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Májustól: környezetvédelmi igazolólap 
V A L A M E N N Y I G É P K O C S I H O Z május l - j é t követően 
környezetvédelmi igazolólapot kötelező kiváltani - tájé-
koztatták a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisz-
térium illetékesei az újságírókat kedden. Azért, hogy az 
autósok ne egyszerre rohanják meg a szervizeket, az igazo-
lólapot egy év alatt a forgalmi engedélybe bejegyzett érvé-
nyességi hónap szer int kötelesek kiváltani a gépkocs i -
használók. Az újonnan forgalomba helyezett kocsikat egy 
hónapon belül szükséges környezetvédelmi mérésre vinni. A 
gépkocsik csak érvényes forgalmi engedéllyel és környe-
ze tvéde lmi igazo ló lappal köz l ekedhe tnek . A szervizek 
országszerte felkészültek a feladatra. A mérések elvégzésére 
szóló engedélyt a fővárosi és a megyei közlekedési felügyeletek 

adták ki részükre megfelelő feltételek esetén. Az igazolólap 
kiadása 350 forintba kerül és azt évenként szükséges újra 
érvényesíteni . A szabályozott katalizátoros járműveknél 
három év az érvényességi idő. A 350 forintból 300 forint a 
kötelező mérések, 50 forint a tanúsítvány kiadásának és 
nyilvántartásának a díja. A 300 forint az esetleges beállítások, 
javítások árát nem tartalmazza. Amennyiben a mérések 
a lapján a gépkocs i nem felel meg az e l ő í r á s o k n a k , a 
beállítások, javítások költségeit külön térítik meg az autósok a 
szervizeknek. Jövő év május l-jétől a műszaki vizsgára is csak 
érvényes környeze tvéde lmi igazo ló lappa l lehet majd 
jelentkezni, de a műszaki vizsga és a környezetvédelmi mérés 
is elvégezhető egy eljárás keretében. 

Mit tegyünk, ha hibás az igazolvány? 

Betegbiztosítási tapasztalatok 
A betegbiztosítási igazolvá-

nyok kiosztását követő tapasz-
ta la tok a lap ján az Országos 
Társadalombiztosítási Főigaz-
ga tóság kedden köz lemény t 
juttatott el az MTI-hez. 

Ebben az OTF leszögezi: a 
társadalombiztosítás egészség-
ügyi szolgáltatásainak igénybe-
vételére jogosító igazolványról 
szóló kormányrendelet értelmé-
ben az érvényesítésre jogosult 
munkáltatók, munkaügyi köz-
pontok, önkormányzatok, tár-
sadalombiztosítási igazgatósá-
gok stb. a jogosult kérésére kö-
telesek az igazolványt érvénye-
síteni. Az érvényesítést azon-
ban fo lyamatosan is el lehet 
végezni, sőt ez a célszerű. 

Az érvényesített igazolvány a 
jogosultságot adó jogviszony 
(például munkaviszony) meg-
szűnését követő 90 napig még 
érvényes. Ezért az új jogosult-
ság alapján ú jabb igazolvány 
kiadására általában csak 1992. 
július 1. után kerülhet sor. 

Más azonban a he lyze t a 
hibás személyi adatokat tartal-
mazó igazolványok cseréjével, 

vagy abban az e se tben , ha 
igazolványát valaki nem kapta 
kézhez. 

Az O T F - k ö z l e m é n y ezze l 
kapcsolatban arról tájékoztat, 
hogy a nem nyugdíjas állam-
po lgá rok ott kérhe t ik h ibás 
igazolványuk cseréjét, vagy az 
igazo lvány k iadásá t , ahol 
egyébként a kártyát érvénye-
sí teni kell. E célból az OTF 
megfelelő számú, előre sorszá-
mozott igazolványt juttatott el 
igazgatási szerveihez. Az iga-
zolvány cseréjekor vagy kiadá-
sakor az érvényesítő szerv egy-
ben az érvényesí tést is elvé-
gezheti. (A cseréhez szükséges 
tartalékigazolványt az érvénye-
sítő szervek képviselőjük útján 
s zemé lyesen vagy levé lben 
igényelhetik a területileg ille-
tékes t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i 
igazgatóságtól, kirendeltségtől.) 
Amennyiben valaki közvetlenül 
a társadalombiztosítási szerv-
hez fordul, igazolványát termé-
szetesen ott is kicserélik - emeli 
ki a közlemény. 

