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Szegeden nem állítanak fel papírfülkét a szavazáskor 

Községekben a sarokban 
Szegeden kizárólag a régi, a ko-
rábbi választásokon bevált sza-
vazófülkéket, míg a környező 
településeken a Belügyminisz-
tériumtól ingyen kapott, pa-
pundekliből összehajtogatott, 
papírfülkéket is használják 
majd az országgyűlési válasz-
tásokon. 

Az ország valamennyi önkor-
mányzata ingyen kapott a na-
pokban a Belügyminisztériumtól 
papírból készült dobozt, ame-
lyekkel a helyhatóságok a régi, 
hagyományos szavazófülkéket 
egészíthetik ki, illetve helyette-
síthetik. A papírfülke felső része 
három oldalról zárt. Deér Ildikó, 
a szegedi önkormányzat vezető 
főtanácsosa lapunknak elmond-
ta: Szegeden nem használják a 
papírfülkéket a szavazókörök-
ben. A város vezetése ugyanis a 
régi, jól bevált és biztonságos, 
függönyös szavazófülke híve. 
Megtudtuk: a négy évvel ezelőtti 
fülkéket már rendbe is hozatták, 
a paravánokra például új füg-
gönyanyagot varrattak. 

A Csongrád megyei területi vá-
lasztási bizottság a hét végén fog-
lalkozott a papundekliből hajto-
gatható papírépítmények ügyé-
vel. A szabad demokraták dele-
gáltjától, Jankó Attilától megtud-
tuk: a bizottság nem támogatja, 
egészen pontosan nem járul hoz-
zá, hogy a megye területén papír-
paravánokat használjanak a vá-
lasztáson, mert azok alkalmazá-
sával nem biztosítható a titkos-
ság. Huber Bertalan, a területi 

választási iroda vezetője úgy tud-
ja, hogy Szeged mellett más tele-
püléseken sem használják a pa-
pírfülkéket, amelyeket egyéb-
ként nem kötelező alkalmazni. 
Huber ugyanakkor elmondta, tu-
domása szerint a választási bi-
zottság csak ajánlást fogalmaz-
hat meg, így nem tilthatja meg 
az önkormányzatoknak a papír 
szavazófülkék használatát. 

Információink szerint a szege-
di l-es, Il-es és III-as egyéni vá-

lasztókerülethez tartozó közsé-
gek közül Kübekházán, Újszenti-
vánon, Tiszaszigeten, Ásotthal-
mon és Zákányszéken felállítják 
majd a papírból készült fülkéket. 
Bodó Imre tiszaszigeti polgár-
mester lapunknak elmondta: a 
faluban két szavazókör van, ahol 
a két régi fülke mellett két papír-
építményben is leadhatják majd 
szavazatukat az állampolgárok. 
Ásotthalmon négy szavazókört 
alakítanak ki. Petró Ferenc pol-

gármestertől megtudtuk, hogy a 
településen kizárólag a papírfül-
kéket használják. Petró szerint a 
kartonpapírból fölhúzott mobil-
fülkék biztosítják a titkosságot 
és nem omlanak szét a választók 
előtt. A polgármester szerint az 
ásotthalmiak nem használják a 
fülkéket, mivel olyan nagy alap-
területű szavazókörökben adhat-
ják le voksukat, hogy elég, ha el-
vonulnak valamelyik sarokba. 

SZ. C . SZ. 

Ember 
az erdőben 
SULYOK ERZSÉBET 

A neves történész amolyan személyes-társadalmi kívánság- vagy 
vágylistát tett közzé. Választások közeledtével sorba szedte, mit 
szeretne. Pozitív gondolkodásra vall a módszer, más kérdés persze, 
hogy a hsta egyes tételei a negatívumokat is tartalmazzák. Mind-
egyiknek az ellenkezője -az, amit nem szeretne. A hosszú sorban 
van egy tétel, egy kívánság, amelyet nem ígér teljesíteni egyetlen 
párt sem. Legalábbis egyetlen egyszer sem hallottam ebben a 
hosszú és harsányan ígérgetés kampányban, hogy bármely erő azt 
mondta volna: ha kormányra kerülök, itt nem fognak telenként 
tucatszám megfagyni emberek. A történész, aki a publicisztika 
műfajában is remek darabok alkotója, sok egyéb mellett azt sze-
retné, ha nem fagynának meg az emberek, ez pedig csak akkor le-
hetne így, ha valaki törődne velük. De nem törődik velük senki. 
Majdnem azt írtam, a kutya se, pedig elolvastam kollégám riport-
ját a Szeged környéki erdők emberlakóhói és abból kiderül, hogy a 
kutyák, bizony, csakis és kizárólag a kutyák törődnek velük. Nem, 
ez sem pontos. A rendőrök is törődnek velük, a szó szoros értelmé-
ben, hiszen nem hétköznapi törődést jelenthet a szolgálatos szá-
mára, amikor valamely belvárosi lyukból kell kijjebb szorítania a 
hajléktalant, s nemkülönben az, amikor a peremkerületi erdősáv-
ba kell zarándokolnia, mert a késhegynél nem bírt megállni az er-
dőlakó „szomszédok" vitája. Továbbá törődnek velük a szociális 
irodában, mint olvasom, hiszen az ott számon tartott 700 szegedi 
hajléktalant személyesen ismerik. De hogyan törődjenek a meg-
átalkodott szabadságpártival, aki fütyül a szállásra, s talpa alatt a 
szél, mert Isten szabad ege alatt rak magának nejlonfészket ? 

