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HOROSZKÓP

ÜNNEP Az ország minden tájáról érkeztek a görög húsvétra

Bika (április 21.–május 20.) – Ma bármilyen élmény éri, vagy
akármilyen hírt kap, mindent
nagyon intenzíven fog megélni.
Lehet az jó vagy rossz impulzus, de jelentősen befolyásolni
fogja a hangulatát.

Ma és szombaton lehűlés
átmeneti, 5, 6 fokos lehűlés,
változóan, általában erősen
felhős, hűvös idő lesz. Eső
nem esik. Mérsékelt, délután
kissé élénk, északnyugati
irányú szél fúj. Éjszakára viszont legyengül a szél. A jellemző hőmérséklet megyei
átlaga kedd reggel +5, kedd
délután +16, szerda reggel
+7 fok körül lesz.

Bicske
5-16 °C

Mór
4-16 °C
Székesfehérvár

Ikrek (május 21.–június 21.) – Vállalkozókedve napok óta csak
fokozódik, aminek köszönhetően soha ki nem próbált dolgokat tapasztalhat meg. Jóval változatosabb lett az élete, mióta
tud igent mondani.

4-16 °C

Dunaújváros
5-16 °C

▲ 06:01
▼ 19:33
▲ 03:29
▼ 14:19

ORVOSMETEOROLÓGIAI JELENTÉS:
Ma napközben ismét hideg, estétől viszont meleg
fronthatás várható.

VÍZÁLLÁSOK,
VÍZHŐMÉRSÉKLETEK
cm

Fotó: Pyrgos

FEJÉR MEGYÉBEN MA

oC

KÖZLEKEDÉS-METEOROLÓGIA:
A melegfrontok élettani hatásai között fontos a gyulladásos folyamatok,
betegségek erősödése. Ez is fokozhatja a közúti balesetek kockázatát.
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Egész nap ünnepeltek a magyarországi görögök április 12-én, Beloianniszban. Erika elárulta,
ez a hagyomány régre nyúlik vissza, ilyenkor mindig százak érkeznek a településre
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Beloiannisz (sl) – Az egész

Napos, és ismét kellemesen
meleg idő várható. Néha
megélénkül a nyugati szél.

Sok napsütésre, nyári időre
van kilátás, meg-megélénkülő délnyugati széllel.

Még meleg, és nagyrészt
napos idő lesz, de estefele
hidegfront érkezik, esővel.
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Készült a European Weather Service adatai alapján, www.eumet.hu

magyarországi görög közösség ott volt Beloianniszban
április 12-én, hogy együtt ünnepeljék a húsvétot. Boka
Erika alpolgármester elmond-

ta, legalább négyszázan gyűltek össze. Érkeztek Miskolcról, Dunaújvárosból és Budapestről is. Volt tojáskoccintás,
labdarúgó-mérkőzés, előadást
tartottak a helység történeté-

ről és az ünnephez kötődő hagyományokról, játszott a
Pyrgos és a Taverna zenakar,
a görög vendégek és érdeklődők pedig táncoltak jó szokásukhoz híven.

Tudod-e, hogy ki vagyok? A nap lánya
JÁTÉK Újra állatkerti csatangolásra hívjuk olvasóinkat
Veszprém (szd) – Az Állatkerti barangolások –
veszprémi állatkert című
matricás albumhoz kapcsolódóan szeretnénk
meginvitálni olvasóinkat
egy kis csatangolásra
az állatok világába.

Minden héten két alkalommal, kedden és csütörtökön a
matricás albumban található állatokkal kapcsolatos feladványt
teszünk fel. A kérdésre beküldött helyes megoldásokkal értékes ajándékokat nyerhetnek!
Mai feladványunk: Bőröm
nagyon vastag, de mégis rendkívül érzékeny. Felnőttként akár
100–200 kilogramm zöld takarmányt és akár 100–200 liter
vizet is elfogyasztok. Tudod-e,
hogy ki vagyok.
A válasz lehet az állat neve
vagy az őt ábrázoló matrica

száma. A heti két (keddi és csütörtöki) kérdésre legalább egy
helyes választ kell elküldeni a
matricasalbumfmh@plt.hu email címre az aktuális játékhét
szombati napjáig. Kérjük, a nevet, címet adják meg a megfejtők, hiszen a nyereményeket
csak így tudjuk eljuttatni részükre. Egy e-mail címről csak
egy személy játszhat. Minden

e-mail címről csak maximum
két választ tudunk elfogadni.
A helyes megfejtést beküldők
között hetente kisorsolunk egy
Sobri kalandparkba szóló családi karszalagos belépőt, valamint öt helyes megfejtő 10
matricacsomagot nyer. Ezt követően május 27-én az összes
beküldő között kisorsolunk egy
wellness-pihenést.
A helyes válasz megadásához segítséget nyújt az Állatkerti barangolások – veszprémi
állatkert matricás album, melyet a készlet erejéig, a hozzá
való matricákkal együtt megyekártyás előfizetőink megvásárolhatnak ügyfélszolgálati irodáinkban. A matricás album ára
megyekártyás előfizetőinknek
mindössze 110 forint, egy-egy
csomag matrica, melyben 8
darab matrica van, csupán 70
forintba kerül.

