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Ünneprontó lányok 
Tinédzser-lányok, ünneplőben, valahol Felsővá-

roson. Az első szabad március 15. előnapján, hazafelé 
az iskolából. Egyikük kokárdáját nézve, emelkedett 
gondolatok ju thatnának az ember eszébe a szép tava-
szi napsütésben. De nem sokáig tar t a líra. „Vedd m á r 
le azt a szart, mit égeted magad" — muta t egyikük 
a z egyetlen kokárdára a társaságban. „Nemcsak ma-
gát égeti, minket is" — teszi hozzá a imásik. A kokár-
dás lány zavarban van. A „tümegliangulat" hatására 
m á r levenné, de oda van varrva, a kokárda. Sebaj, a 
többieknek ez nem akadály — együttes erővel lesze-
dik róla. 

„Melyik iskolába jársz?!" — idézem magam ejé a 
dörgedelmet, ami t az utcán kaphat tunk ilyen korunk-
ban, ha netán nem kellő tisztelettel viseltettünk áp-
rilis 4., november 7., vagy éppen a z ünneplőben masí-
rozó orosz katonák iránt. Nem akarom idézni szeren-
csére túlhaladott idők légkörét. Csak azon gondolko-
dom el: milyen társadalom nevelte ezeket a gyerek-
lányokat? Vagy csupán arról van szó, hét-nyolc év 
iskolával a hátuk mögött tudást nem, de a minden-
nel való szembenállást s ikerült magukba szívniuk? 
Vagy csak szüleik egy régi reflexe munkál tovább? 
ami a z államnak ünnep, a z a népnek nem "ünnep? 

Most, hogy a nemzeti ünnep végre tényleg a nem-
zet ünnepe, a r r a a f á j ó felismerésre ju tot tam: mi ta-
lán igazából még nem is tudjuk, milyen messziről kell 
ú j rakezdenünk mindent. Oktatást is, ünneplést is. 

(balogh) 

A mi lengyeljeink 
Félmeztelenül, ráérősen pakolásznak. Mintha kem-

pingezni támadt volna kedvük a határ innenső olda-
lán, a szemétsávban. Aruszemlét tartanak, s azon ke-
seregnek, hogy számukra befuccsolt az üzlet. Dollár-
képző portyáik u.'án mint megvert hadak az utolsó csa-
tára, a Cserepes sorra készülnek. Rövidesen elvonul-
nak haza. A szovjetek, románok leverték az árakat, a 
jugoszlávok lehúzták előttük a rolóL # 

— Vége a dalnak, mi elmegyünk, ök maradnak — 
mutat a szovjetunióbeli rendszámtáblák irányába a 
megfárad; lengyel. 

— Mi vagyunk két jó barát — jegyzi meg búcsú-
zóul. 

— Igen — mondom. — Ha tehettük, mindig befo-
gadtuk őket. 

Akkor más, most önmaguk elől menekülnek. 
(varga) 

Kaián a város szélén 

Királyi ultimátum 
Morvái Ferenc döntött — és 

március 7-én bezárta a SZOTE 
veszélyes egészségügyiliulladék-
cgetőjét. A konténerek hamar 
megteltek, és a klinikákról ki-
kerülő anyag zsákokba isoma-
golva gyúlt a szabadban, nö-
velve a fertőzés veszélyét. 
Kedden megjöttek a Megamorv 

emberei, elkezdték égetni az egy 
hét alatt felgyűlt szemetet — s 
közben mérték a kazán teljesít-
ményét Ugyanis ezen áll vagy 
bukik a hulladékégető átvétele. 
Ha nem tudja produkálni a szer-
ződésben ígért 300 kg/óra telje-
sítményminimumot, a SZOTE 
nem veszi át a Megamorv refe-
renciának szánt berendezését. 

£s nemcsak a teljesítménnyel 
van baj . Állítólag már Szegeden 
vannak azok a műszerek, ame-
lyek nélkül nem biztonságos a 
kazán működése Amíg ezeket 

nem szerelik föl, ugyancsak le-
hetetlen a z átvétel. 

