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röviden 

InterPici 

• Pokorni Zoltán nyitotta meg a Radnóti 101. tanévét 

Az esélyteremtés iskolája 

Pokorni Zoltán miniszteri hangpróbája a Radnóti gimnázium százegyedik tanévnyitóján. (Fotó: Schmidt Andrea) 

jegyzet 

A dolgok rendje 
Akárhogyan is van, a kormánypárti politikusoknak 

igazuk van. Olyan súlyos kijelentésnek, mint amit 
Orbán Viktor miniszterelnök augusztus 25-én mon-
dott, nem lehetséges csak úgy, ripsz-ropsz lefolytatni a 
bizonyítási eljárását. Először is meg kell találni az eljá-
rást lefolytató megfelelő fórumot. Mármost ha az Or-
szággyűlés nemzetbiztonsági bizottsága lenne ez a fó-
rum, akkor a tegnapi zárt ülésére Kövér László, a tit-
kosszolgálatokat felügyelő miniszter biztosan elvitte 
volna a megfelelő iratokat, amelyekkel bizonyítani le-
hetne a miniszterelnök állítását, hogy tudniillik köz-
pénzekből folytattak itten törvénytelenül és titkos mód-
szerekkel adatgyűjtést Fidesz-politikusokról. A szóban 
forgó bizottság a titkosszolgálatok parlamenti felügye-
letére hivatott. Ha ez a kormánypárti politikusok sze-
rint nem a megfelelő bizottság (amit azzal is demonst-
ráltak, hogy a tegnapi ülésen leszavazták az ügy napi-
rendre vételét), akkor nyilvánvaló, hogy a titkosszolgá-
latok nem kémkedtek a Fidesz-politikusok után, aho-
gyan ezt Nikolits exminiszter állítja. Innentől világos, 
hogy a nemzetbiztonsági bizottság helyett más vizsgá-
lati fórum kell az ügynek. A kormánypártiak minden 
jel szerint egy erre a célra életre hívott parlamenti vizs-
gálóbizottságot szeretnének, amelynek lapinformációk 
szerint esélyes elnöke az Antall-kormány belügymi-
nisztere, Horváth Balázs MDF-es képviselő lenne. 
T?rre mondom, hogy igazuk van a kormánypárti po-

Hí litikusoknak. Mivel arra van kellő tapasztalat, 
hogy mit lehet várni az ilyen parlamenti vizsgálóbizott-
ságtól. Hosszú, forró vitákat, szóözönt, majd végered-
ményt: nesze semmi, fogd meg jól! Ellenben azt is le-
het tudni, hogy Horváth Balázs merész ember, nem 
szédülős, kinyitja a parlamenti ablakokat, ha éppen ar-
ra van szükség, és megmondja a népnek, amit az hal-
lani akar. Hogy mi következik mindebből? Semmi. 
Úgyhogy fejezzük már be ezJ a ricsajos botrányozást és 
törődjünk a fontos dolgokkal. 

A csodáról 
tanácskoznak 

• Fehérgyarmat (MTI) 
Az ország fővárostól leg-

távolabbi részét. Szatmári is 
bekapcsolja az InterCity-há-
lózatba szeptember elsejétől 
a MÁV Rt. A B u d a p e s t -
Nyíregyháza között közle-
kedő IC-járatokat Nyírbá-
tor-Mátészalkán át Fehér-
gyarmatig meghosszabbító 
InterPici vonalszakaszt hét-
főn mutatták be az utazókö-
zönségnek. A Nyíregyháza-
Fehérgyarmat közötti IC-vo-
nalon naponta két vonatpár 
közlekedik. 

Új tantermek 
• Körösszegapáti (MTI) 

Három új t an te remmel 
bővült, s így már nyolc tan-
termes a körösszegapá t i 
nemzetiségi általános iskola. 
A három új tanterem kialakí-
tásához a központi költség-
vetésből 22,5 millió címzett 
támogatást kaptak. A 31 mil-
liós beruházás többi részét 
saját erőből, egyházi kárpót-
lásból és a Hajdú-Bihar Me-
gyei Területfejlesztési Alap 
hozzájárulásából fedezték. 
Körösszegapáti lakosságá-
nak 40 száza léka román 
nemzetiségű, s ez az arány 
az ál talános iskolában is, 
ahol 89-en tanulnak. 

