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VISSZATÉRÉS Kolumbusként kezdték, ûrtechnológiával fejezik be

Így foglalja keretbe a világot
Tihanyi Tamás bízza meg az építéssel, hiszen

senkinek sem mindegy, meny-
nyibe kerül egy vitorlás.

– Az elmúlt idôszakban
olyan technológiai háttér épült
fel ebben az országban a hajó-
építés területén, amely nagy
reményekre jogosíthatja fel a
magyar szakembereket – szö-
gezte le Fa Nándor. – Ma már
vannak olyan hajóépítô társak,
akikre lehet számítani, akik
meg tudják mutatni a világnak,
hogy mire képesek.

Nándor elmondta, hogy a
mostani Vendée Globe újabb
tanulságait máris kamatoztatni
tudja egy sor fejlesztéssel kap-
csolatban. Tovább gondolhat
olyan részleteket, amelyek
problémákat okoztak a ver-
senyzôknek: ezeket ô már
másként oldhatja meg. Annyi
bizonyos, hogy manapság tak-

tikailag nagyon magas a szín-
vonal, és ma már szinte min-
den eleme „szakmai” a globá-
lis vitorlázásnak.

– Elsôsorban ez motivált,
amikor a visszatérés mellett
döntöttem. Vagyok olyan jó fi-
zikai állapotban, ami elég ah-
hoz, hogy elvezessem a hajót,
és vagyok annyira motivált,
mint 1991-ben: ám sokkal
megfontoltabb lettem. Én ezt a
világot így foglalom keretbe:
elkezdtük a Szent Jupáttal,
mint Kolumbus, s befejezem
az ûrtechnológia színvonalán.

tihanyi.tamas@fmh.plt.hu

Kápolnásnyék, Székesfe-
hérvár – Fa Nándor az el-
múlt év végén, december
7-én jelentette be, hogy
15 év után visszatér a ver-
senyzéshez és részt vesz
az IMOCA óceáni szólóvi-
torlázó világbajnoki széri-
ában. Mi történt azóta?

– Amikor a bejelentés meg-
történt, már jócskán benne vol-
tunk a hajóépítô munkában –
emlékezett vissza az elsô tájé-
koztató napjára Fa Nándor. –
Az építés aránylag hosszú idô.
Jelenleg a Pauger Carbon Kft.
kápolnásnyéki üzemében épül
az alaptest, és várhatóan már-
ciusban kerül át a fehérvári
csarnokba. A munka termé-
szetesen megköveteli a maga
idejét, de ez nem jelent csú-
szást az elôkészületekben, leg-
alábbis nem annyit, ami prob-
lémát okozhatna. Aztán már
Fehérváron szerelünk és vere-
tezünk, akkor lesz majd igazán
hajó az üres karbon testbôl.

Feszített az ütemezés. Erre a
munkára bô két hónapjuk lesz,
hiszen a tervek szerint június
közepére a szlovéniai Koper-
ben kell lenniük, akkor már az
Adriai-tenger hullámai táncol-
ják körbe a 60 lábas vitorlást.

– A határidôket tartani kell,
mert nagyon fontosnak tartom
a tengeri tesztvitorlázásokkal
töltött idôt, azzal nem szabad
spórolni – folytatta Nándor. –
De ez nem jelenti azt, hogy ne
figyelnénk oda a legkisebb ap-
róságra is az építés során,
olyan részletekre, amelyek el-
hanyagolásából esetleg ké-
sôbb a tengeren lehet baj.

Decemberben azt mondta,
folyamatosan alakul a támoga-
tói kör. De fontos az is, hogy
legyen elegendô beszállító.

– Az elsô bejelentéskor még
sok fehér folt volt a mi térké-

Nándor ugyanolyan
motivált, mint volt
1991-ben, de annál
most már sokkal
megfontoltabb
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Fa Nándor és a hajó a Pauger Carbon Kft. mûhelyében. Márciustól már Fehérváron épülhet tovább

pünkön, de ezek mára eltûn-
tek, sikerült tartalommal kitöl-
teni az elképzeléseket. Úgy is
mondhatnám, összeállt a csa-
pat. A projekt megvalósítása
anyagi biztonságban van abból
a szempontból, hogy elkészül-
het, vízre kerülhet a hajó, és
elindulhatok az elsô versenyen

októberben, ami egy Atlanti-
óceánt átszelô kihívás lesz.

