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Örömünnep volt a főtéren huszárokkal 

Becsületzászló Szentesnek 

Ezrek nézték a káprázatos felvonulást a Kossuth utcán Fotó: Tésik Attila 

Legalább tízezren tolongtak szombaton es-
te a szentesi Kossuth téren és környékén, 
ahol fergeteges fesztivált rendezett az ön-
kormányzat abból az alkalomból, hogy a 
város idén egyetlen magyar településként 
elnyerte az Európa Tanács becsületzász-
laját. A szónokok azt hangoztatták, hogy az 
unió tagjaként a város lakói elsősorban 
szentesiek, azután magyarok és nem utol-
sósorban európaiak. 

A szentesi Kossuth tér felújításakor úgy szá-
moltak, hogy hatezren férnek el ott egyidejű-
leg. Ám szombaton este nemcsak a főtéren, 
hanem annak a környékén is ott szorong-
tak-tolongtak vagy tízezren, hiszen ki-ki ma-
gáénak érezhette az Európa Tanács által ado-
mányozott rangos kitüntetést. Megadták a 
módját a becsúletzászló átvételének, mert 
azon túl, hogy az unió 25 tagállamának lobo-
góját vitte 120 kerékpáros órákon át tekerve az 
utcákon keresztül-kasul, a ceremónián már a 
magyar huszárok, a szentesi díszalegység és a 
vásárhelyi katonai fúvószenekar káprázatos 
menetének tapsolhattak az ünneplők. 

A térfesztivál fénypontja azonban mégis-

csak az volt, amikor Szirbik Imre polgármes-
ter meglobogtatta a volt megyeháza felújított 
homlokzati része előtt felállított színpadon 
az Európa Tanács becsületzászlaját, amelyet 
Johanna Schicker osztrák képviselő hozott el 
a szentesieknek. Az idén egyébként Európá-
ból 41 település pályázott a becsületzászló el-
nyerésére, és 24 érdemelte ki az európai egy-
ség erősítéséért a rangos díjat. Szentes egyet-
len magyar település volt a legeredményeseb-
bek táborában. 

Örömét fejezte ki Johanna Schicker, hogy 
Kecskemét és Kiskunfélegyháza után most 
egy újabb magyar településnek nyújthatja át 
a kitüntetést. Beszédében kitért arra, hogy a 
szentesiek már jóval az uniós csatlakozás 
előtt aktív szerepet vállaltak az európai egy-
ség erősítésében, a testvérvárosi kapcsolataik 
révén az emberek és a civil szervezetek kö-
zötti .viszonyok elmélyítésében. Johanna 
Schicker különben lelkes európainak nevezte 
magát, de elsősorban osztrák állampolgár-
nak. Ennek szellemében azzal fejezte be be-
szédét: „Éljen Szentes! Éljen Magyarország! 
Éljen Európa!" Hasonlóan tette Szirbik Imre, 
hozzátéve: Európa a közös jövőnk. Hiszen 

Európa nemcsak történelmi kategória, ha-
nem a jelen és a jövő. A polgármester köszö-
netet mondott mindenkinek, hogy fárado-
zott a zászló elnyerése érdekében. 

Az örömünnepet a Nox együttes fergeteges 
koncertje csak tetőzte. Az énekesnő, Forrás-
kút díszpolgára, Péter Szabó Szilvia bevallot-
ta, hogy ismeri a szentesieket, mert ő két évig 
járt a gimnázium drámai tagozatára, és a Ter-
ney Béla Középiskolai Kollégiumban lakott. 
Ezért tudja, hogy az itteniek szeretnek éne-
kelni, és társával, Nagy Tamással buzdították 
is erre a közönséget. 

BALÁZSI IRÉN 

KET EV- KET ELISMERES 
Az Európa Tanács parlamenti Közgyűlésének tiszte-
letbeli tagjaként Johanna Schicker volt az, aki tavaly 
az európai elismerés első fokozatát, az Európa-dip-
lomát nyújtotta át a szentesi polgármesternek 
Strasbourgban. E diploma átvétele után jó pár évnek 
el kell telnie ahhoz egy-egy helység életében, hogy 
kiérdemelje a különben négy - jelképesen mondva 
- lépcsőfokbél álló kitüntetési rendszer második 
grádicsát. Szentesnek ez egy éven belül sikerült. 

Politikai 
játékaink 

SZAVAY ISTVÁN 

Ma kezdődik az őszi politikai szezon. Ahogyan az előre is látszik, 
a parlamentben máris vad csatába kezdenek a kormánypártok és 
az ellenzék. A Fidesz pedig - amely a nyári holtszezonban nem 
győzte bírálni a kormányt, hogy „kampányok ahelyett, hogy kor-
mányozna "-a nemrég befejezett, 20 ezer kilométeres busztúrá-
val járó nemzeti konzultáció után szerdán kezdi újabb, ezúttal 
gazdasági konzultációnak titulált országos roadshow-ját. 

