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Húszezret kínált 
a rendőröknek

Veszprém (mti) -  Vesz
tegetés és ittas vezetés 
alapos gyanúja miatt in
dított eljárást egy 41 
éves, Pest megyében la
kó fé rfi ellen a nyomo
zóhatóság. A  fé rfi autó
já t a Balaton-parti tele
pülésen, Révfülöpön ál
lították meg a rendőrök, 
és a kocsiból kiáramló 
szeszszag csapta meg az 
orrukat. A  láthatóan it
tas, akadozva beszélő 
autós 2 0  ezer forintot 
ajánlott a rendőröknek, 
hogy ennek fejében „s i
mítsák el”  az esetet, ne 
tegyenek feljelentést. A  
fé rfi alkoholos állapotát 
a szonda is igazolta, elő
állították a tapolcai 
rendőrkapitányságra, s 
a járőrök jelentették pa
rancsnokuknak a vesz
tegetési kísérletet is.

A rendőrség  
vitte  el a kocsit

Székesfehérvár (str) -
Feltörtek egy Peugeot 
Boxert a Bakony utcá
ban hétfőn -  nyilatkozta 
a megyei rendőr-főkapi
tányság szóvivője. Az 
autó gazdáját azonban 
nem találták, ezért e lv it
ték a rendőrség telephe
lyére.

Petíció a kollégium ért
SORSKÉRDÉS Még tartanak az egyeztetések, dönteni viszont muszáj májusban
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HÁZI PÉTER 

hazi.peter@fmh.plt.hu

Székesfehérvár -  Kubik 
Anna színésznő, egykori 
fehérvári kollégista le
vélben fejezte ki szoli
daritását az intézmény 
bezárása ellen petíciót 
gyűjtőkkel. Az egyezte
tések még tartanak.

„M in t volt fehérvári 'há
nyatott sorsú' kollégista, aki 
(a gimnáziumi évek alatt a vá
ros különböző pontjain ideig
lenes szállásokon ) végig arra 
várt, hogy ez a kollégium fe l
épüljön, ... csatlakozom a diá
kok kérelméhez, hogy a Ne
mes Nagy Ágnes Kollég iu
mot ne zárják be! ... Kérjük a 
város vezetőségét, fontolja 
meg döntését, s legyen tekin
tettel, ha tud, a megfogalma
zott indokokra!”  -  áll Kubik 
Am a színésznő támogató le
velében. Mindeközben a Ne
mes Nagy Ágnes Kollégium 
diákönkormányzata eddig 
már több m int ezerötszáz 
virtuális aláírást gyűjtött ösz- 
sze a megye különböző pont
ja in  élő diákoktól és szülőktől 
az intézmény megmentése ér
dekében.

A  Pedagógusok Szakszer
vezetének nevében M ihályi 
Gyula titkár levelet juttatott el 
szerkesztőségünkbe, amely
ben a többi között idéz abból a 
levélből, amit az önkormány
zatnak is megküldték a kér
déssel kapcsolatos állásfogla
lásukról. E szerint „elismerve, 
hogy a székesfehérvári önkor
mányzati kollégiumok k i
használtsága alapján szükség 
van bizonyos lépések megté
telére, azonban a most terve
zett intézkedést időszerűtlen
nek, előkészítetlennek, szak

mailag megalapozatlannak és 
elhamarkodottnak tartjuk, 
amelyet nem előztek meg 
megfelelő egyeztetések, ha
tásvizsgálatok, és amely nem 
számol a tervbe vett intézke
dés negatív következményei
vel. Szakszervezetként első
sorban az itt dolgozó pedagó
gusok és más alkalmazottak 
munkahelyéért, a jó  közössé
gért aggódunk, de ezzel 
együtt a nagy múltú intéz
ményben felhalmozott peda
gógiai értékek féltése is mun
kál bennünk”  -  foglal állást a 
szakszervezet, ami szerint 
számtalan nevelési problémát 
vet fel az ötödik vagy hetedik 
osztályba járó gimnazista 
gyerekek koedukált ko llégi
umba való elhelyezése, ahol

A lánykollégium lakói nemrég 
körbeölelték az épületet a 

megmentése érdekében, estén
ként pedig az SOS jelét rajzol

ják ki a kollégium ablakai

Fo t ó : N a g y  N o r b e r t

nehezen oldható meg a 2 0  év 
körü li fiataloktól való elkülö
nítésük. Egyébként is -  más 
életkori sajátosságokból 
adódóan -  számtalan együtté
lési probléma forrása lehet a 
többi korosztálynál is a koe- 
dukáltság az erre alkalmatlan 
épületben. Aggasztó jelnek

tartja a szakszervezet, hogy 
sok szülő -  a várható körül
mények miatt -  fontolóra vet
te lánya kollégium i tagságá
nak, esetleg tanulói jogviszo
nyának is a megszüntetését.