A hajléktalannak nem kézbesít a posta. Kopogtatócédulát meg 
szavazólapot sem. A hajléktalan tehát nemhogy polgár, de még 
csak állampolgár sem bír lenni - kivéve, ha utána nem jár, hogy ő 
is szavazhasson. De nem ez után jár, hanem kukázni. Akkor meg 
minek járna őutána bármelyik szavazókért koslató párt ? 

Sok polgári házban lett divat a szemétcímkézés. A háziasszony 
gondosan fóliázza, zacskózza az ételmaradékot és belecsúsztat 
egy nagybetűs feliratot: ehető. Külön csomagolja a kiselejtezett 
ruhaneműt, jól beköti, hogy ne elegyedhessen, ráírja: téh ruha. 
40-es félcipó. Gyermeksapkák. Ágynemű. A használati tárgyakat 
dobozolja, arra nem ír semmit. Látja, aki látja, hogy csorba tá-
nyér, festékszennyes törülközótartó, lecserélt lámpa, izzó nélkül. 

A lelkiismeret-furdalás jelei a kukában. Nekem úgy tetszik, 
egyre több. Ha párt lennék, ezen elgondolkoznék. 

Közel a kormányhoz - Makón 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Nem állunk szövetségben 
egyetlen politikai erővel sem, de 
tagjaink véleményét közvetítve 
fontosnak tartjuk, hogy április-
ban ne puszta szimpátiából vagy 
ellenszenvből, hanem a progra-
mok mérlegelése alapján menje-
nek szavazni a magyar választók 
- mondta Jámbor Zoltán a Politi-
kai Foglyok Országos Szövetsége, 
illetve az Országos Polgári Nyug-

díjas Egyesület makói szerveze-
teinek közös sajtótájékoztatóján. 

A Pofosz makói elnöke a két 
szervezet képviseletében el-
mondta, értékrendjükhöz a je-
lenlegi kormány programja áll 
közel. Szimpatikus számukra az 
elmúlt négy év gazdaságpoliti-
kája és az is, amit a koalíció a 
státustörvény révén a nemzeti 
összetartozásért tett. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy vélemé-
nye szerint nincs értelme kis 

pártra szavazni, mert a magyar 
politikai életet két erő határozza 
meg, így a kicsik nem tudják a 
választópolgárok érdekeit képvi-
selni. 

A sajtótájékoztató vendége, 
Martonosi György parlamenti 
képviselő az elhangzottakhoz 
hozzátette: kormánypárti képvi-
selőként örül a nyilatkozatnak, 
mert igazolva látja általa a polgá-
ri kormány szándékát például a 
nyugdíjak komoly emelésére. 

Kétszáz kötetes adomány Makay Gábor könyvtárából 

A mexikói nagykövet Szegeden 
Szegeden jár t t e g n a p Jósé Luis 
Martínez H., Mexikó magyar-
országi nagykövete. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A diplomata délelőtt előadást 
tartott hazája külpolitikájáról a 
Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) Hispanisztika Tanszé-
kén, majd találkozott Mészáros 
Rezső rektorral. Délután az 
SZTE Központi Könyvtárában 
nyitotta meg azt a kiállítást, 
amit a Makay Gábor hagyatéká-
ból származó kötetekből állítot-
tak össze. 

Máder Béla, a bibliotéka főigaz-
gatója köszöntőjében elmondta: 
Makay Gábor 1913-ban Szege-
den született. Eredeti családneve 
Petrovics volt, amit családja ma-
kói kötődése miatt magyarosított 
később Makayra. A budapesti Fa-
sori gimnáziumban érettségizett, 
majd jogi diplomát szerzett. 
1937-ben a zsidótörvényekkel 
nem törődve feleségül vette 
Schwarcz Emíliát, aminek az lett 
a következménye, hogy elbocsá-
tották állásából. 

