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házelnök napja 
Százmillió dolláros hitel Finnországtól — A Fidesznek nem tetszik 

a „rendszer" — Orvosok vagy technikusok? 
Szerkezetátalakításra ad ja a hitelt Finnország — ez jó 

hír. De egyre-másra jönnek a rossz hírek a magyar gaz-
daság minden szegletéből. A KSH felmérése szerint az el-
ső negyed évben 8 százalékkal kevesebb dolgozót foglal-
koztattak a vállalatok és szövetkezetek, mint egy évvel ko-
rábban. Egy-egy állást kereső fizikai munkásra csak 0,7, 
egy-egy szellemi dolgozóra pedig 0,2 betöltetlen munkahely 
jut . Rendeléshiány miat t négy hétre leáll — júliusban — 
a Csepeli Vasmű; sz t rá jkba léptek egy Szolnok környéki 
termelőszövetkezet dolgozói, a pátrohai téesz pedig őnfel-
számolást kezdeményezett. A földtulajdon kérdései közül 
néhányról döntött tegnap a Parlament. Az érdemi munkát 
ismét ügyrendi viták akadályozták, de egyes — ellenzéki 
— képviselők szerint a Parlament racionális ténykedését 
leginkább a házelnök gyakori indítványai és kommentár-
jai gátolják. Ilyen konfliktusok miatt Magyarországon rá-
lőttek már egy házelnökre, de összetörték — egy másik al-
kalommal — a Par lament berendezését is — közölte Töl-
gyessy Péter az MTI tudósítójával, „nem fenyegetéskép-
pen". Tegnap még „csak" a Fidesz-frakció bojkottálta ki-
vonulásával a demonstrat ív megemlékezést Trianonról — 
szintén a házelnök magaviselete miatt. 

Ugyancsak kivonult száz radikális képviselő az Ukrán 
Parlamentből, amikor V. Ivasko párt első t i tkár t válasz-
tották elnökké. Gorbacsov elnök és Ro Te Vu találkozója 
viszont Észak-Koreának nem tetszik: hazarendelték 
moszkvai nagykövetüket — jelentette az AP amerikai 
hírügynökség. 

Sulyok Erzsébet 

Budapesten 
a finn miniszterelnök 

kai eszközökre további más-
fél millió ECU-t irányoztak 
elő, és bizonyos tartalékot is 
képeztek. Elkülönítettek 2 
millió ECU-t az amerikai 
kezdeményezésre Magyaror-
szágon létesítendő Közép- és 
Kelet-Európai Regionális 
Környezetvédelmi Központ 
támogatásához. Az Európai 
Közösségek Bizottsága is 
fontosnak tar t ja , hogy a 
központ lehetőséget ad a 
környezetvédelmi mozgal-
mak, és állami tisztviselők 
szakmai együttműködésére, 

s az állampolgárok hiteles 
környezetvédelmi informá-
lására. 

A közeljövőben Dublinban 
rendezik meg az EK-tagor-
szágok környezetvédelmi mi -
nisztereinek tanácskozását, s 
erre a megbeszélésre meg-
hívják a közép- és kelet-
európai országok képviselő-
it is. 

* 

Carlo Ripa di Meanát fo-
gadta Antall József minisz-
terelnök. (MTI) 

Országgyűlés 

Módosítottáka földtörvényt 

Antall József miniszterel-
nök meghívására hétfőn há-
romnapos hivatalos látoga-
tásra Budapestre érkezett 
Harri Holkeri, a Finn Köz-
társaság miniszterelnöke. Az 
ú j magyar kormány hiva-
talba lépése óta ő az első 
külföldi kormányfő, aki ha-
zánkba látogat. Út jára el-
kísérte felesége, Marja-Liisa 
Holkeri. 

A f inn miniszterelnök kü-
lönrepülőgépen a déli órák-
ban landolt a két ország 
zászlajával díszített Feri-
hegyi repülőtéren. A kül-
döttség ezután szálláshelyé-
re haj tatot t . Az ünnepélyes 
fogadtatásra kora délután a 
Kossuth Lajos téren került 
sor, ahol a vendégek tisz-
teletére felsorakozott a Ma-
gyar Honvédség díszszázada. 
A térre érkező Harri Hol-
keri t és feleségét Antall Jó-
zsef és felesége üdvözölte. 
A finn és a magyar himnusz 
elhangzása után a két kor-
mányfő ellépett a katonák 
sorfala előtt. 

Hazánknak 

A hivatalos program a 
két miniszterelnök négy-
szemközti megbeszélésével 
kezdődött. 

A hivatalos magyarorszá-
gi látogatáson Budapesten 
tartózkodó Harri Holkeri 
f inn miniszterelnök és ven-
déglátója, Antall József mi-
niszterelnök hétfőn délután 
a Par lamentben hitelmegál-
lapodást írt alá. 