Azaz vége a viszonylagos nyári szélcsöndnek. Látható, hogy a politiká-
ban már mindent áthat a tavaszi választásra kacsintó kamjtányhangu -
lat. A politikai ellenfelek már jó ideje mást sem tesznek, mint fogást 
igyekeznek keresni egymáson. Így várható, hogy a januári kampány-
kezdet csak arról szól majd, hogy még nagyobb csinnadrattával folyik to-
vább az, ami már hónapokkal, vagy inkább évekkel előbb elkezdődött. 

A permanens kampány idejét éljük. És ha az ember olvasgatja a 
tévék politikai műsoraiba beküldött SMS-eket, akár úgy is vélhe-
ti, hogy a pártoknak nem is lesz nehéz a dolguk: az jön majd ki 
jobban mindebből, amelyik nagyobbat tud ígérni. 

Csakhogy ez sem igazán biztos. Hétfőn például az ellenzéknek 
jó témája lehetett volna a benzinár ügyében tanúsított kormány-
zati érdektelenség, mire Gyurcsány Kínából megüzente, hogy -
előre hozván a januári áfacsökkentést - jó 10-12 forintot lefarag-
nak majd az árból. így aztán e témában legföljebb a költségvetési 
hiány ügyében kezdhető majd ki a kormány, ami azért mégsem 
oly népszerű, mint az egyes számú forgatókönyv lehetett volna. 

Az azonban jól látszik, hogy marad még bőven téma a tarsoly-
ban. Például a kettős állampolgárság ügye, amelyet a Fidesz most 
támogatni látszik. Ezzel meg az a gond, hogy Orbán, amikor kor-
mányon volt, felelős pohtikus módján határozottan elutasította 
ezeket az igényeket, a státustörvénnyel helyettesítve a kettős ál-
lampolgárságot. És amikor a népszavazás előtti kampányban már 
fölkarolta az ötletet, határozottan jelezte, hogy csak korlátozott 
jogokkal járó, teljes értékű magyar útlevelet és választójogot nem 
tartalmazó jogállást tud elképzelni a határon túh magyaroknak. 
Mellesleg ez is felelős politikusra vallott, csak hát az alkotmány 
nem ismer korlátozott állampolgári jogokat, no meg a határon tú-
li magyarok is úgy vélték hirtelen, hogy egy csapásra megoldható 
lehet néhány meghatározó problémájuk, és már nem elégednek 
meg korlátos jogokat biztosító forgatókönyvekkel. Ilyen az élet, 
amikor a vágyak túllépnek az őket felhasználni kívánó politikai 
manőverezésen. Az pedig, hogy a migrációs ügyekben nagyon ér-
zékeny Brüsszelben már a magyar nemzeti vízum, illetve a hatá-
ron túhaknak szánt útlevél ügyének gyurcsányi meglebegtetése is 
komoly aggályokat kelt, mintha senkit nem érdekelne. Pedig 
könnyen kizárhatjuk magunkat a schengeni egyezményből, ami 
hihetetlen károkat okozhat az országnak. 

Mellesleg éppen a sikertelen népszavazás bizonyította, hogy en-
nek az országnak a lakói gyakran megfontoltabbak, mint politiku-
sai. Igenis óvatosan döntenek fontos ügyekben, és képesek mérle-
gelni a lehetséges következményeket. Nem ugranak fejest látatlan-
ban a medencébe, csak mert valaki azt állítja, hogy tele van vízzel. 
Es az a gyanúm, hogy a benzinár ügyében is számol majd az ország, 
hogy az egy tank benzinen megtakarítható négy-ötszáz forint alig-
ha fogja majd elterelni a figyelmet más, fontosabb kérdésekről. 

Mézfesztivál lesz Szegeden 
A mézfogyasztás és a mézzel készült ételek népszerűsítésére 
szeptember 16-ától háromnapos mézünnepet rendeznek Szegeden. 
A hagyományteremtő szándékkal életre hívott első mézfesztiválon 
a kóstolók és fajtaméz bemutatók mellett a látogatók megis-
merkedhetnek a hagyományos méhészeti eszközökkel és meg-
választják a fesztivál szépét is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Magyarországon az egy főre jutó 
mézfogyasztás évente 40-50 de-
ka, szemben a Nyugat-európai 
2-2,5 kilogrammos átlaggal -
mondta Szepesi Ferenc, a feszti-
vál egyik szervezője. Ha sikerül-
ne duplájára növelni a hazai fo-
gyasztást, már itthon elfogyna a 

teljes magyarországi termés. Ez 
nemcsak a méhészetből élő sok 
ezer család megélhetését biztosí-
taná, de a lakosság is egészsége-
sebben élne - tette hozzá a szak-
ember. 