Az IMOCA World Cham-
pionship elnevezésû óceáni vi-
lágbajnoki széria 2013-tól
2017-ig tart majd és fô esemé-
nye egy magányos küzdelem
lesz a hullámokkal: a legna-
gyobb verseny, a Vendée Glo-

be 2016-17-ben. De az elsô ki-
hívás kétszemélyes út. Vajon
kivel hajózik majd?

– Egy általam jól ismert ma-
gyar vitorlázóról van szó, de a
nevét még nem szeretném elá-
rulni, nem akarok a dolgok elé-
be vágni. Külön szempont volt
a kiválasztásánál, hogy hazai
társsal, itthoni sportemberrel
indulhassak el a Transat-on.

Fa Nándor elmondta, hogy a
projekt egyben üzleti szem-
pontból is tesztelésnek számít.
Miért? Nándor állítja, hogy a
magyar szakemberek képesek
ma már világszínvonalú hajó-
kat építeni, ám közel sem any-
nyi pénzért, mint teszik azt
például a franciák. Ezért jó
esély van arra, hogy a jövôben
például egy francia csapat ôket

A Spirit of Hungary óceá-
ni projekt elsô kihívása
idén októberben kezdô-
dik, miután Fa Nándor az
Adriáról áthajózik az At-
lanti-óceánra. A világ leg-
jobbjainak mezônye ver-
senyben átszeli az óceánt
Franciaország és Kolum-
bia között. A Barcelona

World Race 2014-ben
egy földkerülô verseny
lesz, egy évre rá egy
újabb Transat következik,
majd 2016 és 2017 kö-
zött száguld körbe a Föl-
dön kikötés és külsô se-
gítségnyújtás lehetôsége
nélkül a legjobb szóló vi-
torlázók mezônye.

RÖVIDEN

Bálák égtek
a pince mélyén
Lajoskomárom (kl) – Fû-
téshez használt szalma-
bálák gyulladtak meg
egy családi ház alagsorá-
ban január 28-án este. A
helyszínre elsôként a he-
lyi önkéntes tûzoltó
egyesület tagjai értek ki
– tájékoztatott Szabó-
Bisztricz Anett, megyei
katasztrófavédelmi szó-
vivô. Beavatkozásuknak
köszönhetôen a lángok a
pince többi helyiségére
és a lakrészre nem terjed-
tek át. A sárbogárdi tûz-
oltók három órán át lég-
zôkészülékben oltották
az izzó 51 kisméretû bá-
lát. Személyi sérülés
nem történt.

Rugós bicska
és kés volt nála
Tata (kl) – Megmentették
a kihûléstôl, majd a
közbiztonságra különö-
sen veszélyes eszköz –
rugós bicska és kés – bir-
toklása miatt feljelentet-
ték a rendôrök azt a 45
éves tatai férfit, akire ja-
nuár 29-én hajnalban ta-
láltak rá. Egy társasház
elôtt feküdt a földön
erôsen ittas állapotban.

SZERKESZTÔSÉGI ÜGYELET
A mai számot szerkesztette:

Gábor Gina
Ügyeletes szerkesztô:

06 (20) 515-0010
Ügyeletes újságíró:
06 (20) 215-5895

fax: 06 (22) 542-719
E-mail: szerk@fmh.plt.hu

Terjesztés: 06 (22) 542-750
Reklamációs ügyintézés:

hétfôtôl szombatig
6–10 óráig.

Telefonos hirdetésfelvétel
hétfôtôl csütörtökig 8–18-ig,

pénteken 8–18 óráig:
06 (40) 949-459

Senior orvosok találkozója
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Székesfehérvár (sl) – Második alkalommal gyûltek össze a
Nyugdíjas Orvosok Klub tagjai, tegnap a Hiemer-házban. A radi-
ológiáról tartott elôadást Baráth Károly. Képünkön balra az elô-
adó a szervezôk társaságában egyezteti a program menetét

Hirdetés

Tetten érték, elfogták a tolvajt
Gárdony (kl) – Egyre több kis-
értékû lopásról érkezik hír ma-
napság. Fôleg a piperecikkek
kelendôek.

