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

– Milyen következményekkel járt ez?

Csopakon, a hajók
mellett találkoztak
és ott született
meg a két férfi
kitartó barátsága
A nagy áttörést aztán a szélenergia, a szénlapátok gyártása
jelentette. Ma már hetvennyolcvan-kilencven méteres
szénlapátokat csinálnak a mi
karbon-fibereinkből.
– Aztán egyre többet járt
haza Magyarországra. Talán
a honvágy kínozta?

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

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

– Fa Nándor egy olyan
nagyszerű hajós, aki már sokszorosan bizonyított, aki már
többször körbevitorlázta a
Földet, tehát ez nem is kérdés. Ha nem lenne ilyen ember, akkor mi nem is tettük
volna mellé a nevünket.

A széttört pezsgősüveg nyakán nemzeti színű szalag. Kiss Péter és Fa Nándor a hajóavatón
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Fotó: Fási László

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

„Remélem, hogy katasztrófa nélkül oldjuk meg a demokratikus
átmenetet”, mondta Pozsgay Imre államminiszter

mokratikus átmenetet. Erre
ma Magyarországnak jó esé-

Enying (hp) – Az enyingi

Vas Gereben utcában
egy családi házba csengetett be a 21 éves,
enyingi R. Tamás és
megkérte az ott lakó
idős hölgyet, hogy mivel nincs aprója, váltson
fel számára egy húszezer forintost. Amíg a
háztulajdonos nem figyelt, a férfi a család elrejtett pénzét keresve átkutatta a ruhásszekrényeket. Mivel nem talált
semmit, üres kézzel menekült a helyszínről. A
tolvajt a nyomozók elfogták. Mint kiderült, az
illető korábban Kőszárhegyen egy dohányboltból lopta el az alkalmazott táskáját a benne lévő készpénzzel és telefonnal. A nyomozók
kezdeményezték a férfi
bíróság elé állítását.

Lopás, spéci
táskával
Dunaújváros (hp) – Egy

átalakított, áruvédelmi
eszközzel ellátott áruk
lopására alkalmas táskával próbált élelmiszereket, kozmetikumokat ellopni egy fehérvári férfi
egy dunaújvárosi hipermarketből. A hívásra kiérkező rendőrök Ny.
Viktort a helyszínen elfogták és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon
gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrség befejezte a nyomozást és a
férfi bíróság elé állítását
javasolta.

Mór (zsf) – Törő Gábor

A játékszelvényt keResse
A pénteki Rtv tipp-ben!

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

Húszezressel
akarta átverni

Képviselői
fogadóóra

HUSZONÖT ÉVE ÍRTUK

Pozsgay
Imrével,
az
MSZMP Politikai Bizottságának tagjával, államminiszterrel készített interjút a Fejér
Megyei Hírlapban Stossek
Mátyás azon a mezőszentgyörgyi eseményen, amelyet
előző alkalommal megidéztünk. A beszélgetés talán legérdekesebb részletét közöljük.
„Nagyon veszedelmes az a
hatalom, amelyik fél. Ésszerűtlen cselekedetekre képes.
Ezért jobb az együttműködés
és nagyon üdvözlendőnek tartom azt a sokféle, sokszínű
politikai erőt, amely megjelent Magyarország színterén.
És a velük való kiegyezésnek
az előkészítése, a tanácskozás
olyan politikai gyakorlatot
hozhat, amely egy újfajta demokrácia betanulásának idejét is jelentheti. S hiszem,
hogy egy stratégiai célra irányul majd a figyelem. Arra,

Hirdetés
A képek illusztrációk!

– Nem tudtunk elég gépsort építeni. A hiúságomat valóban legyezgeti, hogy máig
sem tudtak jobbat csinálni...

aztán sikerült meggyőznöm a
cégem vezetőit arról, hogy
ilyen olcsón ilyen nagy reklámot nem lehet másként csinálni. Hiszen sok százmilliónyi ember nézi majd világszerte a versenyeket, és ezt a
nagyszerű vitorláshajót, amelyen ott lesz a Zoltek felirat.

