapján, www.eumet.hu

Jánosháza (ser) – Frontálisan

Szombathely (mt) – Nemzetközi szakmai konferenciát rendeznek a
NYME Savaria Egyetemi
Központban szeptember
25-26-án.

A fórumon az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakemberei, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselői, intézményvezetők, iskolaigazgatók, tankerületek vezetői vesznek
részt. Téma lesz a pedagógusok szakmai fejlődését támogató rendszer megújítása, a
szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer megújítása, a
regionális pedagógiai szolgálató központ fejlesztése, és a
térségi pedagógiai központ
kialakítása is. A köznevelés
irányításának aktuális kérdéseiről a nagy stratéga, Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár (EMMI) beszél. A konferencia célja, hogy segítse az
egységes pedagógusképzési
és továbbképzési rendszer kialakítását, amelynek kiemelt
eleme a gyakorlati képzés.

karambolozott két személyautó szombaton kora délután a
8-as számú főúton, Jánosháza
mellett. A két gépjárműben
összesen négy ember utazott,
a baleset során mindannyian
megsérültek, egyikük súlyo-

pénzváltó
és ékszerüzlet

2014. szeptember 19-i árfolyam

Szombathely, Fõ tér 24.
Tel.: 06-94/500-402
www.cornergroup.hu

Pénznem (1 egységre)

Vétel

256,0000
310,0000
390,5000
39,2500
240,0000

147588

Nyitva tartás minden nap: 8-21 óráig

CHF
EUR
GBP
HRK
USD

Sárvár (VN) – Többek között Simicska Lajos üzletembert is sikerült lencsevégre kapnunk a sárvári
Vadkert Major megnyitóján.

A város egykori mintagazdaságát újították fel, kétnapos
programsorozatra várták az

Eladás

261,4900
313,4900
401,4900
42,2500
243,9900

Corner Ékszerüzlet

Felújított arany és ezüst
ékszerek nagy
választékban
kedvezõ áron!
Porcelánok, kristályok
bizományos értékesítése!

Nyitva tartás: h.-p.: 8-17-ig, szo.: 8-12 óráig
Szombathely, Fõ tér 24. tel.: 06-94/500-403

san. A helyszínre a sárvári hivatásos és a celldömölki önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a
járműveket. A műszaki mentés idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességben lezárták.

érdeklődőket. Négy évszakos
lovaspálya, felújított szállások, vadaspark várja az ide látogatókat.
Az eseményen részt vett Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kondora István, Sárvár
polgármestere, dr. Németh
Lászlóné, a Miniszterelnökség

államtitkára, valamint Ágh
Péter országgyűlési képviselő.
A tömegben láttuk Simicska
Lajos üzletembert is, aki régóta nem mutatkozott a nagy
nyilvánosság előtt, a sajtónak
hosszú ideje nem sikerült róla
fényképet készítenie, most viszont a Vas Népe fotósának
igen.

A nap lánya

Hétfő–csütörtök: Szombathely, Területi Vérellátó
8.00–15.00 óráig; péntek:
8.00–13.00 óráig.
Hétfő: Gépipari és Informatikai Műszaki SZKI,
Szombathely 9.00–12.00
óráig;
Balogunyom
17.00–19.00 óráig.
Kedd:
Tanakajd
16.00–17.30 óráig; Vasszécseny 18.00–20.00 óráig.
Szerda:
Egervölgy
15.00–16.30 óráig; Csehimindszent
17.00–19.00
óráig.
Csütörtök: MÁV Igaz-

gatóság,
Szombathely
9.00–12.00 óráig; Május 1.
Söröző,
Szombathely
14.00–18.00 óráig.
Péntek:
Ják
15.00–19.00 óráig.
A Celldömölki Vértranszfúziós Osztály vérvételei.
Kedd:
Rábapaty
14.30–17.00 óráig; Jákfa
17.30–18.30 óráig.
Csütörtök:
Jánosháza
10.00–17.00 óráig.
Szombat: Egyházashetye 10.00–12.30 óráig.
Életet ment, aki vért ad!

PATIKAÜGYELET

A székelyek és a kínaiak háborúban állnak
egymással. A császári
követ átmegy a székelyekhez, és megkérdezi,
hányan vannak.
– 1500 vagyunk,
mind vérre éhesek – válaszolják a székelyek,
majd rögvest vissza is
kérdeznek – És ti hányan vagytok?
– Egymillióan – válaszol a követ.
– Hú, Józsi bá nagy
baj van – mondja az
egyik székely. Hová
fogjuk azt a sok halottat
temetni?