Finnország igen előnyös 
feltételekkel 100 millió dol-
láros hitelt ajánlott fel ha-
zánknak, szerkezetátalakítás-
ra. A hitel a f inn export 
támogatását, illetve modell-
értékű beruházások megva-
lósítását szolgálja, s elsősor-
ban a magánvállalkozásokat 
részesíti előnyben. 

Az erről szóló bankközi 
megállapodást ez év január-
jában írták alá, a két mi-
niszterelnök ezúttal a hitel-
nyúj tás kormányközi jegy-
zőkönyvét látta el kézjegyé-
vel. (MTI) 

A meghirdetett kezdési 
időpont — 10.3Q óra — után 
csaknem egy órával kezd-
het te meg tervezett napi -
rendjének, a szövetkezeti tu-
lajdonban lévő termőföld 
tulajdonátruházásának á t -
meneti tilalmáról szóló tör-
vényjavaslat tárgyalását hét-
főn az Országgyűlés. Ugyan-
is ez az ülésnap sem kezdőd-
hetet t ügyrendi vita nélkül. 

A m á r megszokott forma-
litások — az igazoltan távol-
lévők névsorának ismerteté-
se, valamint a jelenlévő kép-
viselők számának megállapí-
tása — után az elnöklő Sza-
bad György javaslatára a 
plénum egyperces néma fel-
állással emlékezett meg a 
hazánk számára oly tragikus 
trianoni békeszerződés 70. 
évfordulójáról — a Fidesz 
kivételével. Frakciójuk ki-
vonult a teremből. Fodor 
Gábor képviselőtársai nevé-
ben ezt később úgy indokol-
ta : nem a témával, hanem a 
módszerrel szemben fejezték 
ki ellenérzésüket. 

Harc az elnökkel 
A képviselői padsorokban 

a legkülönbözőbb reakciókat 
kiváltó bonyodalom akkor 

kezdődött, amikor Szabad 
György javaslatot tett a r r a : 
a m á j u s 24-én elfogadott, s 
azóta folyamatosan tárgyalt 
napirendet egészítsék ki az 
alkotmánymódosítás ál talá-
nos vitájával. Mielőtt azon-
ban sa j á t indítványát meg-
szavaztathatta volna, szót 
kér t Tölgyessy Péter, az 
SZDSZ frakcióvezetője. Arra 
figyelmeztetett: az elnök ja-
vaslata ellentétes a Házbi-
zottság legutóbbi állásfogla-
lásával, amely szerint az a l -
kotmánymódosítás ál talános 
v i tá já t külön ülésen kezdik 
meg. Orbán Viktor, a Fidesz 
frakcióvezetője ó rá já t nézve 
kér t szólási lehetőséget. 
Megerősítve Tölgyessy Péter 
véleményét hangsúlyozta: a 
javaslat megszavaztatásának 
egyik súlyos következménye, 
hogy visszatereli a Parla-
mentet abba a működési 
zsákutcába, ahonnan csak 
épphogy kijutott . Pozsgay 
Imre, az MSZP képviselő-
csoportjának vezetője — 
egyetértve az előtte szólók-
kal — úgy fogalmazott: ha 
az elnök mégis felteszi sza-
vazásra javaslatát, akkor ta-
lán el kellene gondolkodni 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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A jövő év végéig 25 mil-

lió ECU-t (körülbelül 3C 
millió dollár) kap Magyar-
ország a legfejlettebb 24 or-
szágtól — a PHARE-prog-
ram keretében — összesen 
22 környezetvédelmi és 
energetikai fejlesztési prog-
ramra. Erről írt alá megál-
lapodást hétfőn a Környe-
zetvédelmi Minisztériumban 
Carlo Ripa di Meana az 
Európai Közösségek Bizott-
sága környezetvédelemért fe-
lelős tisztségviselője és Ke-
resztes K. Sándor környezet-
védelmi miniszter. 

Az ünnepségen Carlo Ripa 
di Meana kiemelte: értéke-
lik Magyarország döntését a 
dunai vízlépcsővel kapcso-
latban, illetve azt, hogy a 
nehéz gazdasági helyzet elle-
nére komoly hangsúlyt kap 
hazánkban a környezetvéde-
lem. 

Az MTI érdeklődésére a 
22 fejlesztési program közül 

a legfontosabbaknak a leve-
gő- és vízminőség ellenőrző 
monitoring rendszerek kiépí-
tését, a környezetvédelmi 
szempontból is lényeges 
energiaipari korszerűsítése-
ket, és a különböző vízminő-
ség-védelmi intézkedéseket 
jelölte meg az EK szakem-
bere. 