Fotó: Tihanyi Tamás

(Folytatás az 1. oldalról)
– Nem én találtam ezt fel,
de mivel addig csak katonai
alkalmazásai voltak, semmihez sem lehetett hozzájutni –
folytatta Kiss Péter, a Zoltek
Corporation nyugalmazott alelnöke. – Elkezdtük kutatni,
hogy miként lehetne ezt a kiváló anyagot olcsóbban, nem
katonai alkalmazás szerint
felhasználni. Hétköznapi, civil módon dolgoztunk, és sok
kisebb-nagyobb kudarc után
1996 elején kidolgoztunk egy
olyan technológiát, amely érdemesnek mutatkozott a megvalósításra. Az első gépsort
1996 augusztusában indítottuk el Texasban. Amit csináltunk, az eladható volt. Az első
évben ugyan még akadtak nehézségeink, de azután hihetetlen sikerünk lett, a termékeinket úgy vették, mint a cukrot.

RÖVIDEN

lye van. Nem a szorongást, a
bizakodást kell ez irányban
erősíteni.” Az újságíró megjegyezte, sokan vélik úgy, hogy
politikai patthelyzet van az
országban. Pozsgay Imre válasza: „Én remélem, hogy
már most sincs patthelyzet.
Dinamizmus van a jelenlegi
helyzetben, és a reformerők
kerültek a középpontba. Ám
megértem a közvélemény türelmetlenségét is...”
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országgyűlési képviselő
április 24-én csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a móri Fidesz
irodában. A képviselő
várja az érdeklődő választópolgárokat.

Caramel
az otthonba
látogat

Bolondballagás:
most a pláza előtt

Sárbogárd (zsf) – A népszerű

Sulizenekarok az I. Fehérvári Ifjúsági Feszten

énekes, Molnár Ferenc Caramel a sárbogárdi gyermekotthon állami gondozott lakóihoz 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 fiatalokkal az őket leginkább
érintő problémákról, mint
például a szexuális védekezés, a korai terhesség, vagy a
drogfogyasztás következményei. A program következő
állomása Sárbogárd. A záró
foglalkozáson kapcsolódik be
a beszélgetésbe egy olyan
sztár, aki pozitív szerepmodell a fiatalok számára.

Székesfehérvár (hp) – Első
ízben rendezik meg a bolondballagás napján a Fehérvári 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 ifjúsági tanácsnok beszámolt, a
hagyományokat tisztelő, ám
számos újdonságot tartalmazó
programot terveznek a fehérvári diáktanáccsal közösen.
A bolondballagás eredményhirdetését követően kulturális műsorral, pályaorientációs tanácsadással is várja a
fiatalokat az Új Nemzedék
Programiroda. Délután kettőkor kezdődik a ballagási programsorozat teljesen új eleme, a sulizenekarok versenye
az Arany Dobverő díjért. Ezt
az a csapat nyeri, amelyik a
legjobb hangulatot teremti, il-

letve a legnagyobb rajongótábort tudja összehozni. A nyertes még szerda este felléphet
a Fezenben a Péterfy Bori
& Love Band koncertje előtt.
Április 29-én, egy nappal
korábban pedig a Kossuth utcai órajátéknál fogadja a város polgármestere a végzősöket, ez alkalomból az órajáték
figurái is az iskolai életet jelképező alakok lesznek, ballagási dallammal aláfestve.
Május 3-án a Városház téren csaknem 1800 ballagó búcsúzik, negyed 9-től fél órán
át forgalomkorlátozások lesznek a Szabadságharcos utcától kezdve a Mátyás király
körúton át a Budai út-Várkörút csomópontjáig. Az ünnepség után fél tíztől tízig pedig
a Prohászka, Munkácsy, Károly János, a Várkörút. Mátyás király körút, valamint a
Budai út, Deák Frenc utca
térségében kell forgalomkorlátozásra számítani.

