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KUPADÖNTŐ Nagy csatában nyert a Real a Puskás ellen

Fotó: bartokszinhaz.hu

Üdv, Pancho Aréna!
SZÉP OTTHON Károly András

tanácsa: tárgyaljunk több mesterrel is a felújítás előtt. 13. oldal
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A Pancho Aréna ünnepélyes megnyitója előtt színvonalas programok szórakoztatták a közönséget, képünkön „óriások” fociznak
Felcsút (mj) – Telt ház előtt
avatták fel hétfőn a Pancho Arénát, az U17-es
labdarúgó 7. Puskás-Suzuki Kupa döntője előtt.

Kora délután Felcsút utcái
teljesen bedugultak, a Pancho
Aréna parkolói is zsúfolásig
megteltek, a stadion környé-

kén jegyre vadászó szurkolók
szólították le az embert: „Van
eladó jegye?” Nem volt, hiszen a belépők már hetekkel
ezelőtt gazdára találtak. A hivatalos megnyitó előtt katonazenekar szórakoztatta a közönséget, és a legendás londoni 6-3-as győzelem legizgalmasabb jeleneteit láthatták

Győzelmek, vereségek
Fejér megye (fmh) – Mozgalmas volt a hétvége a
megye sportjában. A stadionavató mellett sok
más is történt.

Szombaton véget ért a Divízió I/B-s jégkorong világbajnokság Székesfehérváron.
A magyar válogatott pontot
sem vesztett és hangzatos si-

kert ért el. Már csak a hab
volt a tortán, amikor a tét nélküli, utolsó, Ukrajna elleni
mérkőzést is megnyerte a válogatott szombaton, hiszen
két nappal korábban már tudtuk: Glen Williamson legénysége feljutott a Divízió I Acsoportjába, a világ legjobb
tizenhat
együttese
közé,
amely felnőtt szinten az elitet

Felavatták Fa Nándor új hajóját
Trieszt (tt) – Szombaton
felavatták Fa Nándor új
hajóját az adriai kikötővárosban. Rövidesen elindul az első verseny
startjához, Amerikába.

jelenti. Közben a felnőttek
egy meccset nyertek, egyet
vesztettek a Dél-Koreában
zajló hoki vb-n. A Videoton a
fővárosban – hosszú hetek
nyeretlensége után – végre
győzni tudott. Nem sikerült
viszont a Szolnok legyőzése
az Alba kosarasainak – egyetlen pont döntött. (Tudósításaink a 9-11. oldalon)

Nyuszit
simogattak
Székesfehérvár (hcs) – A

Fotó: Tihanyi Tamás

Bár április 19-én könnyű
eső locsolta a trieszti kikötőt,
egy csapatnyi magyar számára ragyogó volt az a nap. Két
év és tizenhatezer munkaóra
után a Spirit of Hungary projekt eljutott a hajóavatóig.
Nem az első ilyen szertartás
volt ez Fa Nándor számára,
mégis megkönnyezte a barátok, segítők és érdeklődő honfitársak gyűrűjében. Akik közül sokan szó szerint, sokan
mások bizonyára otthonról
képzeletben ölelték meg őt
ezért. (Tudósítás a 2. oldalon)

a nézők, közöttük Szepesi
György, aki a rádióban élőben
közvetítette Puskás Ferencék
szenzációs győzelmét. A

Ennyi maradt a pezsgősüvegből, miután széttört a vasmacskán.
Fa Nándor és a hajó keresztapja, Kiss Péter a nagy napon

Herosz Takarodó úti állatotthonában már hagyománya van a húsvéti
nyuszi
simogatásnak.
Nyolcadik éve hirdetik
meg
a
programot,
amelynek mindig sikere
is van. Mindenki jól jár:
a gyerekek, mert közvetlen közelről láthatják, érezhetik, milyen is
egy nyuszi, no és az állatok is, „akik” jó helyen vannak - és jó helyen is maradnak. Nem
jutnak a megunt, kidobott ajándékállatok szomorú sorsára... (Tudósításunk az 5. oldalon)

megnyitó beszédet Schmitt
Pál volt köztársasági elnök,
olimpiai bajnok, és Ángel
Maria Villar, a Spanyol Labdarúgó Szövetség elnöke,
egyben a FIFA alelnöke
mondta el, majd elkezdődhetett a döntő a Puskás Akadémia és a Real Madrid között.
(Tudósításunk a 9.oldalon)

évadban ünnepeli fennállásának hatvanadik évét a Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Háza. A jubileumi évad
utolsó premierjén, a múlt héten mutatták be a kortárs német dráma egyik vezető szerzőjének nemzetközis sikereket arató darabját.
David Gieselman Kolpert
úr című krimijét Fige Attila
állította színpadra a ház stúdiótermében. Társasjáték vérrel
– egy részben, ígéri a darab
ajánlója és valóban egy fordulatokban gazdag, kemény társadalomkritikát bemutató előadás várja az érdeklődőket.
(Kritikánk Haláli adag, szünet
nélkül címmel a 7. oldalon)

A kritikus tömeg
KERÉKPÁR Bringázz munkába program

Fotó: A szerző

Pár éve még fiatalok
serege rótta az utcákat
húsvétkor, most alig
látni ilyesmit. Nem a
tojást rakó nyúl figurája riasztja őket, ennél
kacifántosabb meséken nőttek fel. Mondják: a városi ember elfeledte az ünnepek lényegét. Nem hiszem,
bár sokan tényleg csak
a munkaszüneti napot
látják, a lehetőséget
nem. Igen, lehetőséget! E felgyorsult világban ugyanis, ahol a
mobil és az internet a
kapcsolatokat is átalakítja, e rituálék valódi
célja, a „találkozni egymással”, egyre fontosabb. Mindegy, hogy
az áruházak és a médiumok mivel traktálnak minket – hiába
jöttünk le a fáról, „kurkászni” még mindig
létszükséglet!
Klecska Ernő

Fotó: Koppán Viktor

Dunaújváros (szsz) – Az idei

A kerékpárosok végül átsétáltak a történelmi belvároson
Székesfehérvár (kl) –
Körülbelül kétszázan
vettek részt a szombati
Critical Mass (CM) kerékpáros felvonuláson.

A „Kritikus tömeg” elnevezésű nemzetközi akció
fő célja eredetileg is az
volt, hogy megmutassa azt,
mennyire barátságtalanok
a városok a kerékpárosoknak. A mostani, a Föld
napjához igazított tavaszi
székesfehérvári felvonulás,
amely a Piac térről indult,
a Halesz, a Romkert és a

Bíróság
„érintésével”
ugyanoda
tért
vissza,
ugyanezzel az üzenettel
zárult. A felvonulók közül
ugyanis a menet végeztével kivált egy félszáz fős
„kemény mag”, és a kerékpárokat a történelmi belvároson végigtolva a kétkerekűeket onnan kitiltó önkormányzati rendelet ellen demonstrált. A kerékpárosokbejelentették, hamarosan
indul a Bringázz munkába
program. (Folytatás Spontán szabályosak címmel a
3. oldalon)