A nyugdí jasok és eltartott 
hozzátartozóik hibás személyi 

adatú igazolványuk cseréjét a 
nyugdíj-folyósítási törzsszámra 
hivatkozva, a javítandó adatok 
pontos megjelölésével levélben 
vagy személyesen igényelhetik 
a Nyugdí j fo lyós í tó Igazgató-
ságnál (1138 Budapest, Váci út 
73.), a vasutas nyugdíjasok pe-
dig a MÁV Nyugdíj Igazgató-
ságnál (1061 Andrássy út 66.) 

A nyugdíjasok a már helyes 
személyi adatokat tartalmazó új 
igazolványukat májusban, pos-
tán kapják meg. 

Az Országos Társadalombiz-
tosítási Főigazgatóság emellett 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 
a k izáró lag be tegb iz tos í t á s i 
igazolvánnyal kapcsolatos és a 
nyugdíjas állampolgárok részé-
re fenntartott, Budapest 1929 
postafiók számot 1992. május 
nyolcadikával megszünteti. Ezt 
követően az igazolvánnyal kap-
csolatos kérdések megválaszo-
lására az előbb említett szer-
vekhez lehet fordulni, a társa-
dalombiztosítási igazgatóságok 
mindenre kiterjedő információt 
megadnak. 

2,6 milliárd, céltámogatásra 
Az Országgyűlés kedden nagy 

többséggel - 208 egyetértő, 15 
ellenszavazattal, 3 tartózkodás 
mellett - elfogadta az önhibá-
jukon kívül hátrányos helyzetbe 
került önkormányzatok kiegé-
s z í t ő á l lami t ámoga t á sá ró l 
rendelkező törvényt. 

Az elfogadott új jogszabály 
értelmében 2,6 milliárd forintot 
meghaladó keretösszegből jut-
tathat a kormány anyagi támo-
gatást a valamilyen váratlan 
esemény — például elemi kár -
következtében hátrányos hely-
zetbe j u tó te lepülés i önkor -
mányzatoknak. A k iegész í tő 
á l lami t ámoga tá s azonban 
szigorú feltételekhez kötött. így 
például az elkülönítet t pénz-
a lapból nem részesü lhe tnek 

azok az önkormányzatok, ame-
lyek lekötöt t ta r tós be té t te l 
rendelkeznek. 

A képviselői módosító indít-
ványok feletti szavazásnál is 
kitűnt, hogy mind az illetékes 
tárca, mind a képviselők több-
sége nem kívánja szűkíteni a 
támogatást kizáró okok körét. 
Nem kapta meg a szükséges 
egyetértő szavazatot az a módo-
sí tó javas la t sem, amely azt 
szorgalmazta, hogy az érintett 
ö n k o r m á n y z a t o k a fel nem 
használt támogatást átvihessék 
a következő évre. Ugyancsak 
elvetették a képviselők azt az 
ind í tvány t , amely a törvény 
hatályát kiterjesztette volna a 
t e l epü lések mel le t t a helyi 
önkormányzatokra is. 

KÖZÉLETI NAPLÓ 
MA 

A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) lakossági fórumot rendez 
városunk közeli és távlati fejlesztési elgondolásairól 16.30 
órakor a Csap utca' 62. szám alatti pártházban. Vendégek: 
Borvendég Béla Ybl-díjas mérnök, az önkormányzat város-
fejlesztési, környezetgazdálkodási és műszaki bizottságának 
elnöke, Básthy Gábor és Szabó Ferenc, a bizottság elnökhe-
lyettesei. 

PAPP ZOLTÁN, a 15-ös választókerület képviselője foga-
dóórát tart 18-19 óráig a Ságváritelepi Művelődési Házban. 

HOLNAP 
A M U N K Á S P Á R T (MSZMP) alsóvárosi szervezete 16 

órakor taggyűlést tart a Szeged-állomás ebédlőjében. Előadó: 
dr. Karácsonyi Béla, a városi koordinációs bizottság tagja. 

AZ MDF Római körút 31. szám alatti székházában 17 
órától dr. Kiss Lajos ügyvéd jogi tanácsadást tart. 

