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Hegymenetbe
kapcsolnak
Kőszárhegy (kl) – Április
26-án szombaton, kilen-
cedik alkalommal ren-
dezik meg a „Kőszár-
hegymenet” természet-
és környezetmentő akci-
ót. A rendezvény 15,30-
kor kezdődik a Művelő-
dési Házban, onnan a
résztvevők felvonulnak
a Szár-hegyre, ahol
megismerkedhetnek az
értékekkel és a tenniva-
lókkal is. Előtte 14 órá-
tól kerekasztal beszélge-
tésre várják az érdeklő-
dőket Madarak, madár-
zenék és zeneszerzők –
válogatás 800 év madár-
dal témájú zeneművei-
ből címmel. Vitaindító
előadást tart Szili István,
az ELTE nyugalmazott
tanára, a beszélgetést
Szieberth Dénes ötlet-
gazda vezeti.

Tiltakoztak
a stadionnál
Felcsút (mti) – A Demok-
ratikus Koalíció ifjúsági
szervezete, az Ifjú De-
mokraták és az Együtt-
PM is tiltakozott a fel-
csúti stadionberuházás
ellen hétfőn a helyszí-
nen, mert szerintük más
célokra is fordíthatták
volna azt a közpénzt,
amelyből a Pancho Aré-
na épült. Szarvas Kop-
pány Bendegúz, az Ifjú
Demokraták elnöke sze-
rint „a stadion szépen
példázza az egész rend-
szer rothadtságát”. Úgy
vélte: a létesítmény az
adófizetők és „a have-
rok által megtömött cé-
gek, a Mészáros és Mé-
száros Kft. és a Köz-
gép” pénzéből épült.

Gyengült
a forint hétfőn
Budapest (mti) – Gyen-
gült hétfőn a forint, az
eurót a kora reggeli
306,75 forint után este
fél nyolckor 307,39 fo-
rinton jegyezték a nem-
zetközi devizakereskede-
lemben. Az euró árfolya-
ma nap közben 306,72
és 307,61 forint között
mozgott. A dollár jegy-
zése a reggeli 222,02 fo-
rintról estére 222,91 fo-
rintra, a svájci franké
251,43 forintról 251,83
forintra emelkedett.

Ünnep a kikötőben
HAJÓAVATÓ Megkezdődik a Spirit of Hungary küldetése

Tihanyi Tamás

tihanyi.tamas@fmh.plt.hu

Trieszt– Április 19-én,
szombaton 11 órakor a
trieszti San Giusto kikö-
tőben ünnepélyesen fel-
avatták Fa Nándor új 60
lábas versenyvitorlását.

– A magyar városokat le-
számítva Trieszt számomra a
legkedvesebb európai
város – mondta Fa
Nándor a Spirit of
Hungary fedélzetén, a
trieszti San Giusto ki-
kötőben. – Nagyon
szeretek itt lenni, és
nagyon hosszú volt az
út, amely ismét idáig
vezetett. Sok-sok szellemi ér-
tékből állt össze mindaz,
amin most itt állok. Hálás kö-
szönet ezért mindenkinek.

Fa Nándor az adriai esőfel-
hők alatt felidézte: két éve
dolgoznak lényegében megál-
lás nélkül azért, hogy az
újabb álom megvalósulhas-

son. Több, mint tizenhatezer
munkaóra kellett ahhoz, hogy
a Spirit of Hungary a hullá-
mokat lovagolhassa. Aztán
azokat sorolta, akik a segítői
voltak: a tervezés 99 száza-
lékban ő és Déry Attila mun-
kája, a hajó jó ideig Paulovits
Dénes kápolnásnyéki csarno-
kában készült, aki az árboc
beemelésénél a helyszínen
volt, de az avatót betegség

miatt kénytelen volt kihagyni.
És még sokan mások.

– Nagyon sok szakember
elképesztő minőségű és
mennyiségű munkája van eb-
ben – folytatta Fa Nándor,
majd azokhoz szólt, akik ott
voltak a kikötőben szomba-
ton. – Köszönöm, hogy itt

vagytok velem, köszönöm,
mert ez nagyon jó érzés.

Fa Nándor ezek után az új
álom kezdetére emlékeztetett.
Arra, amikor Kiss Péter, a ha-
jó keresztapja, a Zoltek Cor-
poration nyugalmazott alelnö-
ke elhitette vele: van visszaté-
rés. Egy beszélgetéssel indult
minden a csopaki kikötőben.