Ma 20 órától holnap 8 óráig: Szent Márton gyógyszertár, Szombathely, Szent Márton u. 18. Telefon: 94/318438.

Ikrek (május 21–június 21.) – Ön aztán egy
igazi társas lény, így
nem véletlenül érzi magát kedvetlennek, ha egyedül van. Bármibe fog ma munka után, keressen hozzá partnert, jobban
telik majd az idő is.
Rák (június 22–július
22.) – Nagyon nincs
kedve egy feladathoz,
de sokat segít, elsősorban magán, ha nyel egyet és gyorsan
elvégzi. Be kell látnia, nincs
más út, hiszen nem szereti a felesleges családi vitákat.
Oroszlán (július 23–
augusztus 23.) – Elsősorban mindig magának bizonyít az ember. Ma egy
olyan feladattal találkozhat,
ami csak az ön személyes fejlődését szolgálja, ezért remek
gyakorlási lehetőség.
Szűz (augusztus 24–
szeptember 23.) – Valaki a tanácsát kéri
majd egy dologban, amihez ön
ért igazán jól. Ma nem adhat
kitérő választ, valamelyik oldalon állást kell majd foglalnia,
legyen az bármilyen nehéz is.
Mérleg (szeptember
24–október 23.) –
Még hétévégén is dolgozott, így kicsit enerváltan
veszi tudomásul, hogy ismét
hétfő van. Nem egy nap alatt
fog tudni megoldani mindent.
Ma ne túlórázzon!

Vasi véradónaptár

Hirdetés

Napközbeni árkorrekció lehetséges!
Közületeket is kiszolgálunk!

Kondora István, Sárvár polgármestere és a nyilvánosságot eddig kerülő Simicska Lajos

Mind megsérültek

Megújítják a
tanárképzést

CORNER

Fotó: Cseh Gábor

VAS

Kos (március 21–április
20.) – Pénzügyi téren
kicsit mértéktartóbbnak
kellene lennie. Nehezebb napok sorát nyitja most ez a hétfő, de a jó hír, hogy lesz kire támaszkodnia a bajban, mert párja sokat segít majd.
Bika (április 21–május 20.) – Ha maga
alatt van és úgy érzi,
semmi sem sikerül, forduljon
ahhoz az életében, amit szeret.
Egy hobbi, legyen az művészet,
vagy sport, korábban is mindig
felsegítette a padlóról.

Sok eső, erős szél
erősen felhős, borongós napunk lesz. Itt csak mérsékelt
mennyiségű (3-4 mm) eső
esik. Megélénkül, sőt átmenetileg meg is erősödik az
északnyugati szél. Jelentős
lehűlés várható. A jellemző
hőmérséklet megyei átlaga
hétfő reggel 14, hétfő délután 18, kedd reggel 9 fok
körül lesz.

HOROSZKÓP

Skorpió (október 24–
november 22.) – Kevesebb teendője lesz
ma, mint úgy általában szokott
lenni, így kicsit jobban elmélyülhet majd a gondolataiban.
Egy régi kapcsolatával nem tud
mit kezdeni. Vagy mégis?

HANNA

18 éves, gimnáziumba
jár. Szabadidejében fotókat készít. Sok időt
tölt barátaival, sokat járnak szórakozni. Gimnázium után a kozmetikusszakmát szeretné
megtanulni.

Jelentkezz te is!
Várjuk e-mailed, ha elmúltál 16
és még nem vagy 30 éves.

SZAVAZÁS A szeptemberben megjelent lányokra október 1jétől október 15-éig lehet szavazni!

Nyilas
(november
23–december 21.) –
Végre valaki olyat talált, akivel mindent megbeszélhet. A legféltettebb titkát is
megoszthatja vele. Becsülje
meg az illetőt, mert ritka az
ilyen kapcsolat.
Bak (december 22–
január 20.) – Ma hajlamos lesz minden apró részletben elmélyülni. Nagyon jó tulajdonság az alaposság, de vigyázzon, nehogy emiatt ne végezzen időben valami
fontos feladattal.
Vízöntő (január 21–
február 20.) – Ma egy
önhöz közel álló személyt bánthat meg akaratán kívül. Ha nem akar magyarázkodni, nem árt kétszer is átgondolnia, mit mond ki és mit tart
meg magának.
Halak (február 21–
március 20.) – Szereti,
ha úgy tudja végezni a
munkáját, hogy közben nem lihegnek folyton a nyakán. Ne
hagyja főnökének, hogy siettesse, mert ha eltér a megszokott
tempótól, könnyen hibázhat.

