
6 MOZAIK SZERDA, 2001. MÁJUS 23. 

Szigorúbb ellenőrzés az utakon 

Autókat nyelt a „gumikacsa f # 

A kocsik többsége megbukott a rögtönzött műszaki vizsgán. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

Az autók jó része al-
kalmatlan a biztonságos 
köz lekedésre ! Ezzel a 
megdöbbentő tapaszta-
lattal szolgált a Csong-
rád megyében közle-
múltban tartott el-
lenőrzés, amelyet a köz-
lekedési felügyelet és a 
rendőr-főkapi tányság 
hajtott végre. Az akció-
ban részt vett a „gumi-
kacsa" becenevű, mozgó 
műszaki vizsgáló állo-

Akadt fuvarozó, aki az áp-
rilis végi, sajtóban is beha-
rangozott közúti ellenőrzés 
hírére szabadságolta sofőrje-
it, úgymond „megelőzve az 
esetleges kellemetlensége-
ket..." A Csongrád Megyei 
Közlekedési Felügyelet és a 
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság közelmúltban 
végrehajtott közös akciójá-
nak eredménye igazolta az 
óvatosságból otthon maradó 
teherszállító aggodalmát: a 
mozgó ellenőrző állomásra 
rendelt járművek több mint 
fele megbukott a váratlan 
műszaki vizsgán. 

A közúti ellenőrzés ered-
ményét Tóth József, a közle-
kedési ha tóság j á rmúfe l -
ügyelet i osz tá lyveze tő je 
összegezte. A szakember el-
mondta, hogy már harmadik 
alkalommal hajtottak végre 
kis térségi komplex el-
lenőrzést, amely a fő közle-
kedési utak mellett a mellék-
utakra is kiterjedt. 

Szondák, 
bírságok 

A ha tnapos kistér-
ségi közút i vizsgálat 
idején 1247 já rmúve t 
ellenőriztek. Az akció-
ban naponta 8 rendőr, 
10 k ö z l e k e d é s - f e l -
ügye lő , 8 j á r m ű v e l 
vett rész t . Megszon-
dáztattak 270 autó- és 
motorvezetőt, közülük 
3 bizonyult i t t asnak . 
Bevontak 36 forgalmi, 
és 2 vezetői engedélyt. 
Szabálysér tés i bírsá-
got 745 ezer forint ér-
tékben szabtak ki. A 
tú l terhel t , vagy rosz-
szul megrakott j á rmű-
vek üzemeltetői t 186 
ezer 780 forintra bün-
tették. 

Először találkozhattak az 
autósok az ország két mobil 
műszaki ellenőrző állomásá-
nak egyikével: a „gumika-
csa" becenévre hallgató, Re-
nault gyártmányú múszerko-
csiban minden szükséges 
mérőeszköz megvan, ami a 
járművek műszaki vizsgázta-
tásához szükséges. 

Nőtt a szigor: figyelmezte-
téssel csak kisebb hiba esetén 
úszták meg a vezetők. A je-
lentősebb hiányosságot már 
nem nézték el az ellenőrzést 
végzők, így a vizsgált 
járművek 18 százalékánál in-
tézkedtek. A járművek-

műszaki állapotára jellemző, 
hogy a „gumikacsához" ren-
delt 79 autóból 47 (59,5 szá-
zalék!) bukott meg a vizsgán. 

A korábbinál több autó fut 
lejárt zöld kártyával. A szi-
gorodó környezetvédelmi 
előírásoknak mind kevesebb 
öreg és dízel üzemű jármű 
felel meg. Javításuk, fölújítá-
suk sokba kerül, így várható-
an kivonják őket a forgalom-
ból. 

Túlterhelt, vagy szabályta-
lanul megrakott autóból ke-
vesebbet találtak, mint ta-
valy. Az értékelők úgy vélik, 
nem javult látványosan a fe-
gyelem, hanem - akárcsak a 
már említett, óvatos fuvaros 
- a szállítók inkább kivárták 
az ellenőrzés végét. 

