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Fa Nándor és a Zoltek-sztori
SIKERTÖRTÉNET „Ha nem nagyszerű hajós, mi nem tesszük mellé a nevünket....”

(Folytatás az 1. oldalról)
– Nem én találtam ezt fel,

de mivel addig csak katonai
alkalmazásai voltak, semmi-
hez sem lehetett hozzájutni –
folytatta Kiss Péter, a Zoltek
Corporation nyugalmazott al-
elnöke. – Elkezdtük kutatni,
hogy miként lehetne ezt a ki-
váló anyagot olcsóbban, nem
katonai alkalmazás szerint
felhasználni. Hétköznapi, ci-
vil módon dolgoztunk, és sok
kisebb-nagyobb kudarc után
1996 elején kidolgoztunk egy
olyan technológiát, amely ér-
demesnek mutatkozott a meg-
valósításra. Az első gépsort
1996 augusztusában indítot-
tuk el Texasban. Amit csinál-
tunk, az eladható volt. Az első
évben ugyan még akadtak ne-
hézségeink, de azután hihetet-
len sikerünk lett, a termékein-
ket úgy vették, mint a cukrot.

– Milyen következmé-
nyekkel járt ez?

– Nem tudtunk elég gép-
sort építeni. A hiúságomat va-
lóban legyezgeti, hogy máig
sem tudtak jobbat csinálni...

A nagy áttörést aztán a széle-
nergia, a szénlapátok gyártása
jelentette. Ma már hetven-
nyolcvan-kilencven méteres
szénlapátokat csinálnak a mi
karbon-fibereinkből.

– Aztán egyre többet járt
haza Magyarországra. Talán
a honvágy kínozta?

– Azt mondják, hogy a ha-
zatérés nagyon jó gyógyszer a
honvágy ellen. De az ember a
gyökereit nem tudja eltépni.
A csopaki vitorlásklubban
vettem egy hajót, Nándivalott
találkoztam és aztán ebből a
találkozásból született meg a
barátságunk. Találkoztunk, és

aztán sikerült meggyőznöm a
cégem vezetőit arról, hogy
ilyen olcsón ilyen nagy rek-
lámot nem lehet másként csi-
nálni. Hiszen sok százmillió-
nyi ember nézi majd világ-
szerte a versenyeket, és ezt a
nagyszerű vitorláshajót, ame-
lyen ott lesz a Zoltek felirat.

– Fa Nándor kiváló hajós,
ezt önnek nyilván nem kell
külön hangsúlyoznom. Még-
is megkérdezem, hogy mit
mondana róla?

– Fa Nándor egy olyan
nagyszerű hajós, aki már sok-
szorosan bizonyított, aki már
többször körbevitorlázta a
Földet, tehát ez nem is kér-
dés. Ha nem lenne ilyen em-
ber, akkor mi nem is tettük
volna mellé a nevünket.

Hirdetés

A széttört pezsgősüveg nyakán nemzeti színű szalag. Kiss Péter és Fa Nándor a hajóavatón
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Csopakon, a hajók
mellett találkoztak
és ott született
meg a két férfi
kitartó barátsága

RÖVIDEN

Húszezressel
akarta átverni
Enying (hp) – Az enyingi
Vas Gereben utcában
egy családi házba csen-
getett be a 21 éves,
enyingi R. Tamás és
megkérte az ott lakó
idős hölgyet, hogy mi-
vel nincs aprója, váltson
fel számára egy húsze-
zer forintost. Amíg a
háztulajdonos nem fi-
gyelt, a férfi a család el-
rejtett pénzét keresve át-
kutatta a ruhásszekré-
nyeket. Mivel nem talált
semmit, üres kézzel me-
nekült a helyszínről. A
tolvajt a nyomozók el-
fogták. Mint kiderült, az
illető korábban Kőszár-
hegyen egy dohánybolt-
ból lopta el az alkalma-
zott táskáját a benne lé-
vő készpénzzel és tele-
fonnal. A nyomozók
kezdeményezték a férfi
bíróság elé állítását.

Lopás, spéci
táskával
Dunaújváros (hp) – Egy
átalakított, áruvédelmi
eszközzel ellátott áruk
lopására alkalmas táská-
val próbált élelmiszere-
ket, kozmetikumokat el-
lopni egy fehérvári férfi
egy dunaújvárosi hiper-
marketből. A hívásra ki-
érkező rendőrök Ny.
Viktort a helyszínen el-
fogták és a Dunaújváro-
si Rendőrkapitányságon
gyanúsítottként hallgat-
ták ki. A rendőrség be-
fejezte a nyomozást és a
férfi bíróság elé állítását
javasolta.

Képviselői
fogadóóra
Mór (zsf)– Törő Gábor
országgyűlési képviselő
április 24-én csütörtö-
kön 17 órától fogadóó-
rát tart a móri Fidesz
irodában. A képviselő
várja az érdeklődő vá-
lasztópolgárokat.

