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Szombathely megközelítése

Győr irányából az M 85-ös és M86-os úton – itt megyematrica használata kötelező. Vagy a 85 és 86os utakon. Kőszeg felől a 87-es úton. Szentgotthárd irányából a 8-as, majd Körmendtől a 86-os úton.
Zalaegerszeg irányából a 76-os, majd a 86-os úton.
Felhívjuk a menetrendszerinti autóbuszjárattal vagy vonattal érkező zarándokok figyelmét, hogy
május 1-én ünnepnapi menetrend van érvényben.
A helyszín megközelítése.
A vasútállomás bejáratánál és az Ady téren önkéntesek várják a zarándokokat és adnak
tájékoztatás a felmerülő kérdésekre. Keressék a megkülönböztető mellényt viselő önkénteseket és
a Szombathelyi Egyházmegyés molinókat.
A vasútállomásnál többek között abban segítenek, hogy akik nem gyalog szeretnének a helyszínre
menni, azok melyik autóbusz járattal tudnak a helyszín közelébe jutni. A buszjáratokra buszjegy
váltása kötelező.
Akik gyalog mennének az Emlékműhöz, azok a vasútállomásról a bejáratra nyíló Szelestey utcán
induljanak el, haladjanak ezen végig, és folytassák útjukat a Petőfi Sándor utcán az Ady téri autóbusz
állomásig. Innen az MMIK, Egyetem és a Gagarin utca érintésével juthatnak el az ünnepség
helyszínére. Kb. 45 perc az út gyalog.
Akik vonattal érkeznek azoktól azt kérjük, hogy időben váltsák meg a vasúti menetjegyüket, tehát
lehetőség szerint már a hétvégén - péntek, szombat. Ne május 1-én, a reggeli induláskor, mert ezzel
az esetleges hosszabb sorban állást elkerülhetik. Ha pedig időben váltanak jegyet, az jelzés a
vasúttársaságok felé is, hogy megnövekedett utazói létszámra készüljenek.
A menetrendszerinti autóbusszal érkezők a központi buszpályaudvaron, az Ady téren szálljanak le.

Az autóbusszal érkező regisztrált zarándokok számára a rendőrség biztosítja a behajtást egy, a
rendezvény helyszínének közelében lévő parkolóba. Itt tudnak a zarándokok leszállni a buszokról. . Ez
a parkoló a Bartók Béla körúton a Claudius Hotel melletti kavicsos terület. Megközelítése kizárólag a
Rohonci út-Bartók Béla körút felől lehetséges. Kérjük, hogy minden szükséges holmit vigyenek a
buszról magukkal a zarándokok, mert a buszok ezt követően elhagyják a helyszínt és a város szélén
található parkolókba mennek.
Kérjük az autóbuszvezetőket, hogy a megküldött behajtási engedélyt-igazolólapot a szélvédőhöz, jól
látható helyre tegyék ki. Az autóbuszok a délután során az előzetesen megbeszélt időpontokban
érkeznek majd vissza a kijelölt parkolóba, hogy felvegyék az utasokat. Felhívjuk a buszvezetők
figyelmét, hogy a rendezvény idején a helyszín közelében a Rohonci úton, a Stadion előtt javítási
munkálatok miatt mindössze egy sáv járható. Itt torlódásra kell számítani.
Azok a zarándokok, akik nem regisztráltak előzetesen és csoportosan, különjáratú autóbusszal
érkeznek az Ady téren lévő autóbuszállomásnál szálljanak le és onnan gyalog jöjjenek a helyszínre az
MMIK, Egyetem, Gagarin utca érintésével. Később az Ady téren szálljanak fel a buszokra. Mivel a
rendezvény idején a Rohonci úton, a Stadion előtt javítási munkálatok zajlanak ezért itt egy sávra
szűkül a forgalom. Ezért kérjük, hogy Önök ne hajtsanak ide, az Ady téren szálljanak le az utasok.
Ezzel is csökkentjük az esetleges torlódás mértékét. A buszvezetőknek az alábbi helyeket javasoljuk
napközben megállásra:
- Interspar-Újvilág utca
- Tesco-Zanati út
- 15 autóbusznak az Ady téri autóbuszállomáson is van hely fenntartva.
Gépkocsival a rendezvény helyszínén és annak közvetlen közelében nem tudnak parkolni. Az alábbi
parkolókat tudjuk ajánlani, ahonnan kb. 15 perces sétával érhető el a helyszín.
-

