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Hirdetés

Jó reggelt,
Fejér megye!

Izgalmas világ a pincé-
ké: a felszín feletti világ
kifordított lenyomatai
ezek az olykor dohos,
olykor patikatisztaságú
árkádos zegzugok,
ahová lemenve mindig
azt érzem, elmúlt idők
elmúlt embereinek
örömei, szenvedései
köszönnek rám. Egy-
korvolt légoltalmi pin-
cékben jártunk a kul-
turális örökség hétvé-
géjén, s megint rám-
tört az érzés: vajon
nem a pincékbe vitték-
e le száz meg százéve-
ken át az emberek a
gondjaikat, bánataikat?
S vajon nem a pince
volt mindig a meg-
nyugvás, az újrakezdés
helye? A fizikai szük-
ségszerűségen túl más
oka is volt annak, hogy
a boroshordók bizony
mindig a pincékbe ke-
rültek: a világ legnyu-
galmasabb helyére,
oda, ahol csak jó dol-
gok születhetnek.

Házi Péter

hazi.peter@fmh.plt.hu

KÖZÖSEN Ahol a tányértörés megfér a csárdás mellett

A lényeg a barátság
Beloiannisz (sl) – A szom-
baton megtartott III. Gö-
rög-Magyar Barátság Nap-
ján a két nemzet együtt
ünnepelt.

Az eddig „családi körben”
megtartott rendezvény kinőtte
magát: szeptember 19-én kö-
zel ötszázan élvezték a
Pyrgos Egyesület által szerve-
zett műsort, amelyben a tradi-
cionális görög, tányértörős
tánc mellett a csárdás is meg-
fért. Érkeztek Pécsről, Sze-
gedről, Budapestről és termé-
szetesen a környező települé-
sekről is, és a nap végére fer-
geteges hangulatú ünnepség
kerekedett, a többség nem
volt rest megmozgatni fáradt
csontjait az ideiglenes tánc-
parketten. Tapsviharban tört
ki a nagyérdemű, amint el-
kezdtek a helyi anyukák tán-
colni, a Re-folk zenekar mol-
dovai tánc-házat rendezett so-
kak örömére, az esti Pyrgos
Showt pedig szintén nem le-
hetett megállni anélkül, hogy
az ember ne keljen fel a szé-
kéből egy-két szám erejére.

Az ünnepség sikere mond-
juk nem újdonság, ha Beloi-
anniszról beszélünk: Tudni il-
lik a görögök is, magyarok is
remekül tudnak mulatni!

(Részletek a 4. oldalon Két
nemzet... címmel.)

Pletser Hrisztosz és Gróman Viktória – a hagyományok, a szokások mások, a lelkület viszont
ugyan az. Erről szólt a III. Görög-Magyar Barátság Napja Beloianniszban
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Ma: MÁTÉ
nevű olvasóinkat köszöntjük!

min. 11°
max. 19°

ÉLETMÓDI A. Kovács Brigitta
megmutatja, hogyan sportol-
junk babával 12. OLDAL

Földbe zárt kincseink
TÚRA Feltárultak a levéltár, a városháza és a Budenz-ház titkai

FMH-összefoglaló (hp, vv,
zsm) – A kulturális örök-
ség napjai országos akció
keretében megyénkben
is számos rendezvény volt
a hétvégén. Székesfehér-
váron, Fülén és Mányon
jártunk szombaton.

Titkos és a hétköznapi em-
ber számára nem látogatható
helyekre is bebocsájtást nyer-
hettek azok, akik csatlakoztak
a kulturális örökség napjai
hétvégi túráihoz. Fehérváron
például megnézhették a felú-
jított megyei levéltár pincéjét,
de bejuthattak Fehérvár pol-

gármesterének dolgozószobá-
jába is, vagy éppen a Budenz-
ház pincéjébe, ahol egy 13.
századi kútra bukkantak an-
nak idején a régészek. A szé-
kesfehérvári városházára pél-
dául egy egész csoport érke-
zett Borsodból: az 1971-ben
végzett bányamérnökök Agár-
don tartották találkozójukat, s
amint egyikőjük tréfásan
megjegyezte: – A piramisokat
már láttuk, Washingtonban is
jártunk, de most megnézzük a
fehérvári magyar koronát.
Nemcsak a korona hiteles
másolatát látták azonban!

(Folytatás az 5. oldalon)
Bányamérnökök is jártak a
fehérvári városházán
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Napsütéses civil nap

Székesfehérvár (hp)– Olyan még nem fordult elő a civil napok törté-
netében, hogy jó idő legyen. Most isreggel fenyegetőztek a fellegek,
de végül kisütött a nap és igazán jó civil nap kerekedett (3. oldal)
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Politikus
csörték

Berlin, Budapest, Zágráb
(mti) – Nem leszünk az
Európai Unió menekült-
gyűjtőközpontja, akik pe-
dig Horvátországot azzal
vádolják, hogy nem tartja
be a nemzetközi előírá-
sokat, kérdezzék meg
maguktól, ők mit tettek.

Ezt Ranko Ostojic horvát
belügyminiszter mondta új-
ságíróknak vasárnap, az opa-
tovaci ideiglenes befogadóál-
lomáson, a nyugat-szerémségi
Ilok (Újlak) mellett.

Magyarországon keresztül
valamivel kevesebb mint fél
millió ember haladt át, volt
akit regisztráltak, volt akit
nem – mondta, majd hozzá-
tette: ezért Magyarország
„nem oktathatja ki” Horvátor-
szágot, hogy hogyan bánjon a
migránsokkal. (További rész-
letek a 2. oldalon.)

A kkv-k
gondjairól
Szombathely (bd) – Adminisztrá-
ció, pályázati lehetőségek: általá-
ban ezek a témák foglalkoztatják
leginkább a kis- és középvállal-
kozásokat. (6. oldal)

Juhász Roland
hosszabbított
Székesfehérvár (fb) – A Vide-
oton FC és a magyar váloga-
tott meghatározó labdarúgója,
Juhász Roland 2018-ig szóló
megállapodást írt alá. A 32
éves védő az első osztályban
az MTK-ban mutatkozott be,
majd 2005 és 2013 között a
belga Anderlecht játékosa
volt, mielőtt a Vidihez iga-
zolt. A sérüléséből lábadozó
játékos fehérváriként össze-
sen 56 NB I-es, 7 Magyar
Kupa- és 4 nemzetközi tét-
mérkőzésen tíz gólt szerzett.
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fejér megyei Hírlap +
A természet gyógyereje 4.

csak ››› 205 Ft!

Keresse
a Keddi

újjjságárus
ssszzzááámmmunKban!

2015. szeptember

A fejér megyei HírlAp gyógynövénysorozAtAA holnApi árus
példányAinkbAn

205 Ft!Fejér Megyei hírlap a sorozat negyedik
számával együtt csAk ›››

2015. szeptembeA természet gyógyereje 4.
része az életünknek!

06-40-949-459

Része az
apróságoknak!

Lakossági telefonos
hirdetésfelvétel

(helyi tarifával,
csak vezetékes készülékről)

hétfőtől péntekig 8–18 óráig
hívható


