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hétvége egyik vezető híre volt - a Danubius félórán-
ként bemondta -, hogy meghalt az Edda együttes szó-

lógitárosa. Ittasan motorozott (így szól a nemhivatalos ér-
tesülés), és egy szintén ittasan vezető autós elgázolta. 

Sajnálom a fiút, akinek nevét eleddig - valószínűleg 
vagy kilencmillió-kilencszázezer honfitársamhoz hasonla-
tosan - még nem hallottam, ugyanakkor félek is. Félek, 
hogy mártírt csinálnak belőle, hogy nem csupán egy tisztes 
temetés és egy búcsúkoncert dukál majd neki, amint az 
normális volna, hanem sok-sok fölösleges sallang, Jolhaj-
tás, mely mögött persze „pénzes érdekek" is meghúzódhat-
nak. 

Emlékezzünk csak, mi történt Fred Mercury-vel, a bi-
szexuális rocksztárral. miután AIDS-hen elhunyt. Nem 
nemzeti hőst, hanem „világhőst" csináltak belőle - a ma-
gyar tömegtájékoztatás ebben is szolgai módon lemásolta a 
nyugatit -, hiszen a „nevéből" halála után „mégmilliár-
dabb" dollárokat lehetett kicsiholni, mint annak előtte. Pe-
dig nem volt a világ első rockzenésze - Presser zeneszer-
zőnek, Szörényi zeneszerzőnek és énekesnek is jobb, és ak-
kor még ki sem dugtuk az orrunkat a Kárpát-medencéből 
-, mégis szinte pozitív hősnek állították be. Arról kevés szó 
esett, hogy az emberek többsége utálja, ha egy kábítószeres 
biszexuális személyt kvázi példaképül állítanak a fiatalok 
tömegei elé - a biszexkedés ugyanis ellentmond a termé-
szet törvényeinek, még ha a jog a civilizált országokban 
nem is emel elébe különösebb akadályokat. 

Hogy jön ide a volt magyar miniszterelnök? Úgy, hogy 
ez a cikk alapjában véve a manipulációról szól. Nos, a 
kormánypártisággal aligha vádolható pesti közvélemény-
kutató intézet legutóbbi népszerűségi listája második he-
lyére becsempészte Németh Miklóst. (Eddig úgymond „el 
volt felejtve".) Jómagam biztos vagyok abban, hogyha mó-
domban állana indítani ugyanezen a listán Kossuth Im-
jost, semmiképp sem tudná Göncz Árpád, Németh Miklós 
és Orbán Viktor elé verekedni magát. Sőt, biztos vagyok 
abban is, hogy lehetséges volna némi hazai tőkével olyan 
közvélemény-kutató intézeteket is életre hívni, amelyek 
egyike Pozsgayt, másika Csurkát vagy éppen Antall 
Józsefet hozná ki a legnépszerűbb magyar politikusnak, 

alán az sem titok, hogy az amerikai elnökválasztást 
igen tekintélyes mértékben szokta volt befolyásolni: 

a legerősebb tőkés csoportok mely televíziós társaságok és 
közvélemény-kutató intézetek mögött sorakoznak fel. 

A tanulság számomra annyi, hogy nagy felelőtlenség 
ittasan motorozni, s továbbra sem kell bedőlni az egyelőre 
csak ellenzéki lapok által közölt népszerűségi listáknak. 
Listából amúgy is volt már épp elég. 

• Itt azt beszélik, hogy két 
autó is elégett. 
- Én még csak egyről tudok, 

a vásárhelyiek DAF t ipusú 
gépjármű fecskendőjéről. 

• Tanya is égett? 
- Sajnos, nem tudtunk meg-

menteni egy tanyát, de ebben a 
forgószélben még nagyobb tra-
gédia is bekövetkezhet. 

A benzinkútnál azt mérle-
gelik, miután áramtalanítottak, 
hogyan lehetne, - s főleg ho-
vá? - kiszivattyúzni a benzint 
és a gázolajat. Közben jönnek-
mennek az emberek. Ahogy 
egyre komorabb az ég, elsötét-
ülnek az arcok. Valaki azt 
mondja , Ladányi István ta-
nyája elégett. Más azzal a hír-
rel érkezik, hogy lángra lob-
bant a vadászház is. 

A falu füstös, s - ahogy a 
forró , pernyés levegőben 
megremeg a lámpa fénye, úgy 
tűnik - reszket is. 

Zseblámpás emberek buk-
kannak föl, a házak előtt gye-
rekek és asszonyok. Ropog a 
tűz, néha föl-fölkiált a közeli 
erdő mélyéről. Mindenki azt 
kémleli , honnan támadhat a 
pusztító erő. Visszaülök az au-
tóba, csupa füs t minden. 
Ahogy visszakanyarodok Sze-
ged felé, egyre erősebben hal-
lom, hogy a tűz ropogásába 
hogyan vonttanak bele a ku-
tyák. 