A „kísérő okmányok" (ve-
zetői engedély, menetlevél 
stb.) körüli rendetlenség is 
nőtt. Sokan nem tudnak arról, 
hogy 1995-től ismét kötelező 
a magán teherautók menetle-
veleinek vezetése - jó né-
hány sofőr zaklatásnak vette 
a hatóság érdeklődését. 

A kistérségi ellenőrzések 
hatékonyságát jelzi, hogy a 
tavalyi két akció során több 
forgalmi engedélyt vontak 
be, mint a rendőrség egész 
évben. 

A közlekedés-felügyelők 
és a rendőrök, mintegy „mel-
lékesen", két lopott autót is 
találtak. Az egyik kocsi ve-
zetője i jedtében fu tásnak 
eredt - persze, autó nélkül 
nem jutott messzire. 

Nyilas Péter 

A hazánkban munkát vállalni szán-
dékozó külföldieknek, köztük a hatá-
ron túli magyaroknak is számtalan 
bürokratikus akadállyal kell szembe-
nézniük. Talán ez is az oka, hogy so-
kan inkább az illegális utat választ-
ják, ha egyáltalán a „maradékelv" 
alapján munkához jutnak. 

- Érthető, hogy védik a hazai munkavál-
lalókat - kezdte mondandóját a felháboro-
dott Olajos Pál. - De akkor miért beszélünk 
a határon túl élő magyarok megsegítéséről? 
Ez csak szólam, ha az áttelepülők munka-
vállalását megnehezítik. 

A zsombói férfi elmondta: fia egy éve 
élettársi viszonyban él egy Romániából, 
Székelyudvarhely környékéről érkezett 
lánnyal. A fiatalok nemrég úgy döntöttek, 
összeházasodnak. A boldogság azonban 
ürömmel társult. Időközben ugyanis lejárt a 
tíz hónapig varrónőként dolgozó nő munka-
vállalási, illetve ideiglenes tartózkodási en-
gedélye. így az esküvőig vagy illegálisan, 
feketemunkásként dolgozhatna, mint teszik 
azt sokan, vagy ismét végig kell járnia a bü-
rokrácia drága útvesztőit. Pedig, mint utóbb 
megtudták, elkerülhették volna az újabb kál-
váriát. Olajos úr azt viszont mindenképpen 
elfogadhatatlannak tartja, hogy a határon túli 
magyar az anyaországban a maradékelv 
alapján juthat munkához. 

Vikorné dr. Horesnyi Julianna, a Csong-
rád Megyei Munkaügyi Központ jogi osztá-

Az egyházzenei hetek ünnepi koncertje a dómban 

Imádkozzatok szüntelenül! 
Háromszorosan is ünnepi-

nek nevezhető az SZTE kon-
zervatórium vegyes karának 
önálló estje, amely a sokszínű 
egyházzenei fesztivál egyik 
kiemelt koncertjeként vasár-
nap került megrendezésre. 
Először is: jól kapcsolódott 
Szeged ünnepéhez, hiszen ál-
tala a város kultúrapártoló 
szerepét is ünnepelhettük. Im-
már hatodik alkalommal ren-
delt ugyanis Szeged város új 
kórusmúvet, amely pünkösd 
havában, itt csendül fel 
először. Ünnep minden zene-
szerető embernek egy új mű 
ősbemutatóját hallani! Ezúttal 
a Kossuth-díjas Szokolay Sán-
dor kórusfantáziája hatott 
ránk a teremtés közelségét 
magán hordozó élményként. 

Harmadszor pedig azért is 
ünnepelhetett a kórus, mert 
vezetője, Delleyné Halama 
Piroska a múlt hónapban vet-
te át a Szeged Városi Kar-
nagyegyesület által odaítélt 
kitüntetést, az Éneklő ifjúság 
karnagyi díját. A hatalmas 
anyagot magában fogla ló 
műsor a különböző korszakok 
kórusirodalmából adott íze-
lítőt. A három egységet Ágost 
Gabriella orgonaszólói külö-
nítették el egymástól - a 
Bach korálelőjáték után a 
későromantikus Guilmant 
Scherzóját játszotta el nagy 
sikerrel. A kóruszámokban 
orgonán Delley József műkö-
dött közre. 