A 25 millió ECU-ból 
egyébként a levegőminőség 
javí tására 4,8; a vízszennye-
zés csökentésére 3,9; a hul-
ladékkezelés, illetve -feldol-
gozás feltételeinek javításá-
ra 3,3; a kevésbé környezet-
szennyező energiatermelő be-
rendezések felszerelésére, a 
geotermikus energia haszno-
sítására 5,9; természetvédel-
mi és más komplex felada-
tokra 3.2 millió ECU jut. 
A hazai környezetvédelmet, 
valamint az EK és Magyar-
ország környezetvédelmi 
együttműködését segítő 
szakértői munkára , techni-
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Hogyan fog 
a sándorfalvi kréta? 

Sándorfalván az általános iskola padja i t 890 gyerek 
koptat ja . S hogy a tanulók ne csak a nadrágjukat hasz-
nál ják a suliban eltöltött idő alatt, hanem a fe jüket is, 
arról változatos tanítási módszerek és programok gon-
doskodnak. 
A község iskolájában sok-

féle fo rmájá t alakítot ták ki 
a tanulást segítő módszerek-
nek, és az egyéni képessé-
gek fejlesztésének. A peda-
gógusok igyekeznek diffe-
renciált feladatokat adni a 

tanulóknak. Ez megkönnyíti 
az egyéni képességek alapo-
sabb megismerését, és lehe-
tőséget ad a többiek tempó-
jától e lmaradt gyerekek föl-
zárkóztatására is. 

A megoldás egyik mód ja 

a kiscsoport; 
5-6 fős tanulócsoportok dol-
gozzák föl a tananyag egy-
egy témáját . A beszámoló-
kon mindenkire sor kerül, 
a tudás — vagy annak hiá-
nya — jobban értékelhető. 

Az első osztálytól műkö-
dik a rajz tagozat, a mate-
matikából jeleskedöket ne-
gyedikben válogatják ki. 
Ötödiktől nyolcadikig még 
oroszul is tanulnak; ők ez 
évtől alapfokú nyelvvizsgát 
tesznek. Németül és angolul 
szakkörön tanulhatnak a 
sándorfalvi gyerekek. 

A fakultációs csoportokat 
a diákok egyéni érdeklődése 

szerint alakítot ták ki. E ta-
nítási formának a továbbta-
nulásra való felkészítés 
szempontjából is jelentősége 
van. A differenciált mate-
matikaoktatás lehetőséget 
ad arra, hogy a gyerekek 
képességeiknek megfelelő 
szintű csoportban tanulhas-
sanak. 

Az elmúlt időben a sán-
dorfalvi pedagógusok szo-
morú tapasztalata volt a 
nyolcadik osztályos tanulók 
törvényszerűen jelentkező 
visszaesése. Ennek megaka-
dályozása érdekében a vég-
zősök számára 

bevezették a vizsgarendszert. 
Magyar nyelvből és iroda-

lomból, matematikából és 
történelemből félévkor és év 
végén mindenkinek vizsgáz-
nia kell. A többi tárgy kö-
zül csak az vizsgaköteles, 
amelynek érdemjegyeit kéri 
a továbbtanulásra választott 
iskola. 

A legutóbbi — félévi — 
vizsgaeredmények a tanárok 
borúlátó várakozását igazol-
ják: 125 diák közül magyar 
irodalomból 38, nyelvtanból 
26, történelemből 25, mate-
matikából 21 nem felelt 
meg a követelményeknek! 
(A kiválók száma az előbbi 
tárgyak sorrendjében: 16, 11, 
14, 1.) 

Valószínűleg javít m a j d 
az eredményeken, hogy hó-
napokkal a vizsgák előtt — 
párhuzamosan a tananyag-
gal — folyik a tételek kidol-
gozása. Jövőre központi 
vizsgakötelezettséget várnak, 

á m ettől függetlenül terve-
zik a 6—7. osztályosok vizs-
gáztatását is. 

A kiemelkedően tehetsé-
ges gyerekek tudását verse-
nyeken mérik. Idén megyei 
első helyezéssel is büszkél-
kedhetnek: orosz nyelvből 
sikerült elérni. A végzősök 
egyötöde gimnáziumban, 
harmada-egynegyede szak-
középiskolában tanul to-
vább, a többiek szakmurv-
kásképzőben folytat ják. 

Számítástechnika, energe-
tika, közlekedés, egészség-
ügy, kereskedő-eladó: né-
hány a fakultációs csopor-
tok közül. Szakkörök, sport-
csoportok, énekkar — és 34 
tanulócsoport (külön a kise-
gítősöknek is). És sok ener-
gia, mer t mindezek eredmé-
nyes működése csak így le-
hetséges. 

Ny. P. 
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