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A ciklonokkal megküzdeni
KIHÍVÁSOK A program igen feszes, már semmiféle időveszteséget nem tűr
– Rengeteg munka van a
csapat mögött. Nagy megkönnyebbülés, hogy túl vannak már sok mindenen?

– Nagyon örülök annak,
hogy idáig eljutottunk. Bennünk zakatol még az eltelt tizenhatezer munkaóra, de
most egy olyan fázishoz értünk, amikor elmondhatjuk,
hogy megérte a küzdelem.
– Június elsején indul az
első verseny mezőnye. Mi
vár még addig a csapatra?

Pákozd (tt) – A település

Adományok,
rászorulóknak

Fotó: Tihanyi Tamás

Fehérvárcsurgó (bkl) – A

A pillanat, amikor Kiss Péter, a hajó keresztapja eltöri a pezsgősüveget a fedélzeten. Hosszú és küzdelmes út vezetett el eddig

bevitorlázottak olyan szkipperrel, aki már mindent ismer,
nos, velük szemben nagy a
– Annyira korszerű és bo- hátrányunk. Hiszen mi még
nyolult a hajóban minden, csak most ismerkedünk a hahogy az a meglepetés, amikor jóval és messze vagyunk még
– Az Amerikába vezető út nincs meglepetés. Mindig attól, hogy a száz százalékot
teljesítsük. Viszont ha
is munkával telik?
nem csapunk a húrokba
időben, akkor még egy
– Gibraltárig az
Még nagy a hátrányuk
év múlva sem tudunk
összes szakember vesemmit. Muszáj beállni
lem jön, mindenki,
azokkal
szemben,
akik
jól
akinek dolga van még
a többiek közé és
a hajón. Öten, hatan
kiismerték saját hajójukat nyomni élesben azt,
ami a csövön kifér. Hileszünk, sokadszorra
bázni nem szeretnék,
újraellenőrzünk mindent addig, amíg minden száz vannak erőpróbák és megol- azaz száz százaléknál semmiszázalékosan nem működik, dásra váró feladatok. Aho- képpen sem szeretném túlés közben teszteljük a hajót. gyan megoldjuk a problémá- nyomni a hajót. De még azt
E két hét alatt sok mindent ki- kat, úgy tanulunk bele a rend- sem tudom, hogy hol van az a
próbálunk, de az igazi kvalifi- szerbe. És mindig tanulunk.
száz százalék... Newportban
káció majd Gibraltár és New
talán már igen.
York között lesz. Elméletileg
– Ezek szerint maga az elNewportba kellene mennünk, ső verseny is a tanulás és a
– A családja hogyan fode ha késésben leszünk a tesztelés fázisa lesz?
gadta mindezt?
starthoz képest, akkor lehet,
hogy egyenesen New Yorkba
– Teljes mértékben. Azok a
– Vagyok annyira „fair”
vitorlázunk.
hajók, amelyek kiforrottak és ember, hogy amikor feladták
– Okozhat meglepetéseket a Spirit of Hungary?

a labdát, hogy visszatérhetek,
megkérdeztem, ki, mit vállal.
A családom lelkesen vállalta
mindennek az összes küzdelmét és lemondását. De ebben
a pillanatban azt is elmondhatom, hogy legalább száz ember munkája van együtt ebben
a hajóban.
– Mivel lenne elégedett a
New York és Barcelona közötti első verseny után?

– Egy korrekt pályával,
egyelőre ennél nem tudok
többet mondani, helyezésekben nem tudok gondolkodni
addig, amíg nincs a kezemben
a hajó. Itt állunk, ami fantasztikus lehetőség, de sokat kell
még tanulni. Ha kihozzuk azt,
ami a hajóban és bennünk
van, már elégedett leszek.

Fejér megye (tt)– Lapunk
cikkeit idézve elevenítjük
fel napi sorozatunkban a
huszonöt évvel korábbi,
rendszerváltó esztendőt.

átkelés volt, ugyancsak kétszemélyes, de „fordítva”, hiszen Európából hajózott át a
mezőny Dél-Amerikába. Mi
lesz ahhoz képest más?

– Minden, hiszen a szelek
másként fújnak. New Yorkból versenyezni ide, az a ciklonokkal való folyamatos
küzdelmet, sokkal agresszívebb, sokkal gyorsabb vitorlázást jelent. Arra kell készülni, hogy 350 mérföldet kell
naponta megtenni. Egy gyors,
kemény, borotvaélen való vitorlázás vár ránk.
– Marcellal miként osztja
majd meg a feladatokat?

– Létezik egy rutin mindkettőnkben, aztán majd menet
közben alakul ki a többi.

– Utoljára egy ilyen hajón
Le Havre-ban beszélgettünk
1997-ben. Az is egy Atlanti-

Felfüggesztett
börtönre ítélték
sofőrverőt

HUSZONÖT ÉVE ÍRTUK

Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja
Húsvét alkalmával csaknem harminc élelmiszercsomagot
osztott
szét a rászorulók között.
A csomagok alapvető
élelmiszereket és csokoládé tojásokat tartalmaztak – tudtuk meg
Kissné Lázár Erzsébettől, a már hosszú évek
óta működő csoport vezetőjétől.

Tájékoztatás
az új PTK-ról
Bodajk (bkl) – Az új Pol-

gári Törvénykönyvvel
kapcsolatban tart tájékoztatást Séllei Erzsébet
ügyvéd április 25-én, 17
órakor a városháza tanácskozó termében.

