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KÖD, MAJD SOK NAPSÜTÉS
VAS MEGYÉBEN MA
kora tavaszias időben lesz
részünk, de reggelre pára,
köd képződhet. Napközben
sok napsütésre van kilátás,
csapadék nem várható. Nem
lesz jelentős a légmozgás
sem. Hajnalban +1 és –4 fok
között alakul a hőmérséklet,
majd napközben sokfelé
10-12 fokot mérhetünk. Nem
lesz front térségünkben.

ORVOSMETEOROLÓGIAI JELENTÉS:
A fagyos reggel után gyorsan melegszik az idő, a nagy
hőingás miatt vérnyomás-ingadozás is előfordulhat.

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA:
Napközben sok napsütésre számíthatunk, így érde-
mes lesz vezetés közben napszemüveget viselni.

Sok napsütés várható.
A légmozgás mérsékelt
marad. A csúcshőmérsék-
let 10 fok körül alakul.
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Egy hidegfront hoz
feltámadó északnyugati
szelet, északra és nyugat-
ra egy-egy futó záport.

A napos időszakok mellett
elszórtan számítani kell
esőre, záporokra.

Forrás:

KŐSZEG

06:43
17:12

15:38
06:07

SZOMBATHELY

–4/12 °C

CELLDÖMÖLK

SZENTGOTTHÁRD

KÖRMEND

HÓJELENTÉS:
Bánkút 5 cm
Dobogókő 3 cm
Eplény 40 cm
Nagy-Hideg-hegy 7 cm
Kékestető 30 cm
VVisegrád 25 cm

Ügyeletes
patikák
a megyében
Szombathelyen ma 20 órá-

tól holnap 8 óráig: Szent Rita
gyógyszertár, Vasút u. 3. T.:
94/508-553.
Celldömölkön ma 17–22

óráig: Celli Szent Márton
gyógyszertár, Sági u. 3. T.:
95/420-333.
Körmenden ma 19.00–

22.30 óráig: Paracelsus
gyógyszertár, Rákóczi u. 5. T.:
94/410-012.
Kőszegen ma 18.30–21.00

óráig: Szerecsen gyógyszertár,
Rohonci u. 21. T.: 94/563-060.
Szentgotthárdon ma 18–

21 óráig: Szent István gyógy-
szertár, Széll Kálmán tér 16.
T.: 94/554-331.
Vasváron ma 18–20 óráig:

Hegyháti patika, Szentmihály-
falvi u. 2. T.: 94/370-983.

Nem volt telitalálat
BUDAPEST A Szerencsejá-
ték Zrt. tájékoztatása sze-
rint a 7. héten megtartott
lottósorsolásokon az alábbi
számokat húzták ki.

A Skandináv lottón 7 talá-
latos szelvény nem volt. A 6
találatos szelvényért 311 945;
az 5 találatosokra 5980; a 4 ta-

lálatosokra pedig 1235 forintot
fizetnek.
Az ötös lottón 5 találatos

szelvény nem volt; a 4 talála-
tosokra 2 787 525; a 3 találato-
sokra 31 110, a 2 találatosokra
1775 forintot fizetnek.
A hatos lottón 6 találatos

szelvény nem volt; az 5 talála-
tosokra 469 315; a 4 találato-
sokra 9620; a 3 találatosokra
1990 forintot fizetnek.
Az EuroJackpoton 5+2 és

5+1 találatos szelvény nem
volt Magyarországon. Az 5+0
találatért 82 412 135, a 4+2 ta-
lálatért 1 772 295, a 4+1 talá-
latért 85 080, a 4+0 találatért
39 910, a 3+2 találatért 22 020,
a 2+2 találatért 7340, a 3+1 ta-
lálatért 6125, a 3+0 találatért
5230, az 1+2 találatért 3210, a
2+1 találatért 2485 forintot fi-
zetnek. A héten várható bruttó
nyereményösszeg: 6milliárd Ft.

Skandináv lottó
Gépi sorsolás
1 5 8 9 25 26 31

Kézi sorsolás
4 5 7 18 23 24 34

Ötös lottó
37 38 58 59 68

Joker
630 350

Hatos lottó
6 15 34 35 39 44

EuroJackpot
1 24 30 31 47 7 9

ITT ADHAT VÉRT
Hétfő–péntek: Szom-

bathely, Területi Vérellátó
Intézet 8.00–15.00 óráig.
Hétfő: Egis Körmend

9.00–13.30 óráig; Nádasd
15.00–17.00 óráig.
Kedd:Uraiújfalu15.30–

17.00 óráig; Nagygeresd
17.30–19.00 óráig.
Szerda: Bajánsenye

15.00–16.30; Őriszentpéter
17.00–19.00 óráig.
Csütörtök: Körmendi

Rendészeti Szakközépis-
kola 9.30–16.00 óráig.
Péntek: Herman Ottó

Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium
9.00–11.30 óráig; Ják
16.00–19.00 óráig.

Minden egyes
vers: talány
LENDVA Zágorec-Csuka
Judit Enigma című verses-
kötetét mutatják be ma 18
órakor Lendván, a Bánffy
Központban.

A kettős – magyar és szlovén
– kötődésű, könyvtárosként,
költőként, irodalomtörténész-
ként ésműfordítóként egyaránt
számontartott Zágorec-Csuka
Judit ismét kötettel jelentke-
zett: az Enigma című verses-
könyvvel a lendvai közönség
ismerkedhet meg ma délután.
Enigma annyit tesz: talány –
minden jó vers jellemzője ez.