HUSZONÖT ÉVE ÍRTUK

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

Pozsgay Imrével, az
MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagjával, államminiszter-
rel készített interjút a Fejér
Megyei Hírlapban Stossek
Mátyás azon a mezőszent-
györgyi eseményen, amelyet
előző alkalommal megidéz-
tünk. A beszélgetés talán leg-
érdekesebb részletét közöljük.
„Nagyon veszedelmes az a
hatalom, amelyik fél. Éssze-
rűtlen cselekedetekre képes.
Ezért jobb az együttműködés
és nagyon üdvözlendőnek tar-
tom azt a sokféle, sokszínű
politikai erőt, amely megje-
lent Magyarország színterén.
És a velük való kiegyezésnek
az előkészítése, a tanácskozás
olyan politikai gyakorlatot
hozhat, amely egy újfajta de-
mokrácia betanulásának ide-
jét is jelentheti. S hiszem,
hogy egy stratégiai célra irá-
nyul majd a figyelem. Arra,

hogy katasztrófa nélkül, a tör-
ténelemben példátlan módon
békésen oldjunk meg egy de-

mokratikus átmenetet. Erre
ma Magyarországnak jó esé-

lye van. Nem a szorongást, a
bizakodást kell ez irányban
erősíteni.” Az újságíró megje-
gyezte, sokan vélik úgy, hogy
politikai patthelyzet van az
országban. Pozsgay Imre vá-
lasza: „Én remélem, hogy
már most sincs patthelyzet.
Dinamizmus van a jelenlegi
helyzetben, és a reformerők
kerültek a középpontba. Ám
megértem a közvélemény tü-
relmetlenségét is...”

„Remélem, hogy katasztrófa nélkül oldjuk meg a demokratikus
átmenetet”, mondta Pozsgay Imre államminiszter
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Bolondballagás:
most a pláza előtt
Sulizenekarok az I. Fehérvári Ifjúsági Feszten

Székesfehérvár (hp) – Első
ízben rendezik meg a bo-
londballagás napján a Fe-
hérvári Ifjúsági Fesztet,
amelyen a diákzenekarok
versenye is hallható lesz.

Április 30-án fél nyolckor
kezdődik a bolondballagás,
ezúttal a pláza előtti téren.
Mint arról Mészáros Attila if-
júsági tanácsnok beszámolt, a
hagyományokat tisztelő, ám
számos újdonságot tartalmazó
programot terveznek a fehér-
vári diáktanáccsal közösen.

A bolondballagás ered-
ményhirdetését követően kul-
turális műsorral, pályaorien-
tációs tanácsadással is várja a
fiatalokat az Új Nemzedék
Programiroda. Délután kettő-
kor kezdődik a ballagási pro-
gramsorozat teljesen új ele-
me, a sulizenekarok versenye
az Arany Dobverő díjért. Ezt
az a csapat nyeri, amelyik a
legjobb hangulatot teremti, il-

letve a legnagyobb rajongótá-
bort tudja összehozni. A nyer-
tes még szerda este felléphet
a Fezenben a Péterfy Bori
& Love Band koncertje előtt.

Április 29-én, egy nappal
korábban pedig a Kossuth ut-
cai órajátéknál fogadja a vá-
ros polgármestere a végzősö-
ket, ez alkalomból az órajáték
figurái is az iskolai életet jel-
képező alakok lesznek, balla-
gási dallammal aláfestve.

Május 3-án a Városház té-
ren csaknem 1800 ballagó bú-
csúzik, negyed 9-től fél órán
át forgalomkorlátozások lesz-
nek a Szabadságharcos utcá-
tól kezdve a Mátyás király
körúton át a Budai út-Várkö-
rút csomópontjáig. Az ünnep-
ség után fél tíztől tízig pedig
a Prohászka, Munkácsy, Ká-
roly János, a Várkörút. Má-
tyás király körút, valamint a
Budai út, Deák Frenc utca
térségében kell forgalomkor-
látozásra számítani.

Caramel
az otthonba
látogat
Sárbogárd (zsf) – A népszerű
énekes, Molnár Ferenc Cara-
mel a sárbogárdi gyermekott-
hon állami gondozott lakói-
hoz látogat, hogy segítsen egy
fiatalokat célzó prevenciós
programban. Caramel, aki
példakép a hátrányos helyzetű
gyerekek számára, őszintén
beszélget majd a fiatalokkal
szexualitásról, védekezésről
és drogokról.

A Generali a Biztonságért
Alapítvány kezdeményezése
keretében 12 gyerekotthonba
viszi el prevenciós programját
drog és szex témakörében. A
beszélgetéssorozat célja,
hogy nyíltan beszéljünk a fia-
talokkal az őket leginkább
érintő problémákról, mint
például a szexuális védeke-
zés, a korai terhesség, vagy a
drogfogyasztás következmé-
nyei. A program következő
állomása Sárbogárd. A záró
foglalkozáson kapcsolódik be
a beszélgetésbe egy olyan
sztár, aki pozitív szerepmo-
dell a fiatalok számára.

Aképekillusztrációk!
A képek illusztrációk!

A játékszelvényt keResse
A pénteki Rtv tipp-ben!

1 db suzuki splAsh
1 db Robogó

1 db 500 000 Ft éRtékű QuAttRo

Mobili utAlvány

1 db eRdélyi köRutAzás 2 FőRe

1 db velencei utAzás 2 FőRe

3 db keRékpáR

4 db wellness pihenés

12
Ajándék összesen

4 Millió FoRint

Része az életünknek!tünknek!Része az éle

éRtékben

SIPOS autóház
Szombathely, Zanati út 48.
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