Hétvégi túrák
a a Vértesben
Mór (bkl) – Tíz, illetve

húsz kilométeres teljesítménytúrát szerveznek
április 26-án, szombaton a Vértesben. A rajt
és a cél is a móri Geszler pincészetnél lesz.

Kígyók a fedélzeten!

Pozsgay Imre (balról a második az első sorban) 1989-ben a Parlamentben, mint államminiszter. Mezőszentgyörgyön is mondott
beszédet huszonöt éve, amelyből idézett lapunk

midőn egy újjáéledő nemzet
népkönyvtárát hozta létre itt,
akkor jó tájékozódási pontot
jelölt meg a térképen. Lehet e

tájékozódási pont a könyvtár?
Igen. Modern korunkban
minden borúlátó jóslat ellenére sem nélkülözheti senki sem

az írás-olvasás, a könyv, a
könyvtár erejét, ez önbecsülésünk forrása. Ezért e gazdasági válság sújtotta világban mi
könyvet szerető, s könyvtárat
támogató emberek nem melegedni jöttünk, hanem tüntetni
a könyv mellett. Nem dúlt
rajtunk háború az elmúlt harminc esztendőben, nem volt
természeti csapás. Mégis itt
tipródunk, ahol vagyunk. Ebből valami módon ki kell lépni, s ehhez adnak tájékozódási pontot a könyvek.”

kesfehérvári
Járásbíróság
március 25-én ítéletet hozott
annak a személynek az ügyében, aki 2012. január 23. napján a Székesfehérvár – Bakonycsernye útvonalon közlekedő autóbusz járatvezetőjét
testszerte bántalmazta – közölte érdeklődésünkre a Székesfehérvári Törvényszék Sajtóosztálya.
A buszvezető a bántalmazás következtében 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett el, azonban a sértett fejének bántalmazása következtében fennállt a súlyosabb sérülés veszélye is.
A bíróság ítéletében közfeladatot ellátó személy elleni
erőszak bűntettében, és súlyos testi sértés bűntettének
kísérletében mondta ki a vádlott bűnösségét, s – halmazati
büntetésül – összesen hat hónap börtönre ítélte, a börtön
végrehajtását két évi próbaidőre felfüggesztve.
A bíróság enyhítő körülményként értékelte a büntetés
kiszabásakor a vádlott büntetlen előéletét, részbeni beismerő vallomását. Az ítélet
jogerős.

Fotó: Cecei iskola

Székesfehérvár (bkl) – A Szé-

Fotó: FMH-Archív

Pozsgay Imre, az MSZMP
KB Politikai Bizottságának
tagja, államminiszter mondott
nagy érdeklődéssel kísért beszédet huszonöt éve Mezőszentgyörgyön. Az eseményről lapunk természetesen első
oldalán tudósított. „Az ország, a nemzet tájékozódási
pontokat keres. Mert tájékozódási pontok dolgában zavarban vagyunk. Egy nemzet
évszázadok alatt persze megtanulja, hogy milyen módon
tájékozódjék, csak éppen jelenében igazodik el nehezen...
Amikor történelmünkre gondolunk és tájékozódási pontokat keresünk, leggyakrabban
koronázási helyek, vesztes
vagy győztes csaták színterei
vagy építkező elmék óriási
művei jutnak eszünkbe. Csak
ritkán gondolunk arra, hogy
oly szerény kis hely, mint
Mezőszentgyörgy is lehet a
nemzeti tájékozódás színtere.
Pedig Eötvös Károly, ki innen
indult, bizonyította a vidék tehetségét és életerejét, később,

Mesterszakács
kerestetik!
mesterszakácsa címért
főznek majd (bármilyen
fajta) gulyást május elsején 9 órától a helyi
művelődési ház udvarán
azok, akik április 30-ig
elküldik nevezésüket a
kulturhaz@pakozd.hu
elektronikus címre vagy
telefonálnak a 30-8509209-es számra. Nevezési díj nincs, a tűzifát a
hivatal biztosítja más
egyebet vinni kell.

(Folytatás az 1. oldalról)

– Várom a hét elejére, vagy
közepére a vitorláimat, ezeket
egy nap alatt feltesszük a hajóra és azonnal elindulunk
Gibraltár felé. Itt már tesztelésre sincs idő. Gibraltártól
már kettesben a Marcellalmegyünk az Egyesült Államokba, Newportba vagy New
Yorkba, még nem tudom, de
az biztos, hogy oda kell érnünk június elseje előtt. Az
egy „húzós” menet lesz,
amely sajnos már semmiféle
időveszteséget nem tűr. Ami
tartalék időm volt, az már elveszett a különböző problémák megoldásával.

RÖVIDEN

Vigyázat, kígyók a fedélzeten! Mármint az iskola aulájában

Cece (Szabóné Várady Katalin) –

A napokban ismét megérkezett az általános iskolába a siófoki Hüllő Zoo elnevezésű
utazó kiállítás. A diákok kíváncsian figyelték a kígyókat,
pókokat, hüllőket, valamint
úgyszintén az ásványtani kiállítást. Megnyitotta kapuit a

kígyósimogató, sőt a bátrabbak kezükbe is vehették a
„mintadarabokat”; a hüllőtartásról az előadó számos fontos és gyakorlati tudnivalóval
ismertette meg az érdeklődőket. Ellátogattak az iskola aulájában berendezett kiállításra
az óvodások és a felnőtt alapkompetencia képzés résztvevői is.