* 
A MUNKÁSPÁRT (MSZMP) önkormányzati képviselője és 

városi vezetőségének tagjai május l-jén, 11-13 óra között az 
újszegedi szabadtéri színpad bejáratánál felállított sátornál 
várják az érdeklődőket és válaszolnak kérdéseikre. 

Parola találkozó 

Hírhalomtól 
hírözönig 

A helyi nyilvánosság szerepe 
felértékelődött. Jelzi ezt a falusi, 
avagy nagyközségi és kisvárosi 
lapok megszaporodása. Ez idő 
tájt a szűkebb pátriában, Algyőtől 
Mártélyon át Zsombóig, 27 helyi 
újság, havi híradó jelenik meg 
néhány száztól kétezerig terjedő 
példányszámban. A változatosság 
igen tarka képét mutatják a szer-
kesztettségükben, tartalmukban, 
tipográfiai ábrázolatjukban létező 
kis újságok. Nem kevés tétovaság 
mutatkozik a nemes szándék, 
t isztes lokálpatrióta hevület 
mellett is abban: valójában mit is 
akar, mit tud felvállalni az adott 
település érdekében az eltelt fél 
évszázaddal gyökértelenné, vált 
helyi, községi hírforrás. 

Bőven akad vitatéma, igény a 
bölcs tanácsra, fogékony szer-
kesztői elme mások tapaszta-
lataiból adódó tanulságra. Ezáltal 
válik követendővé a találkozó a 
Szeged-környéki, dél-magyar-
országi helyi újságok szerkesz-
tőinek. A Csongrád Megyei 
Könyvtárosok Egyesülete által 
tegnap, kedden szervezett fórum 
amolyan első parola volt, a szó 
átvitt értelmében és valóságosan, 
mivel a Közösségfej lesztők 
Egyesületének „Parola" című 
lapja a korosabbak közé tartozva 
prímszerepet vitt a szerkesztője 
révén a találkozón. A már 
bővében ismert problémakörök 
között a szerkesztőségi függet-
lenségtől kezdve a lapelőállítás 
költségein keresztül a terjesztés, a 
hirdetési felület megannyi kérdé-
se közösségi terítékre került a 
megbeszélésen. Döntést, végér-
vényeset mindig az olvasó hoz. 

B. P. 

Még nem drágul 
Egyelőre nem emelik a kö-

te lező g é p j á r m ű - f e l e l ő s s é g -
biztosítás díját — közölte Aszta-
los László, az Állami Biztosítás 
Felügyelet vezetője. A gépjár-
mű-felelősségi bizottság keddi 
ülésén elnapolták a témát, noha 
a tanácskozáson az érintettek 
szakértői éppen azért vettek 
részt, hogy egyeztessék elkép-
zeléseiket e 2,5 millió gépjár-
művet és csaknem ennyi tulaj-
donost érintő ügyben. 

• Öböl 

JÓSÁG. Mit mond az édesanya búcsúzóul gyerekének az 
óvoda ajtajában? 

Légy jó! Mit sugall színész a partnerének a világot jelentő 
deszkákon? Jó vagy, jó leszel! Mit suttog a szerelmes? Jó 
veled, nagyon jó! 

Hányféle jóság létezik? Ahányféle hullám a vizeken, ahány-
féle harmatcsepp a málnabokrokon, ahányféle napsütés. 

• Azt mondja Neri Fülöp atya: „Legyetek jók, ha tudtok!" 
Tegnap erről a gondolatról beszélgettek Szegeden a hívő szo-
cialisták és a nagytiszteletű püspök urak, s talán nem cél-
szerűtlen rápillantani erre a mondatra más meggyőződésű és 
eltérő hitű embereknek, és a velük együtt érzőknek is. 

Fülöp mondatában az a szép, hogy birtokolja és ezáltal 
rangjára emeli a megengedést: csak ha tudod, akkor tedd! S 
persze, a szabad akarat elismerésében ott munkál az is, hogy 
önállóan választhatjuk a jót, az tehát a mi döntésünk követ-
kezménye. 

A simogatás, a becéző szó, a megkent kenyér - jól tudjuk -
nem döntés dolga. A példabeszédek szerint is az elme gondol, 
de az Úr igazgat. Mégis - és épp így -: a miénk. 