Asotthalom a rettegés éjsza-
kája elé néz. 

Dlusztus Imre 

JAMINA VEVŐSZOLGÁLAT 
TÉGLA-CSERÉP GYÁRI ÁRON 

MODUL-BAU ÉPÍTŐIPARI KFT. 
Szeged, Csongrádi sgt. 27. T.: 491-022 
Szentes, József A. u. 24. T-: 63/314-011 

Antall magabiztos 
Antall József miniszterel-

nök-pártelnök zárszavával va-
sárnap kora délután Csopakon 
véget ért az MDF Országos 
Válasz tmányának kétnapos 
zárt ülése. A résztvevők állás-
foglalást fogadtak el a mező-
gazdaság aktuális kérdéseiről, 
valamint a privatizációról. 

Az ülést követő sajtótájé-
koztatón részt vett Antall Jó-
zsef miniszterelnök-pártelnök, 
aki az MTI kérdésére értékelte 
az MDF jelenlegi helyzetét. 
Mint mondta: az MDF most a 
kizárások vagy kiválások után 
még sokkal jelentősebb és ak-
t ívabb polit ikai erőt je lent . 

mint korábban. „Rendkívül sok 
energiát kellett arra fordíta-
nunk az elmúlt esztendőben, 
hogy a saját pártunkon belüli 
vitákkal és nézetkülönbségek-
kel foglalkozzunk" - hang-
súlyozta Antall József. 

A miniszterelnök rámuta-
tott: csak az MSZP hiheti úgy, 
hogy je len leg relat íve jobb 
helyzetben lenne, mint más 
pártok. Antall József hozzátet-
te: a többi parlamenti párt tud-
ja, érti a kialakult helyzetet, 
nevezetesen azt, hogy az or-
szág érdeke a négyéves ciklus 
pontos betartása. 

• Hangoljon július 15-én már 
hajnalban az FM 100,4 MHz-
re! 

Egy viszonylag rövid életű, 
ám a hallgatók körében már az 
1990 és 1992-es működése 
során népszerű adó, a Vásár 
Rádió Szeged az idén is jelent-
kezik július 15. és 22. között 
egy héten keresztül napi 24 
órában az FM 100.4 MHZ-n -
a végleges működés reményé-
ben - új néven: ez a Rádió 88. 

A korábbi és jól bevált 
műsorstruktúra megtartásával a 
sok-sok jó zene mellett rövid 

Rádió 88 
információkat sugároznak az 
ország, világ fontosabb esemé-
nyeiről, valamint a városról és 
környékéről. 

A szegedi Telekom Kft. - a 
rádió tulajdonosa és üzemel-
te tője - nonstop műsorát a 
Dóm téren, a Fesztivál étterem 
különtermében készí t ik . A 
rádióműsorra l kapcso la tos 
ötleteket, javaslatokat és zenei 
kívánságokat a 62-319-822-es 
telefonszámon üzenetrögzítő 
fogadja. 
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• Lehet, hogy gyújtogatás? 

Ásotthalom: a rettegés éjszakája 
A tűzoltóautó is elégett 

kilométertáblánál. A rendőrség 
vizsgálja, mi történhetett. 

• És délután honnan in-
dult a tűz? 
- A bajai út északi oldaláról, 

három óra körül. Föltámadt a 
szél, szembeálltunk a korona-
égéssel, erre meggyulladt a há-
tunk mögött. 

• Ezen a száraz homokon 
nemigen tudnak közleked-
ni. 
- Elülnek az autóink. Terje-

dési irányban csak a nyiladé-
kokon tudjuk megfogni a tüzet, 
tehát ott kell hajtanunk, ahol a 
legnagyobb a homok. 

„ H a e z t m e g ú s s z u k , 
ö r ö k é l e t ü e k l e s z ü n k " 

itt áll, alighanem ez a kataszt-
rófaelhárítás központja. Zo-
kogó asszony, veszekedő férfi, 
vijjogó autó, járó motorok za-
katolása. A hangzavarban dr. 
Gáti Zoltán őrnagyot, a tűzol-
tóparancsnokot kérdezem: 

• Igaz a hír, hogy gyújto-
gatás történt? 
- Ezt még nem lehet megál-

lapítani. Az biztos, hogy gya-
nús a dolog, mert nagyon tá-
voli pontokon ég az erdő. Rá-
adásul engem ma már riasztot-
tak egyszer. Hajnali háromkor 
négy különböző ponton olto-
ttuk a tüzet a harminchatos 

A Nemes Udvarház Fogadó 
és a benzinkút tulajdonosát, 
Nemesné Matók Piroskát te-
lefonon érte el munkatársunk. 

