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nünek látszik, hogy ' a javaslatot a tanács 
noni is viszi a januári közgyűlés elé, hanem 
vár addig az ideig, amikor célszerűbb és fő-
ként olcsóbb megoldási tervet javasolhat és 
a kérdés aktuális lesz. 

A szegedi parifürdő ismertetése. 

(Saját tudósitónktól.) Manapság nem sző-
rűi különös bizonyításra, hogy számos be-
tegség leküzdésének és főképen az állandó 
jó egészség föníártá'sááák legfőbb titkát fő-
képen bárom természetes ' tényező: a nap, a 
Je'vegö és a viz célszerű használata képezi. 
És minthogy ezek csakndhi állandóan és in-
gyen rendeikczésünkre állanak, mégsem be-
csüljük meg és, nem használjuk ki kellőleg 
őket, jórészt azért is, mert a legtöbb ember 
nem tudja mérlegelni a ' természet adomá-
nyai t és saját egészségének értékét. Pedig 
nem elegendő, hogv egészségesek vagyunk; 
folyton arna kell törekednünk, liogy erőin-
ket gyarapitsuk s szervezetünk ellentállási 
képességét fokozzuk. Csak igy birunk ellent-
. állni a meghűlésnek', á különféle fertőző be-
tegségeknek s csak igy birunk sikeresen meg-

i küzdeni azzal a különféle •ártalommal, ame-
lyek a mai kultur emberek állandóan körül-
veszik. A már beteg szervezetnek (és hányan 
vannak ilyenek a látszólag egészségesek kö-
zöt t is!) és főképen a lappangó gümőkórban 
szenvedőknek pedig, amilyenek az emberek 
igen nagy része) valósággal életszükséglete 
a nap, a levegő és a viz célszerű használata. 

Ez okok vezették a szegedi partfürdő ala-
pitóit akkor, amidőn elhatározták, hogy 
(minden anyagi érdekeltségtől menten) egy 
olyan fürdő létesítését kísérlik meg, amely az 
é v teljes hat hónapjában (áorilistől október-
ig) lehetővé teszi az összes rendelkezésre álló 
természetes ténvezők minél alaposabb és cél-
tudatosabb s egyszersmind kellemes és olcsó 
kihasználását. Valóban' a Tisza-folyóban egy 
megbecsülhetetlen egészségápoló és betegség 
leküzdő tényezővel rendelkezünk, amelyet 
eddig —- nr-nt ilyent —- alig vagy egyáltalá-
ban nemi méltányoltunk. Az ujszeged'i lankás, 
.homokos part lehetővé teszi, hogy az' úszni 
nem tudók és gyermekek is a vizet (inely a 
túlparton 2—3 fokkal melegebb, mint az in-
nenső részen) minél hosszabb ideig használ-
hassák, az iszap számára kiiásott és artézi-
vizzel táplált s a naptól állandóan melegí-
tett radiaktiv iszap pedig számos csúzos és 
egyéb bánta,lmakban szenvedőknek iesz a leg-
kitűnőbb gyógyító eszköze. A napkurák szá-
m á r a külön elkerített helyek fognak szol-
gálni, hisz a napsugarak gyógyító hatása ma 
már számos meggyöngült szervezetet restau-
rálásának elengedhetlen eszköze. A levegő-
kura hatását a parton fölállított tornaszerek 
és labdapályák, sánkányozás és egyéb spor-
tok fogják fokozni s az ot t tartózkodást kívá-
natossá és kellemessé tenni. A fürdés és 
úszás mellett a csónakázás és külörnböző 
vizisportok és játékok emelik majd a fürdő 

„kellemességeit és hasznosságát. 

Mindezt pedig olv olcsón fogja a fürdő 
rendelkezésre bocsátani, hogy a legszegé-
nyebb embernek is módjában leend egészsé-
gét a fürdéssel, úszással, csónakázással, tor-
nával, labdázással, levegő és napkurával, 
szükség esetén iszapfürdővel és massage-zsal 
is fokozni, avagy beteges szervezetét meg-
erősíteni s egészségét helyreállítani. A ki vesz 
magának 30 koronás részvényt, az nemcsak 
a fürdő nyereségében fog évről-évre része-
sedni, de módjában álland évi idényjegyét 20 
korona helvett 12 koronáért (gyermekeknek 
12 korona helyett 8 koronáért megváltani). 
Azonkívül minden részvényes épitethet m a -
gának hordható kabint és sok egyéb kedvez-
ményben is részesül. A szállításról motor-
csónak ingyen fog gondoskodni. Mindenkinek 
saját érdeke, hogy részvényeket jegyezzen. 