Erősáramú 
szakemberek 

• Siófok (MTI) 
Tíz év után ismét növek-

szik az elektromos áram fel-
használása hazánkban. Ez 
egyér te lműen a gazdaság 
erősödését jelzi. Ráadásul a 
tervezett évi 1,2-1,5 százalé-
kos növekedés korszerű , 
energiatakarékos berendezé-
sek használata mellett való-
sul meg - hangsúlyozta Ba-
lázs Péter, a Magyar Elekt-
ronikai Egyesület főtitkára a 
szervezet S iófokon meg-
kezdődött három napig tartó 
45. vándorgyűlése alkalmá-
ból. Tanácskozásuk központi 
témája az Európai Unióhoz 
való csatlakozás, illetve az 
ennek előkészítésével kap-
csolatos feladatok. 

Lakossági 
tüntetés 

• Nyíregyháza (MTI) 
Mintegy ötven helyi lakos 

tüntetett Nyíregyházán, a vá-
rosháza előtti Kossuth téren. 
A lakóházuk szomszédságá-
ba tervezett Spar Áruház épí-
tése ellen tiltakoztak. A tün-
tetők elmondták: a törvény-
ben előírt 50 méteres védőtá-
volság helyett otthonaiktól 
16 méterre építik fel a bevá-
sárlóközpontot. Az autós be-
vásárlóáruház szerintük meg-
bénítja majd a környező ut-
cák közlekedését, s a gépko-
cs i forga lom je len tős le-
vegőszennyezéssel jár. 

Gázrobbanás 
• Sajólád (MTI) 

Vélhetően öngyilkos akart 
lenni az a sajóládi asszony, 
aki hétfőn a déli órákban ki-
nyitotta lakásában a propán-
bután gázpalack szelepét, 
majd a kiáramló gázt meg-
gyújtotta. Az 59 éves B. Já-
nosné súlyos égési sérülések-
kel szállították kórházba. A 
házban tar tózkodot t az 
asszony mostohafiának élet-
társa is, ó könnyebb sérülé-
seket szenvedett. A gázrob-
banás következtében - bár az 
épület nem omlott össze - a 
három fő tartófal kidőlt. 

Pokorni Zoltán közok-
tatási miniszter mondott 
beszédet a Radnóti Mik-
lós G imnáz ium száz-
egyedik tanévnyitóján. A 
rossz idö miatt sietős ün-
nepségen a miniszter az 
új kormány közoktatási 
szemléletéről beszélt az 
ázó diákság előtt. 

Esős ünnepséggel kezdte 
meg tegnap százegyedik tan-
évét a Radnóti Miklós Gim-
názium. A városi tanévnyitó-
ként is megrendezett esemé-
nyen, amelynek vendége volt 
Szalay István polgármester, 
Ványai Éva alpolgármester 
és a város közoktatási intéz-
ményeinek vezetői, a Sze-
gedre látogató Pokorni Zol-
tán oktatási miniszter mon-
dott beszédet. A Fidesz mi-
nisztere életünk legfontosabb 
döntései közé tartozónak ne-

• Budapest (MTI) 
Az eddig nyilvánosságra 

került és a Kövér László által 
ismertetett adatok alapján a 
megfigyelési ügy a nemzet-
biztonsági testület kompe-
tenciáját meghaladó, sokkal 
nagyobb hálónak, sokkal na-
gyobb anyagnak egy része, 
ezért nem volna helyes, ha a 
bizottság tárgyalná az esetet 
- közölte hétfőn újságírók 
kérdéseire válaszolva Mikes 
Éva, a grémium fideszes al-

vezte, hová adjuk gyerekein-
ket iskolába, hiszen ott dől el 
a sorsuk: kapnak-e felnőtt-
korban értékesíthető, a mun-
kaerőpiacon haszonra váltha-
tó tudást, illetve olyan erköl-
csi tartást, ami felvértezi őket 
felnőttkorukra. „Az utóbbi 
évtizedben sokan élték át, 
folytatta a miniszter, hogy a 
megszerzett tudás ellenére az 
álláshoz jutás bizonytalan, s 
tapasztalhatták, hogy az új 
világban azok az emberek 
boldogulnak jobban, akik az 
ismereteken kívül az iskolá-
ban tanulni és tudást eleve-
nen tartani is megtanultak. 
Ezek az emberek a tanulási 
készséggel olyan egészséges 
önbizalmat szereztek, amely 
képessé teszi őket arra, hogy 
a nehéz váltásokat épp lélek-
kel, töretlen életpályával vi-
seljék el." 