- Lá t ja , fu tva érkeztem, 
lángban áll itt minden, az 
Úristen s a tűzoltók segíthet-
nek rajtunk, hatvanöt milliót ér 
a Nemes Udvarház Fogadó, ez 
az érték berendezés nélkül ér-
tendő, 16 szoba, három emelet, 
onnan az 55-ös út túlsó olda-
láról támadtak a lángok, a tűz-
oltók kénytelenek voltak az 
útig hagyni a veszélyt, két autó 
égett bent, a vásárhelyieké és a 
szatymaziaké, öt hektár a kem-
ping, nem is tudom, mi maradt 
belőle, a nagy baj a benzin-
kútnál törhet ránk, ott 500 ezer 
liter benzin és gázolaj van kö-
rülbelül három méter mélység-
ben, ha elérik a lángok..., ennyi 
ember, ennyi autó, s délutánra 
elfogyott a víz, érti uram, a 
vfz; a tűz már belekapott a 
fogadó padlásába, pattogtak a 
cserepek, durrogott a tetőszer-
kezet, valahogy csak megme-
nekült a fogadó, miért nem 
hoztak helikoptert, akármeny-
nyibe kerül, fizettünk volna, én 
azt hiszem, valaki tudatosan 
gyújtott tüzet, de túllőtt a cé-
lon, nem számolt a széllel , 
uram, ha ezt az éjszakát meg-
ússzuk, örökéletüek leszünk. 

Füstmérgezés 
A szegedi mentőszolgálat 

ügyeletese, Mészáros Péter 
négy mentőkocsi kiküldését je-
lentette. Szerencsére, tegnap 
este fél 11-ig csupán egyetlen 
füstmérgezet t ásotthalmiról 
tud; saját lábán jött az út szé-
lére, s beszállították a 11-es 

az 55-ös út 29-es k i lomé-
terkőjétől nyalta végig az erdőt 
a tűz. Kiért a Bajai útra, az 
összefüggő fiatal fenyők köny-
nyű prédának bizonyultak. Fel-
mérésem szerint 120 hektár ve-
szett oda. Csuklós traktorral 
próbáltunk segíteni... Szomorú 
vagyok. Az időjárás se kedvez-
ett; délről a felhőzet ahogy jött, 
úgy eloszlott, pedig közben 
villámlott is. Mondom: szomo-
rú vagyok... 

Szélerősség 
Dénes László a szegedi , 

Bajai úti meteorológiai állomás 
ügyeletese szerint este 19 óra 
5 perckor „berobbant" a front 
előszele észak-északnyugat 
irányból: 7 méter/másodperc, 
18 méter/másodperces löké-
sekkel. (A 15 méter/másodperc 
fölötti érték már viharos szelet 
jelent.) 

Lapzárta 
Fődi Imre főtörzsőrmester, a 

Szeged Városi Tűzol tóság 
ügyele tese lapzár takor az 
alábbi információkat szolgál-
tata szerkesztőségünknek: 

- Megérkezett a helyszínre 
Szárny Zoltán ezredes, az Or-
szágos Tűzoltóparancsnokság 
tűzvédelmi és kárelhárítási fő-
osztályvezetője. Az Ásotthal-
mon hadakozó tűzoltóknak 22 
óra 52 perckor sikerült loka-
lizálni a benzinkút környékén 
tomboló tüzet; körülhatárolták 
a lángok tovaterjedését , vi-
szont kisebb gócokkal még 
küzdenek. 

P. S. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
A Kriván-tanyánál állnak a 

legtöbben, az óvatosabbja in-
nen nézi, mire mennek a ben-
zinkúttal. A tanyától hosszú ár-
kot ásnak a szegedi műszaki 
dandár katonái, hogy valahol 
elvezessék a tömlőt. Rendőrök, 
tűzoltók, katonák és a polgár-
őrség emberei i rányí t ják a 
munkát . Innen ügy tűnik -
mivel mindenfelé ég az erdő 
hogy épp odarohannak, ahol 
nagyobb a baj. A benzinkútnál 
fojtogató füst, körben minde-
nütt tűz. 

A legtöbb parancsnoki autó 

kórházba. Az említett időpon-
tig a tűzoltók közül sem sérült 
meg senki. Egy mentőkocsit a 
helyszínen tartottak, minden 
eshetőségre készen. 

Egy állampolgár -
erdőközeiből 

Fröhlich András, az erdé-
szeti szakiskola igazgatója 

csak állampolgárként hajlandó 
nyilatkozni: 

- Jó pár erdőtüzet láttam 
életemben, s most sem merem 
feltételezni a szándékosságot. 
A szárazság a tűz teijedésének 
összes feltételét biztosította. 
Megtörténhetett, hogy egy au-
tóból kidobott cigarettacsikk 
lobbantotta lángra az avart... A 
Juránovics tanya környékéről 

Fotók: Enyedi Zoltán 