VN

KÉPESLAP Vajon hova száll?

Bükfürdőnél kapta lencsevégre kollégánk vasárnap délután ezt
az óriási hőlégballont, amely hamarosan vidáman ringatózó lég-
gömbbé változik: vágyakozva nézhetünk utána. Vajon hova száll a
könnyű, szép tavaszban? A madarak nyomában? VN FOTÓ: MT

Rönkhúzás két év után
NÁRAI Mivel idén farsan-
gig egyetlen házasság sem
volt a településen, két év
kihagyás után ismét volt
rönkhúzás a faluban.

– A rönkhúzás: bolondlakoda-
lom, amivel kedvesen a nem
házasodó fiatalokat figurázzák
ki – mondta Németh Tamás
polgármester. Ezúttal Bögyös
Bella és Banga Béla frigyének
lehettek tanúi az egybegyűl-
tek. A művelődési házban ren-
dezték meg a lakodalmat, és a
menyasszonytáncon összejött
pénzt jótékony célra ajánlották
fel. BD A vidám és bolondos nárai násznép Fotó: Unger Tamás

SZOMBATHELY Megint jégre vitték a közönséget

Egész nap jeges programok várták azokat, akik kilátogattak a 32. jégfesztiválra vasárnap a jégpályára.
A jelmezben érkezők ráadásul ingyen csúszhattak – vagy választhattak maguknak egyet a számos
kísérőprogram közül. Az igazi tömeg a tavaszias időben délután érkezett meg, őket dr. Hende Csaba
országgyűlési képviselő köszöntötte. BD FOTÓ: UNGER TAMÁS

KOS (március 21. – április
20.) A Hold az Oroszlán

jegyében áll, ettől lazának és
könnyűnek érezheti magát a
mai napon. Gyors rajtot akar
venni, de nem igazán jut előre,
valahogy félresikerülnek a
dolgai.

BIKA (április 21. – május
20.) Ma bármibe fog

bele, biztosan sikerrel jár.
Használja fel ezt a kedvező
időszakot új ismeretségek,
barátságok kötésére is, ezek
később még hasznosak lehet-
nek!

IKREK (május 21. –
június 21.) Egy szokat-

lan ötlettel komoly sikert arat-
hat a munkahelyén. Ha utazni
készül, legyen körültekintő,
hogy elkerülje a baleseteket!
Remek humora a legnehezebb
helyzetekből is kisegíti.

RÁK (június 22. – július
22.) Jó napja lesz. A

fizetése mellé szerezhet egy
kis mellékest. Mielőtt elszánná
magát egy komoly lépésre,
kérje ki a családja véleményét,
de a végső döntést egyedül
önnek kell majd meghoznia.

OROSZLÁN (július 23.
– augusztus 23.) Készen

kell állnia a változásokra. Talán
azt kívánják a hivatásában,
hogy valamit másképpen
tegyen, mint eddig, vagy egy
nagyobb feladattal kell szem-
besülnie.

SZŰZ (augusztus 24. –
szeptember 23.) A Hold

az Oroszlán jegyében áll,
nyugtalanná teszi a napot.
Ha kell, igenis merjen ne-
met mondani, az nem viszi
előrébb, ha folyton fejet hajt
mások akarata előtt.

MÉRLEG (szeptember 24.
– október 23.) Zűrzavaro-

san indul a reggel, de aztán ki-
simulnak a dolgok, és kedvező
napra számíthat. Érdemes ma
többet törődni az egészségé-
vel: menjen el uszodába, vagy
szaunázni.

SKORPIÓ (október 24. –
november 22.) Hajlamos

megtartani magának a gondo-
latait, érzéseit, így a párjának
fogalma sincs róla, hol tartanak
éppen. Ne próbálja folyton
másnak mutatni magát, és
ne mondjon olyat, amit nem
gondol komolyan!

NYILAS (november 23.
– december 21.) Vigyáz-

zon a pénzére, ha nincs belőle
sok: ne adjon kölcsön, mert
lehet, hogy nem látja viszont.
Úgy érzi, a hivatásában és a
szerelemben is új kihívásokra
lenne szüksége? Tegyen érte!

BAK (december 22.
– január 20.) A Hold az

Oroszlán jegyében áll. Ez sok
erőt ad önnek, de időnként
mégis sok az a tempó, amit
mások diktálnak. Este egyik
szó adja a másikat, bár kezdet-
ben senkinek sem voltak rossz
szándékai.

VÍZÖNTŐ (január 21.
– február 20.) Valakinek

nagy szüksége lesz az ön
megértésére. Tanácsot nem
kell adnia, elég, ha figyelme-
sen hallgat, ön mellett így
is mindenki kivirul, és elég
önbizalma lesz.

HALAK (február 21. –
március 20.) Teljesen

leköti a munkája, vagy azon
ötleteinek a megvalósítása,
amelyeken már régóta törte a
fejét. Most egy olyan támoga-
tót is megnyerhet, aki hosszú
távon egyengeti az útját!

HOROSZKÓP
Bernadett
Bolivár, Konkordia, Konrád, Konstancia, Leó, Leon, Simeon, Simon
Bernadett a francia eredetű Bernát női megfelelője
Katolikus naptár: Szent Bernadett, Szent Simon
Református naptár: Bernadett
Evangélikus naptár: Bernadett
Zsidó naptár: ádár hónap 13. napja.
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