-  Nem öröm még csak a le
hetőséget sem felvetni, hogy 
hozzányúlunk a város intéz

ményrendszeréhez. Én sem 
ezzel készültem polgármes
terségem első évére. A  város 
nehéz gazdasági helyzetében 
azonban minden saját forrást 
igénylő vállalást meg kell 
gondolni. Éppen ezért a fehér
vári önkormányzat a fehérvári 
diákok oktatására szeretné a

forrásokat fordítani. Sajnos < 
központi normatíva kiegészí 
tésre szorul, és már így is í 
költségvetés egyharmadát a; 
oktatásra költi az önkormány 
zat -  fogalmazott érdeklődé
sünkre Cser-Palkovics And
rás polgármester, aki hozzá
tette, a közgyűlés óta tárgya
lások zajlanak a tanárokkal, í 
diákokkal, minden érintettel 
A diákok által hétfőn beadoti 
közterület-foglalási enge
délyt soron kívül írta alá a pol
gármester, hiszen -  mint fo-

A következő 
közgyűlésre 
alakulhat csak ki 
a város végleges 
álláspontja

galmazott -  demokráciában 
alkotmányos jog tüntetni.

-  Eredményt viszont véle
ményem szerint csak egyezte
tésekkel lehet elérni. A  Peda
gógus Szakszervezet helyi 
szervezete is elismeri, hogy a 
kihasználtság miatt szükség 
van változtatásra. M i éppen 
ezért gondolkodunk a József 
Attila Középiskolai Kollégi
umban. Számos közös ren
dezvényt, ünnepséget szerve
zett eddig is a két intézmény, 
így emberileg is felvállalható- 
nak tűnik a közös működtetés 
-  tette hozzá a polgármester, 
aki hangsúlyozta, végleges ál
láspont csak várhatóan a kö
vetkező (május végi) közgyű
lésre alakul ki.

további képek, információk

fmht

A finn tanulókat megviselte a nagy utazás és a meleg idő, de nagyon érdekesnek találták a sétát

Északi vendégek jöttek
Finn diákokat lát vendégül az István Király Általános Iskola

Székesfehérvár (Ik) -  Álta
lános iskolás diákok ér
keztek tegnap a finnor
szági Kemiből. A gye
rekek és tanáraik az Ist
ván Király Általános 
Iskola vendégszeretetét 
élvezik ezen a héten.

A  kisdiákokat, tanáraikat 
és Pertti Hentlinen iskolai
gazgatót Róth Péter alpolgár
mester köszöntötte és vezette 
körbe a városházán. Kráh- 
lingné Kovács Tünde, az Ist
ván K irá ly  Általános Iskola 
igazgatónője elmondta: 2004

óta áll fenn cserekapcsolat a 
Kemiben, Fehérvár testvérvá
rosában működő intézmény
nyel a Comenius-program ré
vén, azóta már több, finn cso
port látogatott hozzájuk.

-  Az évek során igazi ba
rátságok szövődtek, a m i 
diákjainknak jó  lehetőség v i
lágot látni és az angol nyelvet 
gyakorolni. A  finn iskola ve
zetői-hangszereket is adomá
nyoztak már nekünk, ma dél
ben egy kis koncertet is adnak 
a gyerekek. M ive l Finnország 
a hazánkban is egyre népsze
rűbb nordic walking sportág

hazája, így reggel bemutatót 
is tartanak iskolánkban a k ih í
vás napja alkalmából. Székes- 
fehérvár nevezetességeinek 
meglátogatása mellett ju t idő 
a héten egy budapesti város
nézésre is.

