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Egy hajó
született

ÜNNEP Ismét pólóválogatottak csatáztak Fehérváron

A medence királynői

Trieszt (Tihanyi Tamás) – Fa
Nándor a szombati hajóavató ünnepség után válaszolt a Fejér Megyei Hírlap kérdéseire.

– Nagyon hosszú és nagyon nehéz időszakot zártunk
le a ceremóniával – mondta
Fa Nándor. – Szép ünnepség
volt ez jó barátok között, egy
fantasztikus helyen. Nagyon
küzdelmes időt zártunk le, de
ami következik, az is küzdelmes lesz, amely már sokkal
inkább arról szól, amire vállalkoztam. Hajó, tenger és vitorlázás... Ami nem annyira
műhelymunka, én nagyon
szeretem azt is, de ami jön, az
mégis egészen más lesz.

UTAZÓ Vérpezsdítő, ám biztonságos vadvízi túra a jéghideg Soca folyón. 12. OLDAL
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Fotó: Lovász Lilla

Koppenhága az európai kerékpározás egyik
hatalma, a dán fővárost csak a hollandiai
Amszterdam előzi meg
e téren. Koppenhágában az összes városi
közlekedés 26 százalékát a kerékpározás
teszi ki, míg Amszterdamban 33 százalékot.
Ez a szint nagyságrendekkel több a többi
európai nagyvárosénál.
Vajon mivel népszerűsíthető a kerékpározás? Szerintem a jól kiépített, nem pedig kitáblázott utakkal. S
persze azzal, hogy
megtanulunk mi, közlekedők toleránsabban
viselkedni egymással.
Jó lenne, ha az autós
türelmesebb, előzékenyebb, a kerékpáros
pedig szabálytisztelőbb
lenne.
Miskei Anita

– Mi történt a közelmúltban Triesztben a hajóval? Itt
voltak az IMOCA ellenőrei:
minden jól sikerült?

A magyar csapat gyakran a szerencsével is hadilábon állt, Takács (fehér, 6-os sapka) okos ejtése is csak a kapufára hullott
Székesfehérvár (bb) – Kedden este tétmérkőzést vívott egymással a Csitáry
uszodában a magyar és
a görög női vízilabda-válogatott.

A Világliga csoportkörének utolsó fordulóját rendezték Székesfehérváron. A mie-

inknek nem sok esélye volt a
nyolcas döntőbe jutni, ahhoz
kilenc góllal kellett volna verni a görög együttest. Végül
nemhogy a nagyarányú sikert
nem sikerült összehozni, a
győzelmet sem sikerült kicsikarni, a hellén csapat két góllal nyert Magyarország válogatottja ellen.

Véget ért a hadgyakorlat

Haladékot kaptak
ESÉLY Gyors segítség jött a bajban
Alcsútdoboz (zsm) – Vannak

krízisek, amelyekkel az érintettek maguk képtelenek megbirkózni. Ez történt Bagó
Andreával, aki tizenegy esztendővel ezelőtt vásárolt magának egy átalakított présházat a lakott területen jócskán
kívül, s fiával, a mostanra 14

évesre cseperedett Brankóval
odaköltözött. Jól hangzik a
romantikus környezet, a természet szépségének dicsérete,
de ha nem elég a pénz, s a körülmények is romlanak, akkor
mindez hamis képet fest csupán. (Részletek a 4. oldalon
Kis haladékot... címmel.)

A természetes valóságot keresi

Veszprém (szpd) – Példaértékű-

nek tartja a holland katonák
hozzáállását Böröndi Gábor
dandártábornok, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
szárazföldi haderőnem főnöke, akivel a közelmúltban zárult holland vezetésű nemzetközi hadgyakorlat apropóján
beszélgettünk.

Az adó 1+1
százaléka

Székesfehérvár (szz) – Erfán Ferenc kárpátaljai festőművész alkotásaiból
rendeztek kiállítást a Vörösmarty Színházban, a
Forrás Galériában.

–
Adójuk 1+1 százalékát
a személyijövedelemadó-bevallást az adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallás formájában benyújtó, illetve
adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítással teljesítő magánszemélyek, az összevont
adóalapba tartozó jövedelmet szerző egyéni
vállalkozók és őstermelők ajánlhatják fel. Ehhez az adót időben meg
kell fizetni, és a rendelkező nyilatkozatot május 20-áig meg kell küldeni a NAV-nak. (Részletek a 6. oldalon.)
Székesfehérvár

Fotó: Lovász Lilla

A festőművész 1959-ben
született Ungváron. Felsőfokú
tanulmányait a Lembergi
Képző- és Iparművészeti Főiskolán folytatta. Ungváron él
és alkot. A naturalista, impresszionista, posztimpresszionista stílusok, és a kárpátaljai
festőiskola hagyományai nyomán alakította ki egyéni stílusát. „Az érintetlen, a meghamisíthatatlan, természetes valóságot keresem, és igyekszem megtalálni, ábrázolni”,
mondja magáról az alkotó,
akinek tárlata május 21-ig tekinthető meg.

Persze nincs ok a búslakodásra, hiszen a piros-fehérzöldek inkább csak felkészülési találkozónak fogták fel a

Erfán Ferenc kiállítása május 21-ig tekinthető meg a Forrásban

mérkőzést. Annak pedig a fehérvári sportszeretők örülhetnek, hogy testközelből láthatták a legjobb magyar vízilabdázókat, akik remélhetőleg a
nyári, budapesti Európa-bajnokságon nagyot alkotnak,
köszönhetően talán a keddi,
görögök ellen meccs tanulságainak is. (9. oldal)

– Megcsináltuk az összes
tesztet. Az első fázis a borulásteszt volt, amikor fel kellett állítani a hajót. Zökkenőmentesen ment minden. Két
napja állítottuk a helyére az
árbocot: le kellett fektetni a
hajót és kiderült, két centivel
hosszabb az árboc, mint ami
szabályos. Meg kellett oldanunk azt a két centit... Egy
órás plusz munkát jelentett
ez, de e pillanatban elmondhatom, egy IMOCA hatvan
lábas hajóval rendelkezem.
(Folytatás a 3. oldalon)

(kl)

– A környéken élők anynyit érzékeltek az elmúlt hetekben, hogy megnövekedett a katonai járműforgalom, s helikopterek húztak
el a fejük felett.

– A hollandok rendszeresen gyakorlatoznak az Egyesült Államokban, Kanadában
vagy épp Németországban,

először 2008-ban jártak nálunk. Amerikai helikopterek
is segítették a légimozgékonyságú dandár felkészülését, ám abból a szempontból
könnyebbség volt az elmúlt
évek hasonló rendezvényeihez képest, hogy éles lőszereket nem használtak a hollandok. (Folytatás az 5. oldalon.)
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