Részvények február köezepéig a Szeged 
Alföldi takarékpénztárnál jegyezhetők. 

Ugyanott keli a részvények egyharmad ré-
szét február 15-ikéig, a 2-ik egyharmad ré-
szét május l-ig befizetni. A künnlévo rész-
vényjegyzési iveket kérjük mielőbb beszol-
gáltatni. 

A Tisza folyónak Szegednél jobb partja 
mentén mindenütt igen jinély vizű, ellenben 
a bal parton, a Bertalan-emléktől lefelé plyan 
meneteles medre van, hogy ott bármely nyári 
vízállásnál uszás nélkül,is elég széles térsé-
gen fürödni lehet. A város értelmessége rész-
vénytársasági alapon Újszegeden, a Bertalan-
emlék alatt — az ottani kőgáttól 20Ú—250 m. 
hosszú térségen — „strandi-fürdőt szándéko-
zik létesíteni. 

Ezt a partfürdőt akként tervezik, hogy 
egyelőre 4, összesen cirea 70 m. hossza beto-
nos fenekű vasladikok közvetítésével, a víz-
állás szerint változó 30 m. széles oly sekély 
(4.0—1.4 m. mély) vizű térséget rekesztenek 
el, ahol a párt szélén uszás nélkül is lehet 
fürdeni. A Tisza partját pedig lég- és nap-
fürdőzés számára használják. Minthogy az 
ott lerakodó Marosiszap, az ő radiaktiv hatá-
sánál fogva, főleg a nap által megmelegített 
állapotában igen nagy gyógyerejü, ennélfog-
va a parton több, sekély (20—30 centiméter 
mélyre a partba beásott) 4—6 nr'-nyi felületű 
bekerített medencét fognak létesíteni. Ezen 
medencék táplálására, valamint tiszta, iszap-
mentes vizii zuhanyok berendezhetése végett, 
a védtöltés közelében, attól 15—20 méternyire 
artézi kutat szándékoznak létesiteni 3—5 m3 

befogadó képességgel biró és lehetőleg maga-
san fekvő víztartóval, amely víztartóból az-
után a part alá 0.30 m.-nyire beágyazott vas-
csővön fogják a vizet a 3,00 m. partmagas-
ságig elvezetni, ott minden 50 m.-kint elmoz-
dítható és áthelyezhető zuhanyt igtatva be. A 
zuhany csurgalék vize, valamint az artézi 
kut viz feleslege föld alatt szivárogtató (rő-
zsével bélelt) árkokon fog a Tiszába vezet-
tetni. 

Külön zuhany lesz a nők, külön a férfiak 
számára, mind a kettő a vízállás szerint át 
helyezhető és hordozható, légmentesen desz-
kázott, kerítéssel is körülövezett, tussoktól el-
kerített hely fog az iszap-medencéhez és a 
parti fürdőkhöz' vezetni, amelyek légmentes 
és szintén áthelyezhető kerítéssel lesznek kö-
rülvéve. 

A sekély viz elrekesziésére szolgáló vasla-
dikra megfelelő számú öntöző-fülkék fognak 
épittetni, külön csoportosítva a nők és külön 
a férfiak számára, amelyek között 1.0 mtr 
széles átjáró terveztetik, mellette ruhatárak-
kal és a pénztár helyiségével, kis büfféttel, 
(falatozóval). A pénztárnál a fürdőközönség-
számára órtélcszereik elhelyezésére olyan el-
zárható kis fiókok is lesznek, amelyeket ma-
guk a vendégek fogják saját, vagy bérelt 
lakatjaikkal elzárni. A fiókok egy közös nagy 
szekrényben lesznek elhelyezve, ennek ajtaját 
a pénztáros nyithatja ki csupán. 

A vizén uszó öltöző-füikéken kivül lesznek 
még — a szükség szerint — olyan szél- és eső-
mentes kis sátrak, — házikók, — amelyek a 
vízállás változása, illetve a széljárás szerint 
könnyen áthelyezhetők lesznek. 

A vasladikok öltöző-fülkéi két sorban lesz-
nek elhelyezve, amelyek körül az egyik sor 
a szabad Tiszán, a másik sor a part felé fog 
nézni. Élőbbemnek, a szabad úszók, illetve 
a felnőttek számára lévén szánva, valamivel 
nagyobbak lesznek. A kabinok előtt mind a 
két oldalon 120 cm. széles járda lesz egy mtr 
magas korláttal és 9—9 beszálló lépcsővel. A 
kabinok mind a kei végén az úszómesterek 
fülkéje lesz elhelyezve, liogy az uszóteret 
folyton szemmel tarthassák. 