Pokorni Zoltán hangsú-

elnöke. - Nem lenne helyes, 
ha miután a bizottság a rátar-
tozó részt megvizsgálta, el-
sikkadna az ennél nagyobb 
horderejű politikai és egyéb 
vonatkozásokkal is bíró ügy 
- tette hozzá. 

- Ennél ugyanis nagyobb 
nyilvánosságot, pontosabb 
eljárást , sokkal szélesebb 
körű vizsgálatot igényel és 

lyozta, hogy az új kormány 
számára az iskola az esélyte-
remtés intézménye lesz. Az 
iskolának, húzta alá a minisz-
ter, segítséget kell nyújtania 
ahhoz, hogy a szociális hátrá-
nyok kiegyenlí tődjenek, s 
ezáltal a társadalmi átalaku-
lás vesztesei kitörési le-
hetőséget kapjanak. „Az új 
kormány célja a versenyké-
pes tudáshoz jutás útjainak 
kiszélesítése, hiszen ez min-
den privatizációs stratégiánál 
és. kárpótlásnál többet nyújt-
hat; ez képes széles közép-
osztályt teremteni Magyaror-
szágon." Pokorni Zoltán ki-
emelte, hogy az oktatás többé 
nem rendelhető alá a gazda-
ságnak. ahogyan az előző 
ciklus idején volt. „Az okta-
tás nem herdálja a gazdaság 
pénzeit; az oktatáspolitika 
nem áll szemben a gazdaság-
politikával, hanem részese 

érdemel az eset - vélekedett 
Mikes Éva. 

A megfigyelési ügy bizo-
nyítékairól szólva a fideszes 
pol i t ikus közöl te : Kövér 
László ígérete szerint „abban 
a. pillanatban, amikor az a 
bizottság megalakul, amely-
nek feladata és napirendje az 
ügy vizsgálata" az összes 
rendelkezésére álló doku-

annak. Csak a jól szervezett 
oktatásra alapuló gazdaság 
lehet hosszú távon eredmé-
nyes" - hangoztatta a minisz-
ter. 

Pokorni Zoltán ismét be-
jelentette, hogy a kormány 
változtatásokat kíván végre-
hajtani a Nemzeti alaptan-
tervben, s e tekintetben az el-
következő tanévben viták, 
nézetkülönbségek várhatók. 
„Miniszterként nem az a cé-
lom, hogy a saját pedagógiai 
mániámat kőbe véssem, ha-
nem az, hogy megteremtsem 
a józan párbeszéd kereteit" -
jelentette ki. A miniszter szá-
mít a pedagógusok és szülők 
véleményére a vitában, ám 
az iskoláktól azt kérte, ne 
hagyják , hogy a kezdődő 
tanév a diákok számára ide-
iglenes, átmeneti jellegű le-
gyen. 

S. P. S. 

mentumot megküldi. Kér-
désre Mikes Éva úgy nyilat-
kozott: azért is szeretnék mi-
hamarabb lezárni a vizsgála-
tot, hogy „olyan helyzet te-
remtődjön, hogy a szolgála-
tokat ne lehessen ezekbe a 
vitákba bevonni". 

- A dokumentumok, ame-
lyek a sajtóban napvilágot 
láttak valóban egy részét ké-
pezik az anyagnak - felelte a 
politikus kérdésre válaszol-
va. 

• Munkatársunktól 
Munkanélküliségi statisz-

tikák szerint az idén július 
volt az első olyan hónap, 
amikor emelkedett a megyé-
ben regisztráltak száma. Jú-
liusban összesen 15 433 em-
bert tartottak nyilván mun-
kané lkü l ikén t , ez 239-el 
több, mint júniusban volt. 
Szakemberek szerint a növe-
kedés a pályakezdők munka-
erőpiacra való beáramlásá-
ból következett, rontja a ki-
mutatásokat. hogy az elhe-
lyezkedési problémák miatt 
a kezdők száma egy hónap 
alatt 46 százalékkal növeke-
dett. 