A környezetvédelmi hatóság 
sem nyugodt még egészen, hi-
szen a megkívánt teljesítmény-
szinten kell mérések sorozatát 
folytatni ahhoz, hogy megnyug-
tató eredményt kapjon. A kazan 
most megfeszített erővel dolgo-
zik, hiszen szemét van bőven. 
A kéményből viszont időnként 
fekete füstgomoly csap ki, s ez 
nem túl biztató még akkor sem, 
ha a Megamorv képviselője sze-
r in t ez egy órára számítva nem 
jelent veszélyt. 

Természetesen Morvainak is 
vannak kifogásai. A SZOTE nem 
küldött alkalmas embereket, aki-
ket megtaníthatnának a kazán 
kezelésére. A szemét összetétele 
sem az igazi: üvegek, fecskendö-
tük. beteghordo kocsi kereke és 
más fémdarabok kerülnek az 

égetőtérbe, ami szabálytalan. A 
műanyag zsákok kiszakadnak, s 
az idő előtt kihulló szemét r á -
olvad a kazán falára. 

Az ó álláspontja változatlanul 
az. hogy a SZOTE jelenlegi álla-
potában vegye át a kazánt, és a 
számlából (a hátralék körülbelül 
négymillió, 17 milliót már át-
utal tak a Megamorvnak) fizes-
sék ki, amit jónak látnak — a 
többiről majd dönt a bíróság. 

Hogy miért nem lehet a szer-
ződésben foglaltak szerint meg-
egyezni? Morvái szerint azért, 
mer t értelmezési viták miat t alig 
van illeszkedési pont a felek né-
zőpontjai között. 

A SZOTE vezetői úgy lát ják, 
kényszerpályára állították őket. 
hiszen a hulladékégetőre nagy 
szükség van. Nemcsak a klini-
kákat, hanem Szeged összes-
egészségügyi intézményét meg 

kellene szabadítani a veszélyes, 
fertőző szeméttől. Ha a kazán-
király ú j a b b ult imátumot nyú j t 
á t — a kazán további működé-
sét az átvétel feltételéhez közöt-
te —, ismét elborítja a kliniká-
kat a szemét. 

A szerződés értelmezésén lehet 
vitatkozni. A kazán teljesítmé-
nye viszont nem lehet vita tár-
gya: ez ténykérdés, a mérési 
jegyzőkönyveket a Megamorv 
emberei is hitelesítettek. 

Szerda délelőtt — amikor a 
próbamérések még folytak — er-
kezett a hír : a SZOTE megelé-
gelte a huzavonát, és január 
31-től visszamenőleg kötbér fi-
zetésére kötelezi Morváit. (Ek-
kor kellett volna hiánytalanul 
á tadnia a kazán t ) A kötbér a 
tel jes ér ték 8 ezrelékét jelenti 
naponta. Ez három-négy hónap 
alatt a kazán teljes értekét is 
elérheti! 

Várható tehát az események 
fölgyorsulása. Reméljük, közben 
nem temet el minket a fertőző 
hulladék. 

Ny. P. 

Határ menti 
pillanatok 

A röszkei határállomás 
büféjében a toalett a j t a -
jának kilincsét mindeneset-
re letörték. Azóta a tu la j 
kulcssal nyit ja, már akinek 
nyitja, mert például á tuta-
zó román vagy szovjet hon-
polgár előtt nem tárul a 
könnyebbséget jelentő aj tó. 
No, igen, rosszak a tapasz-
talatok. 

* 

Leginkább talán mégis 
Ma cbethjére emlékszünk, 
S nem elsősorban azért , 
mer t a Verdi-előadás egy 
halom dí ja t kapott az 1987-
es szegedi operafesztiválon. 
(A legjobb produkció és a 
legjobb rendezés d í ja mellett 
a krit ikus zsűri Németh Jó-
zsefet legjobb férfi fősze-
replőnek is megválasztotta.) 
Inkább azért, mert ez a 
hangfa j (olasz hősbariton), 
ez a figura (robosztus hős) 
felel meg leginkább művészi 
képességeinek. 