A vasladikok hosszában mind a két oldalon 
a vízbe 0.80 m. mélyen belógó rács fogja meg-
akadályozni, hogy a fürdőzők a vasladikok 
alá ne kerülhessen. 

Az öltöző-fülkék egy része felett — a női 
ós férfi osztály határán — légmentesen körül 
kerített és szétválasztott oly térség lesz, ahol 
ugy a hölgyek, mint a férfiak elkülönítve 
lég- és napfürdŐt fognak vehetni magasabb 
vízállásnál is, amikor az a parton esetleg 
akadályba ütköznék. 

Minhogy a Tisza balpartján van a vontató 
ut, az 10 m. szélességben mindenkor szaba-
don fog tartatni. Bár felette kívánatos, liogy 
fürdőző közönség zaklatásának lehető mel-
lőzése végett a vontatást a nyári hónapokban 
— májustól október végéig — reggel 10 órá-
tól . déli 1 óráig és délután 3-tól 7-ig megszün-
tessék, mindazonáltal a .Telepet ugy kell 
berendezni, liogy az a vontatást ne hátráltassa 
s hogy a vontatókötél a fürdő/okét a vízben n? 
érje. Evégből az öltöző-fülkék tetőzete ormán 
végig kötélcsusztatót fognak a viz színe fe-
lett 3.2—3.5 m. magasságban, illetve a nap-
fürdő felett 3.0 m. magasságban alkalmazni. 

De koiélcsusztatót fognak még 2.5 m. ma-
gasságban a viz szélénél is alkalmazni, ame-
lyet 3 szál fenyőből való tutajra szerelnek 
akként, hogy az egyúttal kiszálló tutaj gya-
nánt is szolgáljon, mely kiszálló tutajnak 
célja az leend, hogy az iszapot lemos-
va juthassanak a fürdőzők a partra, az ott 
leve kijáró deszkákon. 

Az öltöző-fülkéktől a partra 1.50 in. széles, 
erős fenyődeszkákra szerelt korláttal is ellá-
tott járda fog vezetni. 

A parton a fürdő térségtől a zuhanyokig, 
illetve a napfürdőkig és a parti vendéglőig 
állandóan vékony rétegben homokolt (utak 
fognak vezetni. 

Az uszó öltözőket hordó vasladikok (vasak-
kal) egymáshoz lesznek erősítve, liogy azok 
egy testet képezzenek. Azok parti helyzetét 
egy felül a mederbe leliorgozott, másfelől a 
parton karóhoz kötött, erős, 12 mm. vastag 
sodronykötéllel fogják a vasladiksor két vé-
gén biztosítani. A vasladikok felső orránál 
ezenkivül még 100 m. hosszú erős (15 mm.) 
lánccal is kihorgonyozva lesznek. 

A vizén uszó szemét elhárítására 50 m. 
hosszú, egy szálas .fenyősor fog szolgálni. 

A fürdőző közönségnek a fürdőbe jutását 
ki ' hí e célra alkalmazandó motoros csolnak 
és dereglye fogja megkönnyíteni, amely mo-
!uios kikötése számára a vasladikok legalsó 
0 m. hosszú szakasza fog szolgálni (az alsó 

biztositó sodronykötél alatt), ahol öltöző-
fülkék nem lesznek, de 4 fülkének megfelelő 
fedett hely lesz a motoroson várakozók szá-
mára. 

A motoros csolnak jobbparti kikötője gya-
nánt 10 m. hosszú korláttal körülvett vasla-
dik fog szolgálni. 

A városi kikötő helyét, a pénzügyi palota 
közelében, a hatóság fogja kijelölni. 

Tervbe van véve, hogy az ártézi kúttal 
később dörzsölő és hideggyógy helyiséget is 
alkalmaznak. Továbbá, liogy a közönség igé-
nyeinek megfelelő étkező helyiséget rendez-
nek be, hűsítő italok és étkek számára, teke-
pályával és teniszszel, labdarugó mezőnynyel 
oly arányban, hogy az nyári szórakozó hely 
gyanánt is szolgálhasson. 

A légfürdőzés hatásának fokozásán a szük-
séges torna-eszközökről is lesz gondoskodva. 

A vizi sport emelése szempontjából több 
csónak s az úszók ellenőrzésére külön dereg-
lye fog a közönség rendelkezésére állani. 

A vendéglő, a hideggyógy hely és egyéb 
szerelvények, mind csupán a nyári évadban 
lesz a parton, a fürdő telelőre állításakor 
azokat is mind el fogják távolitarii. 

azonnali belépésre f ö l v é t e t i k 

Tisza Lajos-körut, Kálmán-ház. 


