
Némi szóváltás a Vakegérben
Bocskaikért, Hajdúhad- 

ház, Nyíracsád (HBN) -  
Az elmúlt két hét politi
kai vitái a baráti körök
ben, sőt, a családtagok 
között is jellemzőek vol
tak a 4-es számú választó- 
kerület településein.

Egy perc alatt parázs vita 
alakult ki a bocskaikerti 
Vakegér vendéglőben, ami
kor a nagypolitikára, no meg 
a választásokra terelődött a 
szó. „Mi bátran megmondjuk, 
nem félünk senkitől, meg mi
nek is tagadjuk, hogy a szo
cialistákra szavaztunk” -  
harsogták a pult mögül az 
asszonyok. „Annyira mind
egy, hogy kire szavaz az em
ber. Az egyik kutya, a másik 
meg eb” -  replikázott rá egy 
vendég, akiről később kide
rült: ő maga nem is szavaz
hatott, hiszen külföldre sza
kadt hazánkfia, kanadai ál
lampolgár. Csapolt sört ivott, 
ám a nevét nem adta szavai
hoz. Mint mondta: sok szava
zást megélt már külföldön is, 
de itt most csúnyán kiélező
dött a harc. „Össze is szoktak 
esténként itt szólalkozni a

Lakatos Józsefék ekkor már túl 
voltak a voksoláson

Bandi bácsi (balra) egy sör mellett szállt óvatos vitába

fiatalok, hogy ki a fideszes 
meg ki a szocialista” -  jött a 
válasz ismét a pult mögül. A 
kanadai illetőségű úr és a 
törzsvendég, Bandi bácsi né
mi szóváltásba keveredett 
egy csipetnyi kommunistázá- 
son („mert volt negyvenöt 
évük meg még négy, hogy 
megmutassák, mit tudnak, de 
nem éltek vele”), majd a ka
nadai úr angolosan távozott. 
A pult mögül még annyit tet
tek hozzá az egészhez, hogy 
egészen biztosan nem alsza
nak el vasárnap addig, amíg 
nem lesz végeredmény.

Mindenről beszélgettek, 
csak a politikáról nem a dél
idő nyújtotta csendes és 
szavazómentes pihenőben a 
nyíracsádi 3-as szavazókor 
választási bizottságának tag
jai. Meglehetős bizalmatlan
ság fogadta itt az embert, iga
zolványt kértek a sajtó mun
katársaitól a tagok, s még az 
akkor egyébként 30 százalé
kosra becsülhető részvételi 
adatokról sem nagyon akar
tak felvilágosítást adni. A te
lepülés legnagyobb, 4-es, szá

mú szavazókörében, a helyi 
művelődési házban már ba
rátságosabb volt a hangulat 
és 40 százalék körüli, egyszó
val kimondottan magas a 
részvételi arány az ebédidő 
táján. Csoborkó János, a sza
vazókor elnöke egyébként 
csendes szavazásról adott 
számot, hozzátéve: délig már 
10 helyre kellett kivinniük a 
mozgóurnát.

Hajdúhadház csendes, újra 
csendes. A főtéren vasárnap 
alig néhányan voltak. Laka
tos József és két társa a pol
gármesteri hivatallal szem
közti buszmegállóban várt 
valakire. Lakatos úr most is 
volt már szavazni, két hete 
is, négy éve meg az egyik 
párt delegáltja volt egy helyi 
szavazókörben. Szóval, érdek
lődik a napi politika iránt. 
Most -  mint mondta -  a fia
talság jövőjéért voksolt. „Vol
tak viták a családban is, a 
baráti körben is” -  emléke
zett az elmúlt két kampány
terhes hétre, hozzátéve: a ba
rátok csak barátok marad
nak.