S itt el is jutot tunk Né-
meth művészetének alap-
problémájához; sokak sze-
r in t minden szerepében 
ugyanazt a figurát csinálja. 
S ha tovább nézzük szere-
peinek sorát, Alfio, Petur, 
Amcnasro, Tonio, Escamillo, 
alig találunk „világosabb 
színeket". Tudni kell azon-
ban, hogy Németh hangfa ja 
nálunk és világszerte r i tka-
ság. Erre a szerepkörre igen 

felesége jó, homoki házi 
borral kínál bennünket, me-
sélni kezdi, hogyan szökött 
meg Koncz Bertalannal a 
Szibériába tar tó orosz pul-
manról. Valahol Kárpáta l ja 
ismeretlen vidékén ugrot-
tak ki a lassító vonatból, 
meglehet, évtizedeket men-
tettek meg az életükből. 

* 

Aranykor-érzet. Az ember 
hallgatja ezt a két derűs 
öreget, elnézi a házfalakra, 
kiskonyhára festett virágo-
kat, kortyol a borból, te-
kintete elméláz a szőlőtőkék 
tarackoktól mentes sorai kö-
zött, s valami határtalan 
szelídség fogja el. Szinte 
giccs, hogy virágzik a ba-
rackfa. Kontraszt kínál ja 
magát. A ház előtt ma már 
vagy háromezer szerb autó 
húzott el, mindennapi ügy 
ez, négy keréken gördül, siet 
az ideiglenesség, jönnek-
mennek a XX. század végi 
élelmiszervadászok, miköz-
ben az út menti homok ta-
nyányi parcelláján gyökeret 
ver két ember élete, de úgy, 
hogy többé már ki nem sza-
kadhat innen. „Ha eluta-
zunk egy-két napra — 
mondja Kovács néni — már 
hiányzik a zaj. Hiányoznak 
az emberek." Krisztus ke-
resztjéig kísérnek bennün-
ket. „Mi szoktuk takarí ta-
ni" — mondja Kovács bá-
csi, és felnéz a Megváltóra. 

Darvasi Laszlo 

Bántalmazták dr . Ver-
bóczky Jánost, a Duna-
keszi központú körzet 
független képviselőjelölt jét 
Az eset hétfőn délután tör-
tént, amikor Verbóczky bu-
dapesti munkahelyéről vo-
nattal hazafelé tar tot t Ör-
bottyánba. Az előzmények-
hez tartozik: korábban sú-
lyos fenyegető telefonhívást 
kapott , hogy ne induljon a 
képviselőválasztáson. Ezt 
követően személyes bizton-
sága érdekében a váci rend-
őrség elrendelte védelmét, 
lakása elé őrt állított. A 
tettlegességre azért Ikerülhe-
tett mégis sor, mer t a kép-
viselőjelölt aznap, lekésve a 

vonatot, nem megszokott 
útitársaival indul t haza. A 
tettes — egy ismeretlen, tag-
baszakadt férfi — kihasz-
nálva a pillanatot, amikor 
Verbóczky a peronon egye-
dül maradt , rá támadt , s 
olyan erős ütéseket mért rá, 
illetve rugdalta, hogy Ver-
bóczky elájult . A váci kór-
házban nyolc napon belül 
gyógyuló sérülésekről vettek 
fel jegyzökönyvet. 

iAz ügyben a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság i rá -
nyításával a Váci Rendőrka-
pitányság megkezdte a nyo-
mozást, s intézkedett a kép-
viselőjelölt fokozott szemé-
lyi védelméről. (MTI) 

Érdemes művész: Németh József 
i 

A hősbariton 
Az idei, több szempontból 

rendhagyó díjátadásnak 
egyetlen szegedi „érintet t je" 
volt: Németh József (48 
éves), a Szegedi Nemzeti 
Színház magánénekese, é r -
demes művész lett. A nép-
szerű baritonistát 1982-ben 
még Pál Tamás szerződtette 
Szegedre, de már az Ober-
frank-korszakban ara t ta 
nagy sikereit. A Kerényi— 
Oberfrank produkciók 
mindegyikének középponti 
f igurá ja : Jack Rance A 
Nyugat lányában, A bolygó 
hollandi és a Don Giovanni 
címszereplője, Otelló Jágója. 
Egyik fő meghatározója an -
nak a produkciósorozatnak, 
mely a társulat számára egy-
értelmű közönség- és kriti-
kai sikert, nyugati turnékat 
•jelentett. 

nehéz megfelelő énekest ta -
lálni. Nem lehet véletlen, 
hogy őt nemcsak az Állami 
Operaházba, Debrecenbe, a 
Margitszigetre vagy Kőszeg-
re, de külföldre, Jugoszláviá-
ba, Ausztriába, Németor-
szágba is ezekre a szerepek-
re hívják. Igazából nem cso-
dálkozhatunk, hogy nincs 
ideje, hogy mást is énekel-
jen, és megmutassa szemé-
lyiségének derűsebb, játéko 
sabb oldalát. 