A  d iákokat. családoknál 
szállásolták el, pénteken in 
dulnak vissza hazájukba. 
Pertti Hentlinen először jár 
városunkban, de rögtön 
elnyerte tetszését. Elmondta, 
hogy nagyon hasznosnak tart
ja  a két város testvérkapcsola
tát, diákjait pedig lenyűgözte 
az igazi, napsütéses tavasz.

Vizsgaközpont menekülteknek
Bicske (str) -  Akkreditált 
számítógép-használói 
vizsgaközpont alakult a 
menekülttáborban. So
kak összefogása kellett 
ehhez.

A  Neumann János Számí
tógép-tudományi Társaság és 
a Migrants Help Magyaror
szág Egyesület között fennál
ló együttműködés eredmé
nyeként néhány napja akkre
ditált ECDL központ alakult a 
bevándorlási hivatal bicskei

befogadó állomásán. Az Eu
rópai Számítógép-használói 
Jogosítvány (ECDL) meg
szerzését célzó képzés és 
vizsgáztatás angol nyelven 
zajlik, hazánkban menedékjo
got nyert külföldiek számára 
-  mondta el lapunknak Hős 
Sándor, a tábor vezetője.

-  A  történet úgy indult, 
hogy a hazai menekülttábo
rokból kikerültek egy cso
portja, mind afrikaiak, nem
rég ECDL bizonyítványt sze
reztek egy pesti vizsgaköz

pontnál. A  kérdésre, hogyan 
szánták el magukat erre, egyi
kük Mahatma Gandhi híres 
mondását idézte: „Be the 
change you want to see” , az
az: „Légy a változás, amit lát
ni akarsz”  -  emlékezett vissza 
a kezdetekre az igazgató.

Ugyanez a Sierra Leone-i 
fiatalember, James Peter, az
óta. létrehozta a Migrants Help 
Magyarország Egyesületet 
(Mighelp), amelyet a Neu
mann János Számítógép-tu
dományi Társaság, annak

megalakulása óta támogat. 
Ennek legújabb eredménye a 
május 1 2 -én alakult akkredi
tált ECDL vizsgaközpont.

Az első tanfolyam már idén 
márciusban elindult, mostan
tól azonban hivatalos vizsga 
is tehető helyben. A résztve
vők a bicskei tábor lakói, akik 
beszélik az angol nyelvet és 
kellően elszántak a tanulásra.

Az órákat és a vizsgákat 
önkéntes tanár, illetve akkre
ditált vizsgabiztos tartja angol 
nyelven.

Képességek 
próbája lesz
Dunaújváros (pj) -  A  buda
pesti Á b ility  Park idén febru
árban vetélkedőt hirdetett 1 0 - 
1 2  éves iskolásoknak a fogya
tékkal élők helyzetének be
mutatására. A  selejtező ma és 
holnap zajlik a jégcsamok- 
ban. A  versenyen nyolc, öt-öt- 
tagú csapat méri össze tudá
sát, a fővároson kívül Békés
csabáról, Boldogkőváraljáról, 
Körösladányból, Pécsről és 
Zsámbékról. Sok, a fogyaté
kos emberek mindennapjai
ban jelenlévő feladatot kell 
megoldani, például kerekes 
székkel közlekedést, tapintás 
alapján történő tapasztalást, 
szaglással való azonosítást.

A  verseny győztesei 2012- 
ben elutazhatnak a londoni 
paralimpiára.

Hozzák a form ájukat
Székesfehérvár (kk) -  A
Kossuth Lajos iskolában 
tegnap kezdődött a 
Hozd a formád, Magyar- 
ország! iskolai, egyhetes 
programja.

Először csak dalban, ké
sőbb igazi mozgásban is k ite l
jesedett a kezdődő heti prog
ram. Az öreghegyi oktatási in
tézményben már régóta hoz
zák a formájukat a diákok és a 
pedagógusok is. A  4. b-sek 
zoknitánca az igazgatónő, Vi- 
rágné Sziládi Judit megnyitó
ja  után derítette jó  kedvre a 
nézőközönséget. Ma zöldség
napot tartanak, csütörtökön 
sportnapot rendeznek, szom
baton a hagyományos családi 
napon egészséges ételeket 
főznek, jó l érzik magukat. A zoknitánc nagy sikert aratott az iskola nebulói, tanárai közt


