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VISSZATÉRÉS Máris kitûnô formában van Fa Nándor és az új hajó

Az igazi titkok láthatatlanok
(Folytatás az 1. oldalról)
– A józan ész gyôzött, s a

Budapest építésénél sokkal in-
kább a vetélytársak elgondolá-
sait vettem figyelembe, mint a
sajátjaimat. Ám érdekes, az
idô engem igazolt. A hajóter-
vezés ugyanis abba az irányba
fejlôdött, amire én 1994-ben
gondoltam. Ez a hajó tehát fe-
lül- és oldalnézetbôl, bizonyos
metszetekbôl sokkal inkább
hasonlít az Alba Regiára, mint
a Budapestre. De az anyagot és
a technológiát tekintve már
sokkal elôrébb járunk.

–Mi az, amit nem szívesen
osztanameg a versenytársak-
kal ebben a pillanatban?

– Nincsenek titkaim. Vala-
melyik reggel például itt talál-
tam az egyik francia vetélytárs
tervezôjét, aki Bretagne-ból
„véletlenül” erre járt, s ha ép-
pen erre járt, megnézte a hajó-
mat. Beszélgettünk egyet a ha-
jó hátuljában. Én nagyon ked-
velem ôket, s látom, érdeklô-
dést kelt, amit csinálok. Ami
talán titok, az annak sem vi-
lágos, aki éppen itt áll a hajó
fedélzetén. A karbon techno-
lógiában olyan rejtelmek van-
nak, amelyek láthatatlanok, s
összességében egyébként is
csak én látok mindent. De ha
nagyon kíváncsi valaki, talán
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Fa Nándor (balra) az épülô új hajótest belsejében. Most már a belsô tér különbözô elemeit festik, és a szerkezeti elemek készen vannak

még el is mondom. A fejlôdés-
nek ugyanis nem az az útja,
hogy eltitkolom, amit tudok,
hanem az, hogy megosztom

másokkal. Van olyan tanács,
amit én kérek francia bará-
taimtól, de az már más kérdés,
hogy elhiszem-e, amit monda-
nak. De szoktak válaszolni.

– Milyen készültsé-
gi állapotban van je-
lenleg a hajó?

– A laikus számára
ez most egy óriási hajó,
amely szép fekete,
mert natúr karbon
egyelôre még, amely
száz százalékban szénszálból,
szendvics szerkezettel épült.
Az anyagok nyolcvan fokon
edzôdnek, tehát sátor került a
hajó fölé, amit felfûtöttünk
húsz órára nyolcvan fok fölé.
Egy rendkívüli szilárdságú
anyagot kaptunk, s most már a
belsô tér különbözô elemeit

festjük, de a szerkezeti elemek
készen vannak.

–Mikor kerülhet át a hajó a
székesfehérvári csarnokba?

– Egy hónapon belül. Elvi-
leg már ott kellene lennie, de
amikor az ütemtervet kitalál-
tam, akkor a régi építési ta-
pasztalataimból indultam ki és
nem gondoltam arra, hogy ez
idôigényesebb hajó és sokkal
több munkaórára lesz szükség.
A tervhez képest tehát most

csúszunk egy hónapot, de a re-
alitásokhoz képest nem.

– Ehhez képest mikor úsz-
hat a tengeren?

– Valamikor július-
ban, és augusztusban
kezdünk igazán vitor-
lázni, ami még mindig
rendben lesz. Inkább
késôbb vitorlázom egy
kész hajóval, mint-
hogy úgy járjak, mint
annak idején az Alba

Regiával, hogy az óceán kö-
zepén Newport felé még min-
dig festettem a hajóban. Ezt
most nem szeretném, így egy
kész hajót viszünk a tengerre.

Magyar társ a kétszemélyes versenyre
Fa Nándor: „A fejlôdésnek
nem az az útja, hogy

eltitkolom, amit tudok...”
Fa Nándor: „Nekem az volt
az alapvetô vágyam, hogy
az új hajó elsô versenyét,
amely novemberben rajtol
Le Havre-ból, egy magyar
társsal vitorlázzam végig.
Korábban nemmondtam,
de most már elárulom:
Goszleth Marcellrôl van
szó, aki ragyogó magyar vi-
torlázó, nálam sokkal fiata-
labb. Ô valamikor Sydney-
ben az olimpián indult

470-esben, késôbb nagy-
hajós, illetve „mindenevô”
vitorlázó lett. Én azóta ta-
nultam meg tisztelni az ô
tudását és hozzáállását,
amióta egyszer a csapa-
tom tagja volt. Hasznos és
rokonszenves vitorlázó be-
nyomását keltette bennem
és örömmel tettem neki
ajánlatot, amit ô örömmel
fogadott, így közösen ké-
szülünk az elsô versenyre.”

RÖVIDEN

Egy szerelem
margójára
Székesfehérvár (szz) –
Sükösd Gézáné Schuller
Erzsébet: Janka és József
titka címû könyvét mu-
tatják be április 11-én, 18
órakor a Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Zsolt ut-
cai tagkönyvtárában.
Egyidejûleg, Egy szere-
lem margójára – ami a
könyvbôl kimaradt cím-
mel kiállításon, eredeti-
ben tekinthetôk meg a
képeslapok és egyéb do-
kumentumok. A tárlat
április 27-ig látható.
Közremûködnek: F.
Dôry Magdolna, Stokin-
ger József, Hornyák Já-
nos, Csiákné Kammel
Katalin.

Takács Antal:
Pasztell világ
Székesfehérvár (szz) –
Takács Antal festômû-
vész munkáiból rendez-
nek kiállítást az Öreghe-
gyi Közösségi Házban.
A Pasztell világ címû tár-
latot április 12-én, pénte-
ken, 18 órakor Lakner
József fôiskolai tanár
nyitja meg. A kiállítás
május 12-ig tekinthetô
meg, az intérmény nyit-
va tartási idejében.