Grafikonunk a közel 15 
és félezer regisztrált munka-
nélküli életkor szerinti me-
goszlását mutatja A számok-
ból az is kiderül, a megyé-
ben 4 394 olyan ember él, 
akik életük legaktívabb sza-
kaszában kenyérkereset nél-
kül maradtak. 

Turay Alfréd rektor kö-
szöntőjével indult tegnap a 
Szegedi Hittudományi Főis-
kolán a csodaelbeszélésekről 
rendezett nemzetközi ökume-
nikus biblikus konferencia. 
Az első előadó, Weissmahr 
Béla professzor referátuma 
után Benyik György pro-
fesszort, a kon^prencia szer-
vezőtitkárát arra kértük, fog-
lalja össze, miért választották 
a tudományos tanácskozás 
témájául épp a csodaelbeszé-
léseket. 

- Azt tapasztaltuk, hogy 
eddig mindenki ódzkodott a 
csodákról beszélni, most pe-
dig fűben, fában, ufóban 
mindenütt csodát látnak, és 
mindenütt Mária-jelenések 
vannak. Kezdjük megérteni 
azt a XVII. századi erdélyi 
püspököt, aki megtiltotta a 
Szűzanyának, hogy megje-
lenjen az egyházmegyéjé-
ben... 

Különböző keresztény fe-
lekezetekből ttz előadó tart 
referátumot, képviseltetik 
magukat például az evangéli-
kusok és a reformátusok is. 
Jelen van a holland egyház 
képviselője, és ellátogat hoz-
zánk a londoni segédpüspök 
is. Az előadók jórészt néme-
tek illetve magyarok. A kon-
ferencia kísérőrendezvénye-
ként szerdán este fél 7-kor 
koncertet rendeznek a Dóm-
ban. A Langlais. Bach. Liszt, 
Max Reger, Beethoven és El-
gar műveiből összeállított 
műsorban fellép Gregor Jó-
zsef operaénekes és Égető 
Mária orgonaművész. Csü-
törtökön a hittudományi főis-
kolán kiállítás nyílik Kass Já-
nos és Buday György grafi-
kusművészek bibliai és vallá-
si tárgyú képeiből. A tárlatot 
Gyulay Endre megyés püs-
pök nyitja meg. Közreműkö-
dik a Lassus Kórus. 

A legtöbb munkanélküli fiatal 
Aegisztrált munkanélküliek számának 

megoszlása (1998. július) 

• 9 ,4%: 
20 éves és f iatalabb, 

• 15 ,8%: . 
21 -25 év közötti, 

• 26 ,4%: 
26-35 év közötti, 

B 25 ,9%: 
3 6 - 4 5 év közötti, 

• 18,1%: 
4 6 - 5 5 év közötti, 

• 4 ,4%: 
56 éves és idősebb. 

Forrás: Csongrád Megyei Munkaügyi Központ. 

Nagybaniárak Dorozsmáról 
(Augusztus 31.) 

Cukkini 40 Ft/kg 
Patisszon 35 Ft/kg 
Kígyóuborka 130 Ft/kg 
Fürtös uborka 40 Ft/kg 
Paradicsom 50 Ft/kg 
Paprika 60 Ft/kg 
Pri taminpaprika 80 Ft/kg 
Burgonya 35 Ft/kg 
Káposzta 40 Ft/kg 
Karfiol 80 Ft/kg 
Kelkáposzta 60 Ft/kg 
Vöröshagyma 35 Ft/kg 
Fokhagyma 140 Ft/kg 
Gyökér 40 Ft/kg 
Sárgarépa 30 Ft/kg 
Csiperkegomha 200-260 Ft/kg 
Csemegekukorica 10 Ft/db 
Görögdinnye 30 Ft/kg 
Sárgadinnye 110 Ft/kg 
Őszibarack 180-200 Ft/kg 
Nyárialma 100 Ft/kg 
Körte 50-100 Ft/kg 
Kékszilva 60 Ft/kg 

Fidesz-álláspont 