A fesztiválon folyamatosan 
lesz fajtaméz bemutató és vásár, 
ahol az ínyencek olyan különle-
gességeket kóstolhatnak meg, 

mint a selyemfű-, a hárs-, a nap-
raforgó", vagy a gesztenyeméz. 

A legkisebbeket kézműves be-
mutatók és gyermekfoglalkozá-
sok várják. 

A Dél-alföldi Méz Szövetkezet 
rendezte konferencián bemutat-
koznak a méhész termelői cso-
portok, valamint Szerbiából és 
Romániából érkező méhészek, s 
előadás hangzik el a méz piaci 
helyzetéről az Európai Unióban. 

A rendezők ügyeltek arra is, 
hogy az őstermelők is bemutat-
kozhassanak, elhozhassák ter-
mékeiket, így a kiállítók hely-
pénze csupán egy üveg méz lesz. 

Vásárhelyen nyaralt Melinda, Izabella és családjuk 

A kisperegi ikrek 
hazaviszik a szeretetet 
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A múlt héten Vásárhelyen nya-
raltak a Szegeden szétválasztott 
kisperegi sziámi ikrek szüleik-
kel és nővérükkel. Leginkább a 
strandon lubickoltak, s kide-
rült: felettébb vidám dolgokban 
volt részük. Az ikerlányok egyi-
ke, Melinda most lesz elsős, 
Izabella pedig még gondozásra 
szorul. 

Ősz óta hatalmasat nőttek a kis-
peregi ikrek, Melinda és Izabella. 
Erről rengeteg vásárhelyi is meg-
győződhetett, hiszen Szabó Imre 
feleségével és három gyermeké-
vel, az ikrekkel és nővérükkel, 
Brigittával a múlt héten ismét 
Hómezővásárhelyen nyaralt a 
város önkormányzata, illetve a 
Johannita Segítő Szolgálat jóvol-
tából. 

Mint emlékezetes, hét eszten-
dővel ezelőtt a szegedi klinikán 
választották szét a romániai Kis-
peregen élő Szabóék mellkasuk-
nál összenőve született lányait. 
A gyermekek közül Melindát 
már csak a heg emlékezteti arra, 
hogy egykor sziámi ikerként jött 
a világra. 

Szabóék nagyon jól érezték 
magukat Vásárhelyen, s hálásak 
mindenkinek, aki lehetővé tette, 
hogy ismét itt pihenhettek. El-
árulták: emlékezetesen kezdő-
dött számukra a nyaralás. Ami-
kor ugyanis a johanniták autójá-
val megérkeztek a nagylaki ha-
tárállomásra, a magyar határőr 

A kisperegi Szabó család jól érezte magát a vásárhelyi nyaraláson. Nagy 
szeretettel fogadták őket a nyugdíjaslakóparkban is Fotó: Tésik Attila 

udvariasan megkérte őket, hadd 
nézhesse meg a világhíres kispe-
regi ikreket személyesen is - ha 
már eddig csak az újságokban és 
a tévében láthatta őket. Tréfásan 
megjegyezte, szeretné megpil-
lantani őket, még mielőtt Holly-
woodig jutnak. 

Melinda, aki most lesz elsős, 
annyira készült az iskolába, hogy 
már ismeri a betűket és ötvenig 
is el tud számolni. Az ikrek nő-
vére pedig, aki alaposan meg-
nyúlt tavaly ősz óta, már hetedi-
kes lesz. 

- Tényleg híresek lettünk! -
mondta szerényen. - Ezt onnét is 

észrevettem, hogy amikor tavaly 
új tanár került az osztályba, azt 
hitte, hogy én vagyok a sziámi 
ikrek egyike, a padtársam pedig a 
másik. A mellettem ülőt ugyanis 
Szabó Rolandnak hívják. A ta-
nárt ez tévesztette meg, pedig 
Roli még csak nem is rokonunk. 
Kisperegen ugyanis hét Szabó 
család is él. 

Az édesapa, Szabó Imre hozzá-
tette: azt, hogy minden rendben 
van körülöttük, bizonyítja, hogy 
Izabella, aki ma is gondozásra szo-
rul, hatalmas puszikat nyomott 
szeretete jeléül szülei arcára. 

K O R O M A N D R Á S 