Kiskar utca Gazda Áruház mögötti parkoló
MMIK belső parkoló
Ady tér
Fő tér – Spar Áruház és Levéltár parkoló – (Hefele Menyhért utca)
Fő tér – Savaria Filmszínház és Uránia udvar parkoló (Kőszegi utca-Mártírok tere)
Battyhány tér-Zsinagóga környéke
Kőszegi utca-Apeh mögötti parkoló
Kalandváros parkolója - (Dolgozók útja)
Aldi – Szent Gellért utcai parkoló
Savaria Pláza parkoló (Körmendi út-Szent Flórián körút)

Akik kerékpárral érkeznek számukra azt javasoljuk, hogy a helyszín közelében található, kiépített
kerékpártárolókat használják. Az Emlékmű-dombra, a rendezvény helyszínére kerékpárokat
nem lehet felvinni!
Kiépített kerékpártárolót találnak az alábbi helyeken:
- Jégpálya kerékpártárolója
- Fedett Uszoda
- Csónakázó-tó
- Kálvária domb alatti terület, Szent István-szobor környéke
- Ezredévi Park
A rendezvény
Kérjük, hogy figyelmesen hallgassák a nap során többször is elhangzó információkat, amiket
egy moderátor közöl a színpadról. A helyszínen önkéntesek mellett számos rendező is
közreműködik. Kérjük kövessék az útmutatásaikat. Információs pontot az Ezredévi Parkban
működtet majd az egyházmegye.
Kérjük, hogy a korábban regisztráltak számára megküldött zarándokfüzetet hozzák magukkal. Ennek
segítségével követhetik a szentmisét, amely részben latinul hangzik majd el. A rendezvényen
szolgálatot teljesítő önkéntesek és cserkészek az érkezőknek egy térképet és hasznos információkat
tartalmazó lapot adnak. A térképen bejelöltük a vízvételi helyeket, a wc-ket, a mentőszolgálati
helyeket, a Martinus Könyvesbolt és az Egyházmegyei Karitász sátrait. Ez a www.brennerjanos.hu
honlapról is letölthető.
A rendezvény idején a domb alján felállított nagyszínpadon, valamint a felső parkolóban felállított
sátorban zajlanak majd programok. A főhelyszín természetesen a nagyszínpad. A felső parkolóban
kialakított sátorban gyermekprogramok lesznek, délután 14 és 16 óra között, felügyelettel.
A zarándokok számára külön szektorokat nem alakítunk ki, ugyanakkor a szertartás zavartalansága
miatt lesznek lezárt területek. A színpad előtti területen fémkordonokat helyezünk ki. A domb
meghatározott területén pedig szalagos elkerítést alkalmazunk. Kérjük, hogy ezeket tartsák
tiszteletben. Érkezési sorrendben tudnak a boldoggá avatás helyszínére bejutni a zarándokok. A
rendezvény ideje alatt önkéntesek és cserkészek segítik a zarándokokat. Ha bármi problémájuk
adódik, kérjük forduljanak hozzájuk bizalommal.
Az eseményt a színpad mellett felállított, illetve a domb felső részében és a színpad és a Csónakázótó közötti területen felállított kivetítőkön is nyomon követhetik.
Az ünnepség idején a mentőszolgálat is jelen lesz. Az emlékmű alsó és felső parkolójában, valamint a
Jégpince utca középső szakaszán állnak készenlétben. A dombon 1-2-3-4 jelzésekkel találkozhatnak. A
mentőszolgálat kérésére helyezzük el ezeket a számokat, amik segítséget nyújtanak egy rosszullét,
stb. esetén a helyszín pontos azonosításában.
Ülőhelyet nem tudunk a megjelenteknek biztosítani – kivétel a meghívott vendégek, ministránsok.
Kérjük, hogy erről mindenki maga gondoskodjon. Kalap, sapka legyen Önöknél, hogy az esetleges
erős napsütéstől megvédjék magukat. Esőre is készülni kell. Kérjük, hogy esernyő helyett esőkabátot
hozzanak magukkal.

