
HETI MELLÉKLETEINK: Életmódi ● Szép otthon ● Ma: Utazó ● ● Lóerô ● Hétvége

A MEGYE NAPILAPJA
2013. április 10., SZERDA – 58. évf. 83. sz. – Ára: 115 Ft – www.feol.hu

VISSZATÉRÉS Nagyszerû hajó születik ismét: talán a legjobb

Közeledik az indulás
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Fa Nándor az új hajótest fedélzetén, munka közben. Korábban volt, hogy még a vizen is épített és festett, de ezúttal ezt el akarja kerülni

Tihanyi Tamás Bár ott lehettem korábbi ha-
jóin is, ezt az érzést mégsem
tudom máshoz hasonlítani. Fa
Nándorral a fedélzeten állunk,
nézem a hatalmas testet ma-
gam alatt és megborzongok, a
hatás lenyûgözô. A csarnok-
ban körülöttünk munkások te-
szik a dolgukat, de én hullámo-
kat látok, libabôrös lesz a ka-

Alba Regia alapján annak ide-
jén egyszer már megálmodtam
– mondta Nándor. – Egy sor
változtatás szándéka bujkált
bennem, ám adódott a kérdés:
azt csináljam, amit helyesnek
tartok, vagy figyeljem a nem-
zetközi trendeket, azt, milyen
hajókkal nyernek a fran-
ciák.(Folytatás az 5. oldalon)

tihanyi.tamas@fmh.plt.hu

Kápolnásnyék – Egyelôre
a Pauger Carbon Kft. csar-
nokában épül Fa Nándor
új hajója, amellyel részt
vesz az IMOCA World
Championship elnevezé-
sû versenysorozaton.

rom és szeretnék idôsebb lenni
már néhány hónappal.

– Épülô hajóm sokkal in-
kább hasonlít ahhoz, amit az

UTAZÓ Kopernikusz Miklós
szülôvárosa méltán nyûgözi
le a látogatót. 6. oldal
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Hortobágyi János: Be tud-
nám bizonyítani az igazamat

Kellene
huszonöt
millió

Székesfehérvár (zsf) –
Hortobágyi János
számításokkal iga-
zolja, hogy ötlete ré-
vén milliárdokat le-
hetne megtakarítani.

A jelenlegi motorok-
nál mintegy 50 százalék-
kal hatékonyabban mû-
ködô szerkezet prototí-
pusának elkészítéséhez
25 millió forintra lenne
szüksége Hortobágyi Já-
nosnak. Társával indult
egy pályázaton, ahol el-
utasították, majd bepe-
relték, ô pedig viszont-
perelte a pályázatot kiíró
innovációs hivatalt.
(Részletek a 3. oldalon,
Korunk... címmel.)

Jó reggelt,
Fejér megye!

VVannak, akiket a tenger
végtelensége nyûgöz
le, mások azt szeretik,
ha biztonságos távol-
ságban ott látják ma-
guk elôtt a szemközti
partot. Élnek olyanok,
nem is kevesen, akik
betegek lesznek a ten-
geren, rosszul viselik a
hullámzást, és akad-
nak, akiket egy idô
után a tenger hiánya
tesz beteggé. Utóbbiak
egyszer csak fogják ma-
gukat, és elindulnak.
Becsülöm és kicsit
irigylem is ôket, akik
egyedül vagy legfeljebb
még egy társsal neki-
vágnak, hogy hetekig
csak a mérhetetlen víz-
tömeg legyen a társuk,
egy imbolygó hajóban.
Azzal együtt, hogy itt és
most a szárazföldön is
nehéz talpon maradni.

Szabó Zoltán
szabo.zoltan@fmh.plt.hu

Hoffmann segítôje lesz?
Székesfehérvár (tr) – Úgy
tûnik, Sipos Imre, a szé-
kesfehérvári járás tanke-
rületének vezetôje lesz a
helyettes államtitkár.

tója volt, s január elsejétôl lett
a fehérvári járási tankerület
vezetôje. Mint megyeszékhe-
lyi tankerületi vezetô a járás
általános és középiskoláin kí-
vül a megye valamennyi szak-
képzô intézete a hatáskörébe
tartozik. Hoffmann Rózsa ál-
lamtitkár korábbi helyettes ál-
lamtitkára, Gloviczki Zoltán
már tavaly bejelentette lemon-

dását, de akkor még marasztal-
ták. Posztjáról végül április
15-én távozik. Sipos Imre
1989-ben, matematika-fizika
szakos tanárként végzett Sze-
geden, egy évig dolgozott a
Videoton szoftverlaborjában.
1990-tôl a Teleki Blanka Gim-
náziumban tanított, majd igaz-
gató lett ott. Tegnap nem sike-
rült elérnünk a mobilján sem.

Sipos Imre lesz az új közok-
tatási helyettes államtitkár –
írja a hvg.hu a hír24-re hivat-
kozva. Sipos korábban a Tele-
ki Blanka Gimnázium igazga-

Telt ház elôtt zajlott
az Öreghegyi Disputa
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„Plecsni van, munka nincs” – jegyezte meg Kondor Katalin az es-
ten. Az újságíró augusztus 20. alkalmával részesült kitüntetésben

Székesfehérvár (bkl) –
Kondor Katalin újságíró, a
Magyar Rádió egykori el-
nöke volt a vendége az
Öreghegyi Disputának,
melyet kedden este, telt
ház elôtt tartottak.

natkozásban politikai hiba tör-
tént, hiszen lassan három esz-
tendô eltelte után is érinthetet-
len az az ember, aki tönkretette
Budapestet – vélekedett
Kondor Katalin kedden, az
Öreghegyi Mûvelôdési Ház-
ban tartott esten. A Magyar
Rádió hajdani elnökét Horváth
Miklós Csaba önkormányzati
képviselô köszöntötte, beszél-
getôpartnere pedig Bobory
Zoltán költô volt. A rendez-
vény telt ház elôtt zajlott.

Ahol jár, ott mindenütt az
egyik elsô téma, ami felvetô-
dik, az elszámoltatás kérdése.
Ezt a dolgot komolyabban kel-
lene venni a politikusoknak is.
Kétségtelen, hogy ebben a vo-

Ifjú bajnokok fogadása a Városházán
Székesfehérvár (sis) – Teg-
nap a Városházán Cser-
Palkovics András, a me-
gyeszékhely polgármeste-
re fogadta a fehérvári
fiatal jégkorongozókat.
Volt mirôl beszélniük...

Cser-Palkovics András a ta-
lálkozón gratulált a srácoknak.
Bôven volt mihez: az elsô íz-
ben kiírt nemzetközi verseny,
az EBYSL U20-as korosztá-
lyos gyôzelemhez, a magyar
bajnoki címhez, a legújabb
diadalhoz, a 18 évesek világ-
bajnoki sikeréhez, és a többi
korosztályos honi éremhez. A
város vezetôje felhívta az ifjak
figyelmét a felelôsségükre, ar-
ra, hogy nekik kell megalapoz-
ni a fehérvári hoki új, sikeres
generációját. (11. oldal)
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Az EBYSL rájátszásának legeredményesebbje, Tóth Gergô (jobbra)
a mezét adja emlékbe Cser-Palkovics András polgármesternek

Az áfacsökkentés
hasznosabb volna

Szerdánként

Része a túráknak!

Barangoljon velünk!