Gárdonyban például egy
élelmiszerüzletbôl szépség-
ápolási cikkeket kísérelt meg
eltulajdonítani egy 30 éves fér-
fi január 28-án. A bolt bizton-

sági ôre azonban éber volt, és a
lopást észlelve rendôrt hívott.
A kiérkezô járôrök a tolvajt
elôállították, majd meghallga-
tását követôen szabálysértési
ôrizetbe vették – tájékoztatta
lapunkat a Fejér Megyei Rend-
ôr-fôkapitányság sajtószolgá-
lata.

modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
TÁMOP-5.6.1.C„Csillagkapu”

Nyitva van a Csillagkapu
ÁLDOZATSEGÍTÉS (1) Ellopták, kirabolták, betörtek? – Megelôzés és a sérelmek kezelése

Székesfehérvár (vv) – A Csil-
lagkapu modell-program az
állami áldozatsegítés széle-
sebb körben való megismer-
tetését szolgálja. Megelôzés
és a sérelmek kezelése –
errôl szól sorozatunk.

Az Országgyûlés 2005-ben fo-
gadta el „A bûncselekmények ál-
dozatainak segítésérôl és az állami
kárenyhítésrôl” szóló törvényt,mely
alapján 2006. január elsejétôl az ál-
dozatsegítéssel kapcsolatos állami
feladatokat jelenleg a kormány-
hivatalok igazságügyi szolgálatai
látják el. Az állam áldozatsegítô
szolgáltatóként elômozdítja az
áldozat érdekeinek érvényesítését,
azonnali pénzügyi segélyt ad, illetve
jogi segítséget nyújt.

– Az állami áldozatsegítô poli-
tika kifejezésre juttatja, hogy az
állam a méltányosság és a társa-
dalmi szolidaritás elvei alapján
segítséget kíván nyújtani annak

érdekében, hogy enyhüljenek a
bûncselekményt elszenvedett és
emiatt életminôségükben veszély-
be került személyek társadalmi,
erkölcsi és anyagi sérelmei – emel-
te ki dr. Szabó Alíz, a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Igazság-
ügyi Szolgálatának igazgatója.
– Az áldozatsegítô osztály mûkö-
désének nyolcadik évében ugyan-
akkor elmondható, hogy a szer-
vezet fennállásáról még mindig
nagyon kevesen tudnak, ezért
a Csillagkapu modell-program
egyik fô célkitûzése az állami
áldozatsegítés szélesebb körben
való megismertetése – tette hozzá.

A program az áldozattá válás
megelôzése és az áldozatsegítés
fejlesztése érdekében megyénk-
ben a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal Igazságügyi Szolgálata, a Fejér
Megyei Rendôr-fôkapitányság
és az Echo Innovációs Mûhely
együttmûködése révén valósul
meg a múlt év augusztusától. A

projekt Fejér megye teljes lakos-
ságára, azaz a 108 településen élô
mintegy 430 ezer személyre terjed
ki. A célcsoportok a következôk:
egyrészt a bûncselekmények és
a tulajdon elleni szabálysértések
sértettjei, a potenciális áldozatok
(gyermekek, fiatalok, idôsek, ki-

szolgáltatott helyzetben lévôk),
másrészt az áldozatokkal közvet-
lenül foglalkozó, illetve az áldo-
zatokkal közvetlenül kapcsolatba
kerülô szakemberek, az áldozatok
mikrokörnyezete és a települése-
ken élô állampolgárok.

A modell-program tevékeny-
ségei négy tematikus, egymással
párhuzamosan futó modulban
zajlanak, melyek a következôk:
áldozatsegítés, kompetencia-
fejlesztés, települési mediáció és
bûnmegelôzés.

– A projekt során arra vállal-
koztunk, hogy a létrejövô – mo-
dell értékû – együttmûködések,
képzések révén az áldozatsegítés
és az áldozattá válás megelôzése
érdekében a meglévô, valamint új
források felhasználásával hatéko-
nyabbá váljon a segítségnyújtás az
állampolgárok számára – hangsú-
lyozta dr. Szabó Alíz.

Kinyílt a Csillagkapu!
(Folytatjuk)

Dr. Szabó Alíz, a Fejér Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatának igazgatója
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