A mozgáskorlátozottak,idős emberek számára külön szektort nem tudunk kialakítani. Számukra a
Székesegyházat tudjuk felajánlani, ahol kivetítőn követhetik nyomon az eseményt. A főbejárat felől
akadálymentes a bejutás a templomba.
9 órától folyamatos gyónási lehetőséget biztosítunk a hívek számára az Emlékmű-dombon, a Jégpince
utca felőli fás részen. Kérjük, keressék a GYÓNTATÁS feliratú táblákat, amelyek mellett az atyák már
várják Önöket. Gyóntatás a domb több pontján is lesz. Több atya a szentmise alatt is vállalta a
szolgálatot.
Áldozás alatt az atyák csak a kihelyezett szalagokig mennek, a tömegbe nem. Kérjük, hogy aki
szentáldozáshoz kíván járulni, az menjen a szalagokhoz. Figyeljék a Mária Rádió önkéntesei által
magasba tartott zászlókat. Ezek jelzik, hogy hol állnak az atyák.
Az ünnepség zavartalan lebonyolításában a rendőrség is segítséget nyújt. A forgalomkorlátozásról
szóló közleményüket honlapunkon olvashatják, letölthetik.
Kérjük a zarándokokat, hogy hozzanak magukkal elegendő ételt és italt, mivel a helyszínen sem hideg,
sem meleg étkezést külön nem tudunk biztosítani. Vízvételi lehetőség természetesen több helyen is
lesz a Vasivíz Zrt. jóvoltából. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával kulacsot, poharat, műanyag
palackokat, amiben a vizet tudja tárolni. Poharat korlátozott számban tudunk biztosítani a vízvételi
helyeken. Keressék a Vasivíz Zrt felirattal ellátott fehér sátrakat.
Kérjük, hogy a keletkezett szemetet a területen kihelyezett kukákba helyezzék. Ügyeljünk a helyszín
tisztaságára.
Az ünnepség idején csak a Martinus Kegytárgy és Könyvesbolt árusít kegytárgyakat az alsó
parkolóban. Többek között a Szombathelyi Médiaközpont Brenner Jánosról, valamint az
egyházmegye templomairól készült filmjei is kaphatók lesznek. A vásárlással a szentgotthárdi Brenner
János Alapítványt is támogatják. Ugyancsak az alsó parkolóban az Egyházmegyei Karitász sátrát is
megtalálják.
A téren közel 100 mobil wc-t is elhelyezünk. Kérjük, hogy ügyeljenek ennek tisztaságára.
A boldoggá avatásról a Magyar Televízió, a Bonum Tv, a Magyar Katolikus Rádió, a Mária Rádió élő
közvetítést ad. Kérünk mindenkit, hogy figyeljenek a sok kábelre, kamerára.
Brenner János földi maradványait a szalézi templomból a Székesegyházba szállították, ahol a Szent
Kvirin oltáron kerültek elhelyezésre. A nap során lehetőségük lesz a zarándokoknak, hogy leróják
tiszteletüket és imádkozzanak a boldog ereklyéjénél. Az ünnepség helyszínéről gyalogosan a Gagarin
utca, Egyetem, MMIK érintésével juthantak el a Székesegyházig. Akár a Romkerben kialakított
sétányon keresztül. Kérjük figyeljenek arra, hogy a könnyebb haladás érdekében a belépés a
Székesegyházba a főbejáraton a középső bronzkapun illetve az északi(job oldali) kapun törétnik. A
kilépés pedig az oldalbejáraton illetve a főbejárat deli (bal oldali) kapuján.

A szentmisét követően az Emlékműtől a Székesegyházig dottóvonat közlekedik majd, amely
díjtalanul viszi az utasokat. Kérjük, hogy elsősorban az idősebbeknek biztosítsuk a helyeket.
Május 1-én, kedden, a boldoggá avatás napján a Látogatóközpontban a földszinti kiállítások ( Brenner
János, Mindszenty József kiállítás, Sala Terrena) ingyenesen látogathatóak.
A Püspöki Palota barokk termei 13 órától látogathatóak 20 percenkénti csoportos vezetéssel.
Jegyárak: felnőtt 1.500 ft, diák, nyugdíjas 700 ft.
Az Egyházmegyei Könyvtár 13 órától tekinthető meg félóránkénti vezetéssel. Jegyárak: felnőtt 1.000
ft, diák, nyugdíjas 700 ft.
A legutolsó vezetés mindkét intézményben 16.30-kor indul.
A rábakethelyi Brenner Emlékhelyekről térképes ismertető készült. Ez megtekinthető és letölthető
pdf formátumban a honlapjainkról Szentgotthárd-rábakethelyi Brenner Emlékhelyek címszó alatt.
https://brennerjanos.hu/hirek/115/szentgotthard-rabakethelyi-brenner-emlekhelyek-letolthetoterkep-pdf-ben