A Költônk és
kora döntôje
Székesfehérvár (szz) – A
Szabadmûvelôdés Házá-
ban április 11-én, csütör-
tökön, délután 14 órai
kezdettel rendezik meg a
Költônk és kora címû ha-
gyományos, József Atti-
la életérôl és munkássá-
gáról szóló vetélkedô
döntôjét.

Váratlan áramszünet,
beinjekciózott beteg

Székesfehérvár (hp) – Nem
kapott elôzetes értesítést
az áramszünetrôl a fogor-
vosi ügyeletet ellátó fogá-
szat – az egyik beteget
már beinjekciózták a ke-
zelés miatt, amikor az ára-
mot kikapcsolták...

látni, illetve kiértesíteni elôre
– tette hozzá Salamon László.

Hasonló problémáról szá-
molt be Sebestyén Csaba, egy
szomszédos, autóalkatrész-
felújító mûhely ügyvezetôje
is, ôket ugyancsak nem tájé-
koztatta a szolgáltató arról,
hogy hétfôn áramszünet lesz.

A panaszok miatt megke-
restük az E.On szóvivôjét,
Egyházi Nikolettát.

– Nyilvántartásunk szerint
a szóban forgó munkáról a tör-
vény szerinti határidôben, 15

nappal a munkavégzés elôtt ér-
tesítettük az érintetteket a pos-
taládákba tett szórólapon –
mondta érdeklôdésünkre az
E.On Hungária szóvivôje, aki
hozzátette, a törvény szerint
járnak el, amikor szórólapon
értesítik a lakosságot, sajnos
néhány esetben valóban elô-
fordul, hogy az érintettek nem
veszik észre vagy véletlenül
kidobják az értesítést.

– Mivel nem csak egyszerû
fogászatként mûködünk, ha-
nem Fehérvár és környékén
élô lakosság részére ügyeleti
ellátást is biztosítunk, ezért pá-
cienseink érdekében kiemelt
módon kellett volna minket
elôre tájékoztatni a tervezett
áramszünetrôl. Ehhez képest
semmilyen értesítést nem kap-
tunk – kereste meg lapunkat
Salamon László, a Berényi út
33. alatt mûködô fogászat ügy-
vezetôje, akinek a felháboro-
dása azért is nagy, mert tájé-
koztatása szerint nem ez az el-
sô eset, hogy a rendelô elôze-
tes tájékoztatás nélkül maradt
áram nélkül.

– Az egyik páciensünket
beinjekciózott állapotban, a
kezelés elvégzése nélkül haza
kellett küldenünk, a délelôttre
bejegyzetteket, illetve az
ügyeleti ellátásra jelentkezô
betegeket pedig nem tudtuk el-

Hirdetés

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

Békésen, helyi módszerekkel
ÁLDOZATSEGÍTÉS (6) Az igazságügyi szolgálat közvetítôi eljárásra várja a jelentkezôket

Székesfehérvár (vv) – A
Csillagkapu modell-program
az állami áldozatsegítés
minél szélesebb körben való
megismertetését szolgálja.
Megelôzés és a sérelmek
kezelése – errôl szól
sorozatunk.

A települési mediációs modul
kitûzött célja, hogy az adott tele-
pülésen élô, vagy ott rendszeresen
tartózkodó családok, szomszédok,
lakóközösségek, településrészek
közötti nézeteltérések, konfliktu-
sok békés, erôszakmentes meg-
oldásának helyben alkalmazható
módszerit átadják a résztvevôknek.

A közösségi mediáció a prob-
lémák, a hosszú ideje elmélyült
szomszédsági konfliktusok keze-
lésére, illetve a már elkövetett bûn-
cselekmények hatásainak csök-
kentésére és ezzel együtt az is-
mételt bûnelkövetés elkerülésére
fókuszál.

A mediáció (magyarul közvetí-
tés) egy speciális konfliktuskezelési
módszer, amelynek lényege, hogy
a két fél vitájában mind a két fél
közös beleegyezésével egy sem-
leges harmadik fél (mediátor) jár
közben. A mediátor a probléma-
megoldó folyamat keretében segít
tisztázni a konfliktus természetét,
segít olyan megoldást találni, amely

mind a két fél számára kielégítô. A
mediáció öt településre – Enying,
Ercsi, Pátka, Sárkeresztúr és Szé-
kesfehérvár (Mura utca és Hübner
András utca) – terjed ki.

A program során mediációs
érzékenyítô tréninget szerveznek,
a foglalkozásokkal a fennálló,
elmélyült konfliktusok kezelését
kívánják szolgálni. A lakossági

érzékenyítés nemcsak a tájékoztató
fórumokon, hanem a kiadványokon
keresztül is zajlik majd. Dokumen-
tumfilmet terveznek, és megyei
módszertani mûhelykonferenciát
tartanak – mondta el Ruff Tamás
modulfelelôs.

A Csillagkapu modell-program
keretében a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi Szolgá-
lata olyan személyek jelentkezését
várja, akik úgy gondolják, hogy a
bírósági eljárás helyett a konfliktu-
saikat közvetítôi eljárás során ren-
deznék. Ingyenes, büntetôeljáráson
kívüli mediáció igénybevételére az
áldozatsegítési modulban is van
lehetôség, mellyel összefüggésben
bôvebb felvilágosítás a megyei
kormányhivatal igazságügyi szol-
gálatának áldozatsegítô osztályán
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér
1.) személyesen vagy telefonon
keresztül (22/511-075) Horváth
Zsolttól kérhetô.

(Folytatjuk)
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