És azt hiszem, az a legnagyobb jó, hogy fáradság, vereség-
érzet, nyűg, szomorúság, tehetetlenség és megaláztatás ellené-
re - vagy talán épp azért, mert erő van mindegyikben - kije-
lenthető egy olyan mondat, amit csak végtelenül szelíd bölcsek 
szájáról olvashatni: „kimondhatatlan jól van, ami van. " 

Nem kékharisnyások, de szervezkednek 
Ha valaki élcelődni akar vagy 

egy szaftos viccet elsütni, akkor 
biztosra vehetjük, hogy a poén 
nőkkel (feleségekkel, szeretők-
kel, anyósokkal) kapcsolatos. E 
közfelfogással szembeni ellen-
szenvüke t j ó f o r m á n csak a 
jobbérzésű férfiak, s a karaká-
nabb nők merik kifejezni. A' női 
emancipáció tényei, az anya- és 
gyermekvédelemben az elmúlt 
évtizedekben elért eredmények, 
az ezeket eltúlzó minden lózung 
ellenére a számok azt bizonyít-
ják: a nők hátrányos megkülön-
böztetése ma talán még jellem-
zőbb, mint korábban. Miközben 
a nők - mint a társadalom meg-
különböztett, kisebbségi hely-
zetű csoportja - szervezett vé-
delemre nemigen számíthat. 

A vá l tozások sokaságával 
összefüggő tétovaság és bizony-
talanság után - a társadalmon 
belüli mozgás részeként - a nők 
is keresik új helyüket. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt 
nőtagozatáról már lapunk ha-

sábjain is olvashattak. Most a 
baloldali nőmozgalom szer-
veződésének ideje is eljött. A 
Magyar Szocialista Párt kezde-
ményezésére hétfőn vagy fél-
százán Szegeden is megalakí-
tották a baloldali nők klubját. 

A baloldali nőmozgalom a 
lányok és asszonyok mozgósí-
tására, önvédelmük megszerve-
zésére, megfelelő „női életstra-
tégia" felvázolására vállalko-
zik. Kiindulópontjuk: a rend-
sze rvá l tozás vesz tese i nagy 
arányban a nők, mert ők veszít-
hetik el legkönnyebben munka-
he lyüke t és ezze l együt t az 
anyaság szociális támogatásá-
hoz eddig létező jogaikat . A 
h iva ta los po l i t ika egye lő re 
elhallgatja, hogy a nő foglal-
koztatását nem tartja fontosnak, 
a társadalombiztosításban ter-
vzezett re formok pedig kita-
szítják a nőket a munka világá-
ból. A baloldali nőmozgalom 
alapvető emberi jognak tartja, 
hogy t á r sada lmi t ámoga tás t 

é lvezve a nő - i l leszkedve a 
családban vállalt szerepének 
ciklusváltozásához - tanulhas-
son, kibontakoztathassa egyéni-
ségét, teljes értékű emberként 
megjelenhessen a munkaerő-
piacon. Ez azt is jelenti, hogy 
az anyaság, a gyermekvédelem 
eddigi „vívmányait" - például 
gyed, gyes, bölcsődei, óvodai 
ellátás - megőrizzék. Szó esett 
a legaktuá l i sabb témáról , az 
abortuszvitáról. Kijelentették: a 
művi vetélés nem eszköze a 
családtervezésnek, de az abor-
tusz tiltása sem lehet eszköze a 
népszaporulat elérésének. A 
„véletlen gyermekekkel" szapo-
rított nép nem lehet boldog. 

A baloldali nőmozgalom az 
értelmes élet programját kínál-
ja . Végül az is e lhangzo t t — 
m o n d h a t j u k , poénkén t - ne 
f e l e d j e senki : minden f é r f i 
karrierjét egy asszony építi... 

ÚJSZÁSZI 

A legelkötelezettebb kommunista: Jézus? 
„Legyetek jók, ha tudtok!" -

Neri Fülöp atya gondolatával 
hívták beszélgetésre a hívő szo-
cialisták a keresztény és a ke-
resztyén egyház ismert vezetőit. 