Két helyen is viharos családi
jelenetek zajlottak mostanában. A mátyásdombi Zrínyi
utcába egy családi veszekedéshez hívtak rendőrt. A járőrök elfogták és előállították
az ötvenéves férfit, aki a gyanú szerint helyben hagyta
élettársát. Az erőszakos férfit
súlyos testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt hallgatták ki a nyomozók. Hasonló eset történt Polgárdiban is, nagyjából ugyan-

ebben az időben, ahol a Jókai
Mór utcában kellett a rendőröknek intézkedni.
A válófélben lévő felek közül a férj – szóváltást követően – bántalmazta a feleségét,
aki ezután telefonon rendőri
segítséget kért. A járőrök a
negyvenkilenc éves férfit előállították a Székesfehérvári
Rendőrkapitányságra, és súlyos testi sértés kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Teljesen leégett egy családi ház
Káloz (kvd) – Tűz volt tegnap

egy 200 négyzetméteres családi házban a Szederfa utcában. Az épület egyik helyisége, valamint a tetőszerkezet
körülbelül egyharmada égett,

a tüzet a sárbogárdi hivatásos
tűzoltók oltották el. Mivel az
épület a tragédia miatt lakhatatlanná vált, lakosságvédelmi
intézkedésre lesz szükség. A
tűzben senki sem sérült meg.

Doktor a betegéhez:
– Barátom, maga
csak az erős szervezetének köszönheti, hogy
végül meggyógyult.
– Jó, hogy mondja,
már éppen fizetni akartam a doktor úrnak!

Rák (június 22.–július
22.) – Mintha megállt
volna az idő. Ez az érzés keríti hatalmába a nap folyamán. Jó hír annak, aki esetleg szabadságon tölti a napot,
kevésbé annak, aki a munkahelyén érzi ugyanezt.
Oroszlán (július 23.–
augusztus 23.) – Pozitív hozzáállása hozzásegítheti ma egy olyan probléma megoldásához, ami már
régóta zavarja. A kedve pedig
csak jobb lesz ettől a sikerélménytől.
Szűz (augusztus 24.–
szeptember 23.) – Általában minden fellépés kérdése csupán. Ma különösen igaz lesz, hogy minden
az önbizalmon múlik. Ha valamit prezentálnia kell, ma egész
egyszerűen hengerelni fog!
Mérleg (szeptember
24.–október 23.) –
Bökkenők ide vagy
oda, ma nem lehet fogást találni magán sehogy sem. Ha nehézségbe ütközik, gyorsan leküzdi, és már megy is tovább.
Otthon egy meglepetés várja!
Skorpió
(október
24.–november 22.) –
Nem kell mindig mindent az irányítása alatt tartania.
Ez különösen igaz lesz a mai
napra, ugyanis több ízben is
nyugodtan rábízhatja majd magát az egyik barátjára.

BARBARA

Megverték a párjukat
Mátyásdomb, Polgárdi (hp) –

Kos (március 21.–április
20.) – Nagy hajtáson
van túl, de végre utolérte magát, és nincs időszűkében. Most már valamelyest
megnyugodhat a jövőjét illetően is, és egy kicsit előre is tervezhet.

21 éves, logisztikai
ügyintézőnek tanul. Nagyon szereti az állatokat. A szabadidejét legszívesebben a barátaival és a szeretteivel tölti.

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

SZAVAZÁS Az áprilisban megjelenő lányokra május 1-jétől
május 15-éig lehet szavazni!

Nyilas
(november
23.–december 21.) –
Ma alkalma nyílik
majd belefogni valamibe, ami
már régi terve, de eddig félt a
megvalósításának a következményeitől. Egy új korszak kezdődhet az ön számára!
Bak (december 22.–
január 20.) – Rossz
érzés, de néha le kell
írni a veszteséget, és tovább
kell lépni. Sok energiát fektetett valamibe, ami közel se hozta a várt eredményt, de ön belül
ezzel is több lett! Fel a fejjel!
Vízöntő (január 21.–
február 20.) – Ha teheti, ma fordítson
minden időt emberi kapcsolatai
ápolására! Például elég régen
találkozott legjobb barátjával
is, itt lenne az ideje, hogy végre
ön telefonáljon neki!
Halak (február 21.–
március 20.) – Úgy érzi, ma mindenki akar
önből egy darabot. Nincs túl jó
passzban, és ezt az ellenségei
messziről kiszimatolják. Ne vegye fel a kesztyűt, inkább fordítson hátat nekik!