– Megható és megtisztelő
ez a feladat – mondta Kiss

Péter, a „keresztapa”,
aki bejelentette, nem a
hajóavató résztvevői-
hez beszél, hanem a
hajóhoz. Le is tegezte
a Spirit of Hungary-t,
amely nem létezhetne
nélküle. – Neved cso-
dálatos, amit büszkén

kell viselned. Vitorlázd körül
a Földet és hirdesd, van Euró-
pa közepén egy kis ország,
ahol olyan nagyszerű embe-
rek élnek, mint Fa Nándor.
Ahol csak magyar szellemi
erőből olyan hajó születhet,
mint amilyen te lettél. Legyél
méltó ehhez, te hajó, és telje-
sítsd küldetésed. Utadat sok
százmillió ember figyeli
majd, de közöttük tízmillió
biztosan neked szurkol.

Kiss Péter ezek után – a
hajósok hagyományos szer-
tartása szerint – eltört egy
üveg pezsgőt a Spirit of Hun-
gary vasmacskáján. Aztán né-
hány újságíró a fedélzeten
összeölelkezett Fa Nándorral,
és együtt azokra gondoltak,
akik korábbi útjaira elkísér-
ték, de már nem lehetnek ott
az újabb küldetés kezdetén.

Fa Nándor és csapata, miután a Spirit of Hungary beállt a trieszti mólóhoz. Elképesztő a tudásuk
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Kiss Péter, a Zoltek
Corporation nyugalmazott
alelnöke a „keresztapa”

A Spirit of Hungary
Trieszt (tt) – A 60 lábas
óceáni versenyvitorlást Fa
Nándor és Déry Attila ter-
vezte. Az építés a kápol-
násnyéki Pauger Carbon
Kft. és a székesfehérvári
Fa Hajó Kft. üzemcsarno-
kában történt meg. A hajó
szélessége 5,65 méter, a
merülése 4,5 méter. Az
anyaga Zoltek karbon, ai-
rex anyaggal szendvicsel-

ve. A tőkesúlya 4,3 tonnás
kovácsolt rozsdamentes
acél és ólom, amely 38
fokban billenthető. A hajó-
test két darab asszimetri-
kus uszonnyal rendelkezik.
A Spirit of Hungary vitor-
lázata (amely napokon be-
lül már fel kell, hogy ke-
rüljön a helyére) szembe-
szélben 297, bőszélben
600 négyzetméteres.

JEGYZET

Zsigó Ferenc
zsigo.ferenc@fmh.plt.hu

Tragikomédia
másodfokon
Ismét egy olyan történet-
be botlottam, amihez ha-
sonlót tucatszám megír-
tunk már. Rögtön meg
kell jegyeznem, igen saj-
nálatos, hogy sok ilyen
eset van. Török átok így,
török átok úgy – emle-
gettük hol címben, hol a
riportok bevezetőjében
a szomszédok vitáit. Hogy
mi a fenének vetemedek
ismét arra, hogy ilyesmi-
vel fárasszam a nyájas ol-
vasót? Nos azért, mert
ebben a sztoriban odáig
jutottak a felek, hogy ha-
marosan vér is fog foly-
ni... Lássuk az alapinfor-
mációkat: „A” vesz egy
telket, épít rá egy házat.
A szomszéd telekre is
épül egy ház, a tulaj ha-
mar meghal, érkezik „B”
és megveszi. A két ember
között kezdettől dúl a vi-
ta, hol is van az igazi te-
lekhatár. Egyikük kerítést
épít, a másik lebontja, 40
centivel arrébb drótkerí-
tést húz ki. Polgári per
indul, fellebbezés felleb-
bezést követ, hol egyikük,
hol másikuk részéről.
Mindennapos a veszeke-
dés, kiabálás a kertben.
Előfordul, hogy permete-
zési szezonban „véletle-
nül” arcon fröcskölik egy-
mást. A határvitában föld-
mérő szakértőt rendel ki
a bíróság, „A” bemegy „B”
telkére a földmérővel.
Lökdösődnek, rugdaló-
dzás, pofozkodás lesz a
vége. „A” feljelenti „B”-t