Ettől kezdve fizikai munkát 
végzett, majd 1956-ban Mexikó-
ba emigrált. Legnagyobb bánata 
az volt, hogy hatalmas könyvtá-
rát itthon kellett hagynia. Kéré-
sére rokonai megpróbálták ki-
csempészni legkedvesebb kötete-
it. Ezek közül fosé Luis Martínez 

H. nagykövet - aki t családi kap-
csolat is fűzött Makay Gáborhoz, 
hiszen édesanyjának a második 
férje volt - kétszáz kötetet ado-
mányozott az SZTE Központi 
Könyvtárának. 

A diplomata hangsúlyozta: 
családjában mindig fontos szere-
pet játszottak a könyvek, ezért 

boldog, hogy a magyar nyelvű 
verseskötetek, szépirodalmi és 
filozófiai munkák most vissza-
kerültek eredeti tulajdonosuk 
szülővárosába, ahol megfelelő-
képp értékelik őket. Ezzel a gesz-
tussal a nagykövet a szegedi 
egyetem kiváló mexikói kapcso-
latait is erősíteni kívánta. 

Máder Béla főigazgató, Jósé Luis Mart ínez H. és Anderle Ádám 
tanszékvezető az egyetemi könyvtárban. Fotó: Karnok Csaba 

A gerincén sérült artista saját felelősségére elhagyta a kórházat 

A költöző cirkusznak ütközött 

A nem megfelelő követési távolság okozta a balesetet. Fotó: Karnok Csaba 

Az Európa Cirkusz egyik artis-
tája sérült meg a Mórahalom 
előtt történt balesetben. A férfi 
saját felelősségére elhagyta a 
kórházat. 

Szegedről Bajára tartott tegnap 
reggel az Európa Cirkusz több 
tucat járműből álló konvoja, 
amikor Mórahalom közelében 
egy kamion belerohant a cir-
kusz egyik kisteherautójába, 
ami nekiütközött az előtte lévő 
lakókocsinak. Az utat a rendőr-
ség fél szélességében órákra le-
zárta, hatalmas torlódás kelet-
kezett. 

Ádám Rudolf, a cirkusz egyik 
munkatársa pár kocsival előrébb 
haladt a konvojban, de jól látta a 
balesetet. - A kamionos végig ag-
resszíven előzte a konvojt, majd 
amikor egy lovas kocsi miatt az 
előttünk lévők lefékeztek, ő már 
nem tudott eléggé lelassulni, így 
nekiütközött az előtte haladó 
Volkswagen LT 35-ös kisteherau-

tónak, ami pedig a lakókocsinak 
csapódott - mesélte a férfi. 

A Volkswagent egyébként egy 
fiatal, huszonéves artista vezet-
te, akit gerincsérüléssel szállítot-
tak kórházba. - Az unokatestvé-
rem, Henrik ezzel keresi a kenye-
rét, egy komolyabb sérülés akár 
pályája befejezését okozhatja. 
Mindez csak azért, mert egy ka-
mionos sietett - tette hozzá in-
dulatosan Ádám Rudolf. - A ka-
mionos nem volt tekintettel sen-
kire, annyira agresszívan és fele-
lőtlenül hajtott, hogy még egy 
szemből érkező rendőrautót is 
erős fékezésre kényszerített -
mondta a sérült fiú édesapja. 

A lakókocsiban az ütközés pil-
lanatában szerencsére senki nem 
tartózkodott. Az azt vontató 
Pontiac kisbusz hátsó ülésén 
azonban három, hat-, nyolc-, és 
kilencéves gyerek utazott. - Ha 
nincs a lakókocsi, nem tudom, 
mi lett volna. Akkor a kocsi há-
tuljában utazó gyerekeket találja 

el. Elképzelni sem merem. 
Olyan erős volt az ütközés, hogy 
még minket is majdnem nekilö-
kött az előttünk haladó kocsinak 
- idézte fel a balesetet a Pontiac-
ban utazó fiatalasszony. 

Kraj Henriket, a gerincsérült 
artistát a szegedi új klinika am-
bulanciájára szállították. Török 
László, ügyeletvezető orvos el-
mondta: a fiatalembernek sérü-
lései miatt be kellett volna fe-
küdnie a klinikára, ezt közölték 
is vele. - A sérült végül úgy dön-
tött, saját felelősségére elhagyja a 
kórházat - tette hozzá a kezelő-
orvos. 

A rendőrség információi sze-
rint az artista nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett, 
csakúgy mint a kamion vezetője, 
aki az ütközéstől beverte a fejét a 
szélvédőbe. A férfi ellen a rendőr-
ség a nem megfelelő követési tá-
volság miatt szabálysértési eljá-
rást indított. 

A. T. J. 