A barokk kórusművek 
csokrából Schütz 121. zsoltár 

feldolgozásának megszólalta-
tása emelkedett ki merész 
megoldásaival, súlyos ellen-
téteivel, veretes hangzásával. 
A klasszikus és romantikus 
művek közül a leginkább él-
ményszerű Verdi idős kori 
Páter nosterének előadása 
volt. A zene szokatlan módon 
a „Miatyánk" Dante-féle át-
írására készült . A kórus 
értően reagált a szép, roman-
tikus harmóniaváltásokra, a 
jellegzetes érzelmi változá-
sokra, és kimunkált, leheletfi-
nom befejezéssel tette emlé-
kezetessé a produkciót. 

A kortárs zenei blokkban 
hangzott el az est fő műsor-
száma, Szokolay Sándor 
„Imádkozzatok szüntelenül!" 
című, vegyes karra és orgoná-

ra írott műve. Egyértelműen 
„pártos" darab ez, amely az 
üzenetét zenéjének közért-
hetősége révén szeretné so-
kakhoz eljuttatni, számukra 
átélhetővé tenni. Dallamvilá-
ga népénekek motívumaiból 
alakul, hangnemét tekintve az 
előjegyzés nélküli C-dúr a ki-
indulópont ja és egyszerű, 
visszatéréses formája a „Mia-
tyánkot" foglalja magába. 

A szerző jelenlétében fel-
csendülő művet ráadásként 
másodszor is energikusan, 
nagyszerűen adták elő a kon-
zervatórium fiataljai. Az ün-
nepélyes hangulatot emelte a 
hosszan tartó taps, és a fel-
lépőknek átnyújtott rengeteg 
gyönyörű virág. 

Illés Mária 

Határon túli magyarok munkavállalása 

A feketeút járhatóbb 
lyának vezetője elmondta, hogy a külföldi 
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó 
jogszabály nem tesz különbséget az eredeti 
nemzeti hovatartozás alapján. így a határain-
kon túli magyaroknak is végig kell járniuk a 
törvény szabta utat. Közvetlen munkavál-
lalási igényt nem nyújthatnak be. Azt a mun-
káltatónak kell kezdeményeznie. A munka-
adó azonban külföldit csak úgy alkalmazhat, 
ha a munkaügyi központ nem tudott megfe-
lelően képzett hazai munkaerőt kiközvetíte-
ni. Az engedély legfeljebb egy évre szól, de 
meg lehet hosszabbítani. Ennek feltétele, 
hogy a foglalkoztató cég az engedély lejárta 
előtt jelezze munkaerőigényét a területileg 
illetékes munkaügyi kirendeltségen. A kérel-
met a munkaadónak a lejárat előtt legkeve-
sebb harminc, de hatvan napnál nem koráb-
ban kell benyújtania. Az említett esetben ez 
elmaradt, ezért újra indul az egész eljárás. 

- Hiányzik a segítőkészség, a jó szándék 
- panaszolta Olajos Pál. - Csak a vízumért 
100 márkát kell fizetni, ki kell utazni Ko-
lozsvárra , és akkor hol vannak még az 
egészségügyi vizsgálatok költségei? Ezek 
nélkül ugyanis szó sem lehet az engedélyek 
megszerzéséről. Nem értem, miért kénysze-
ríti bele a magyar kormány óriási kiadásba 
az inkább segítségre szoruló határon túli ma-
gyarokat? Egy kis jövedelmű varrónőnek 
nem mindegy, hogy évente, vagy mint ese-
tünkben is, tíz hónap után újból ennyi pénzt 
kell kiadnia. 

N. Rácz Judit 
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