és viszont. Egyikük a ren-
dőrségen, másikuk az
ügyészségen teszi meg a
feljelentést, két magán-
vádas ügy kerül a bíró-
ságra, egyikben „A” a vád-
lott, másikban „B”. Folyik
a két magánvádas bün-
tetőügy, de még a polgári
per sem zárul le.
Múlik az idő, a polgári per
sok év után – mely évek
alatt ismét összeperme-
tezik egymást párszor –
a Kúriára kerül, közben
az egyik magánvádas tár-
gyalásra nem megy el a
vádló, az ügy megszűnik.
A másik első fokon a vád-
lott felmentésével zárul,
a vádló természetesen
fellebbez.
Másodfokon a törvény-
széki büntetőtanács eljá-
rási szabálytalanságok
tömkelege miatt új eljá-
rásra kötelezi az első fokú
bíróságot – ez volt a múlt
héten –, azaz minden
kezdődik előlről.
Tegnap „A” telefonált,
hogy olyan dokumentu-
mokat szerzett „B” cégé-
ről, hogy azokkal most
aztán végképp kinyírja a
szomszédot. Menjek –
mondta –, nézzem meg
a papírokat és rántsuk le
a leplet „B”-ről!
Tartok tőle, hogy a lelep-
lezés után „B” is előás va-
lamit „A”-ról...
A tanulságok fontosak, a
konkrét történet kevésbé.
De mi lesz, ha egyszer
tényleg folyik a vér?!

Körmeneten a hívek
Az egész keresztény világ ünnepelt hétvégén

Székesfehérvár (kl) – Szomba-
ton este nagyszombati feltá-
madási, vasárnap Húsvétva-
sárnapi szentmisét mutatott
be Spányi Antal megyés püs-
pök a megyeszékhelyen, a
székesegyházban.

Szombat este az összese-
reglett hívek a hagyományos
húsvéti körmeneten vettek
részt. Húsvét vasárnapján a

keresztény egyházak Jézus
feltámadására emlékeznek. A
Biblia szerint Jézus pénteki
keresztre feszítése után, a har-
madik nap, vasárnap feltá-
madt. Az eredetileg zsidó ün-
nep az egyiptomi fogságból
való szabadulásra emlékezett,
s egybeesik a tavaszi napéje-
gyenlőség termékenységi ün-
nepeivel is.

Sokan eljöttek a Jézus feltámadását ünneplő körmenetre
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A NAP ELŐFIZETŐJE

CZINKOTAI BÉLA 1998 óta
előfizetője a Hírlapnak. Elő-
röl kezdi az újságolvasást, a
fajsúlyosabb témáknál. Szeret
a politikáról és a Fejér me-
gyei hírekről hallani, a Hírlap
azokat az apró történéseket,
eseményeket is leközli, ami-
vel más médiumok nem fog-
lalkoznak. Ideje nagy részét
vagy a lapokba temetkezve
tölti, vagy szorgoskodik Vas
megyei nyaralójában, ahol a
kert gondozása mellett lekvárt
rak el, befőzi a paradicsomot.
Ebből is látszik, az úr egyál-
talán nem riad vissza a „női
munkáktól”, főz, mos, takarít,
vasal, amióta felesége nélkül
kénytelen élni, akit senki nem

fog tudni pótolni. Hosszú ha-
jú, csillogó szemű hölgy volt
a neje, csodálatos teremtés.

Fiatalon négy évenát udvarolt
neki, mire beadta a derekát és
hozzáment feleségül.

Czinkotai Béla mindig előről kezdi el olvasni a Hírlapot

F
o
t
ó
:
K
o
p
p
á
n

V
ik

t
o
r

Megsérült,
kórházban van
Budapest (mtii)– Jéglavinában
megsérült és kórházba került
az aradi Török Zsolt vezette
román Annapurna-expedíció
egyik tagja – közölte hétfőn
az MTI-vel Barabás László,
az expedíció magyarországi
szóvivője. Tájékoztatása sze-
rint George Poranciát szom-
baton, a 2-es és a 3-as tábor
között sodorta el egy jéglavi-
na, és mivel a rendszabályo-
kat megszegve nem viselt si-
sakot, fejsérülést szenvedett.
A baleset után egy darabig
még folytatták a mászást a
6000 méter fölötti magasság-
ban, a hegymászó rosszabbul
lett, és egy ponton túl képte-
len volt továbbhaladni.