Németh József eddig 
Liszt-dijas volt. 1978-ban 
Pécsett kapta ezt az elis-
merést. A mostani „érde-
mes" cím egyértelműen. Sze-
gedhez kötődik. 

M. T. 

hát az átszállítandó á ruk 
mennyisége mégis csak vétó 
alá esik, a vámőr u j ja ilyen-
kor visszafelé mutat . 
„Ahonnan jöttél!" — körül-
belül ezt jelenti a mozdu-
lat. Néhány sa j t ta l és más 
egyéb, odaát kelendő élel-
miszerrel megrakott ma-
gyarral is megesett a dolog. 
Érdemes tudni, hogy a ju -
goszláv vámszabályok szi-
gorításával egyidejűleg a 
görögök is hasonló szigorí-
tásokat vezettek be hatá-
raikon. 

* 

A zöld kártya hiánya — 
ebben is sok még a bizony-
talanság — magyar ál lam-
polgárt nem sújthat , hiszen, 
ha ott van autóján a hova-
tartozását jelölő H-betű, 
úgy nyugodtan útnak indul-
hat. A két államot szerző-
dés köti a biztosítási ügy-
ben, ellenben a jugoszlá-
voknak a törökökkel, s a 
mind aktívabbá váló, á ru t 
igen, de pénzt riem hozó 
románokkal és szovjetekkel 
nincs megegyezése. A zöld 
kártyát tehát csak az utóbb 
említettektől kérik a jugo-
szláv határőrök. De, ha mi 
is útnak indulunk, ezt leg-
inkább kora reggel, olykor 
délelőtt, s ha más mód 
nincs rá, éjszaka érdemes 
tenni. A jugoszláv vissza-
utazó forgalom rendszerint 
délutánra torlaszolja el a 
határt . Ilyenkor — tekin-
tettel a túlparti szigorra — 
valóban órákat vesz igény-
be. az átkelés. Valószínű-
leg így lesz ez majd szom-
baton is, amikor a szegedi 

rülendő a hosszú, több nem-
zetiségű sorokat — új fen t 
érdemes lesz korán bevá-
sárolni. 

A határhoz közeledve, 
nőttön nó a szemét. Nem-
csak a mocskos papírzacs-
kók, sáros nejlonok, de a 
hirtelen tavasz zöldjében 
felvillanó dobozos sörök 
összepréselt alumíniuma és 
az egykor színtiszta, s fő-

ban is, pedig az út menti 
ház olyan tiszta és derűs, 
mint a hirtelen jött jó idő. 
Kovács bácsi majd 80 éves, 
évtizedek óta itt élnek fe-
leségével a határ mellett. 
„Meg lehet szokni ezt az 
állandó dübörgést — mond-
ja —, pedig volt már ennél 
nagyobb is az életemben." 
„A háború?" Elmosolyodik 
az öregember, s miközben 

számított. Most m á r nem 
segít a kaució sem. Ha te-

Olvasói telefon szólított ki 
bennünket a határál lomás-
ra, néznénk már meg, 
mennyit kell várni, milyen 
óriási mostanság a tumul-
tus. A dolog aktuali tását a 
jugoszláv vámrendelkezés 
adja , mely szerint a déli 
szomszéd határá t kereske-
delmi mennyiségű áruval á t -
lépni nemigen ajánlatos. 
Mekkora ez a mennyiség? 
Leginkább a z éppen szolgá-
latot teljesítő jugoszláv vám-
tiszttől függ: előfordult, hogy 
két a luminiumvödör annak 

élelmiszerüzletek nyitva tar-
tanak, s amit nemcsak a 
helybeli, de a szabadkai, 
horgosi emberek is éppúgy 
számon tar tanak. Szomba-
ton reggel tehát — elke-

képp drága tartalomról 
árulkodó húskonzerv is ott 
árválkodik az út mentén. 
Ott árválkodik a Börcsök 
István 101 éves Jézus-ke-
resztje mellett húzódó árok-