A Balázs Mihály egyetemi 
•docens „celebrálta" izgalmas 
találkozás első témája: Milyen 
legyen a XXI. század egyháza? A 
szeged-csanádi római katolikus 
püspök, Gyulay Endre szerint az 
akkori - „nem barokk" - egyház 
feladata a hit terjesztése, az em-
ber szolgálata, a kultúra átadása, 
az erkölcsre nevelés lesz. Tőkés 
László, a Király-hágó melléki 
református püspök válaszát val-
lomással kezdte. „Magyarorszá-
gon a polit ikai közvélemény 
erősen megosztott, destruktív 
politikai légkört tapasztalnak az 
anyaországhoz közeledni vágyó 
magyarok, akik csalódottan ta-
pasztalják: testvérek helyett mos-
tohákra találnak. A régit felcse-
rélte egy újfajta pártosság, ami 
nyomasztó. Ezért egyedül lelkiis-
meretemre hallgatva tettem eleget 
a hívő szocialisták meghívásá-
nak." A református püspök állás-
pontja, hogy az egyház állandó 
vonásai közül az emberek boldo-
gí tása és szolgálata, a hívek 
üdvözítése a XXL században is 
fennmarad. 

Hogyan kerülhet egymás mellé 
két jelző: hívő és szocialista? 
Mankó Magdolna, az MSZP hívő-

tagozatának országos ügyvivője 
arra hivatkozott, hogy Európában 
több mint 100 éves múltja van a 
keresztényszocializmusnak. Hí-
vőt és ateistát összekapcsoló 
érték az igazságosság, a szoli-
daritás, a szabadság. A Biblia és 
a baloldal értékrendje közel áll 
egymáshoz, idézhetjük itt Pasoli-
ni filmrendező szavait is: „Mu-
tassatok egy elkötelezettebb kom-
munisták a názáreti Jézus Krisz-
tusnál!" A másság elfogadása és 
megbecsülése, a határtalan türe-
lem jellemzi a római katolikus és 
a református egyház alapállását is 
- jelentették ki a püspökök. 

Az egyházon belül kevesen 
vannak azok, akiket hiteles és 
szolgálatra alkalmas személyi-' 
ségnek tekinthetünk - mondta 
egybehangzóan a két püspök. Az 
elmúlt rendszer pusztítása a 
lelkekig hatott, a gondolkozást is 
megfertőzte - így szólt Gyulay 
Endre. Látni kell: a történelmi 
egyházak integratív ereje gyengül 
- egészítette ki az elhangzottakat 
Tőkés László. Majd gondolatait 
azzal folytatta, hogy a hívő szo-
cialista mozgalomban rejlik a 
lehetőség, hogy egy átmeneti 
modellt nyújtson az elvallásta-
lanodott tömegek számára, az 
egyház kebelére való fokozatos 
visszatérést segítve. 

A szocialisták azt szeretnék, ha 
olyan lenne az iskolarendszer, 

hogy ott hívők és ateisták 
egyaránt megtalálják helyüket. 
„A vallásosság nem azonos a 
templombajárással , magunkat 
kontrollálva, napról napra pró-
bálunk megtérni. Ha valaki ezt 
nem teszi, akkor hiába jár temp-
lomba, nem vallásos " - jelentette 
ki Gyulay püspök. „Ám ezt az 
értékrendet és magatartást a val-
lás tanítja és teszi a tömegek 
tulajdonává" - fűzte tovább a 
gondolatot Tőkés püspök. 

Az egyházak és a politikusok 
közös feladata, hogy fölhívják 'az 
egész világ figyelmét Európa 
kisebbségi helyzetű népcsoport-
jainak rendezetlen, sanyarú 
helyzetére. A három előadó kifej-
tette véleményét az abortusz-
kérdésről is. 

Horn Gyula, az MSZP elnöke 
köszönte meg - a Móra Ferenc 
Múzeum nagytermében tegnap 
este összegyűlt hallgatóság ne-
vében is - a színvonalas és élve-
zetes beszélgetést. Felhívta a 
figyelmet: az itteni párbeszéd 
folytatása érdekünkben áll, a 
szegények és gazdagok kétpólusú 
világa kezd kialakulni, ami ellen 
harcolni az egyházak és a politi-
kai pártok számára nemes és kö-
zös feladat. Az egyetértés jele-
ként az est résztvevői közösen 
mondták el a Mi Atyánkot. 

ÚJSZÁSZI ILONA 


