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Iskolai idényre .i'̂ It1̂  PoviáK Testvéreknél 
les víztükör természetes és pompás kerete gya -
nánt kell, hogy övezze azt, amely városrész egy 
boldog nyári pihenőjét, nyugodt, békés családi 
otthonainak együttes táborát, egészségét, mun-
kaképességének regeneráló helyét jelenti? Ta-. 
gadhatja-e valaki, hogy erre Újszeged predesz-
tinálva van s tagadhatja-e valaki, hogy a für-
dővendégek, vagy a szegedi nyaralók elhelye-
zésc nem ujszegedi pensiókat, szállót, villákat 
és nem ujszegedi fürdőt követel? Kissé nagy 
is a nivódifferencia ezen Stefániái medencék 
és a Tisza víztükre kőzött, mely állandóan 8— 
9—10 m. körül van. 

Ha nem építenénk semmit a hullámtérre, de 
«z ujszegedi partra sem, akkor mibe gyönyör-
ködne a játszótér helyén emelt attrakciós ven-
déglő és cukrászdatorony" vendége, ha lenéz a 
virágos erkélyről az innenső part kőhányásos, 
vagy a túlpart bozótos, vadregényes tájaira? 

Ha egy csöpp homokra, vagy legalább is egy 
tenyérnyire van szüksége a modern strandfür-
dőnek, akkor miért épült a Riviéra, vagy Biar-
rttz a tengerpart gyönyörű homokpartjára, mi-
ért megy a mai szegedi ott a Tiszára strandol-
ni, ahol a part homokos? A szegedi part kü-
lönben kőhányásos, szakadékos, mélyvizü. ve-
szélyes, sebes, ott árnyékosak a fürdők. Elhi-
szem, hogy ott, ahol csupán mesterséges 
strandfürdő van, ott kevés a homok. Talán 
minden szemét megszámolják és őrzik, azt is 
elhiszem, hogy ott nem tudják ujitani és ez 
egészségtelen. De a mi Tiszánk, a mi Nílusunk 
minden évben esetleg kétszer is 

friss homokot 

őnt a lábaink elé korlátlan mennyiségben. 
Mindenki tudja, hogy nálunk a hullámtér 

fSzfaerdeje milyen kellemes, hűs árnyékot ad, 
hiszen eddig is ott voltak és vannak összes 
kabinjaink és nyugágyaink. Egy kicsit rend be-
hozni a pázsitot minden évben kell, mindenütt. 
A virágágyak pompás virágait bizony nemcsak 
a hullámtérben, hanem az összes partjainkban 
njraültetik. 

Elég baj az ott, ha egy városnak nincs még 
4 perifériáján sem természetes víztükre, ha-
nem kénytelen talán a városban bent ugyan, 
de egy kopasz medencével megelégedni. Ma 
egy kicsit az a jelszó, hogy vissza a természet-
hez. Legalább a weekend napon, ki a nagy 
Dunára, evezni a vadregényes Lupa, vagy Szú-
nyog szigetre, vagy a hegyek közé, vagy a Ti-
szára, a Maroson felevezni és ott Iedülni, pi-
henni, valahol a fák alatt. Elég ba j ez ott, ahol 
nincs! Viszont nekünk van. Én azt hiszem, 
senki kétségbe nem vonja azt, hogy az eddigi 
ujszegedi strandok nincsenek a város periféri-
áján. Debrecenben a villamos egy félóra es a 
jegy ára 70 fillér. Pesten ezrével járnak több, 
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mint egy óráig villamoson, az aquincumi, vagy 
a csillaghegyi, vagy más fürdőbe, mikor a Ru-
dasba is mehetnének. Amoda pedig egy pen-
gőn felül van a szimpla jegy, villamossal és 
még órák a villamoson. Valószínűleg a termé-
szetes strandok vonzóereje miatt teszik, ugy 
sejtem. 

A kisajátított területen épiteni u j strandot, 
akkor, amikor nem is szükséges, plágizálnom 
kell, de ez ma nálunk, Szegeden, utópia. 

Aa alternativ ujszegedi megoldás szerint, el-
tekintve a már előbb érintett kisajátítás mo-
mentumától, ugy olvasom, hogy szintén lenné-
nek a hullámtéri fák alatt kabinok, lentebb 
kabanák, sátrak, betonutak, sőt medencék is 
és parkok sok száz méter hosszúságban és szé-
lességben. Ha jól emlékszem, ezek nálam mind 
kifogás alá esnek, illetve nem készíthetők, te-
kintve, hogy a viz minden évben elönti azo-
kat. Vagy talán nem emli tettem, hogy őszre 
fel kell hozni azokat? Szivessy műépítész ur 
fent parkot létesít é* minden egyebet a hul-

vize van olyan kellemes viz, mint a Balatoné, 
hőfokuk teljesen azonos és sokkal kellemesebb, 
fürdésre lényegesen alkalmasabb viz, mint a 
Dunáé, amely a legmelegebb nyáron sem igeni 
melegedik tizennyolc fok fölé. A Balaton mel-
lett íjincs nagyváros és a Tisza egyetlen nagy 
városa, amely komoly idegenforgalomra szá-
mithat: Szeged. 

Az ujszegedi oldal a természete-

sen kialakult strandfürdő helye, 

bent a város szivében. Isten adott Szegednelá 
egy Tiszát, ne tagadjuk meg azt, mert termén 
szetes fejlődésének útját fogjuk ezáltal mes-
terségesen eltorlaszolni. 

Hogy Szeged, vagy Újszeged legyen-e a für-
dővárosrész, az nem vitás. Mindezekkel foglalt 
kőzni magától értetődő, természetes. 

A mellékelt perspektivikus kép és helyszín-
rajz mutatják strandtervem főbb vonalait 

Ezt a város érdekeit átfogóan és főleg a jő-
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lámtérben, néhány sorral lejebb pedig a strand 
csak szilárd és állandó jellegű epület lehet és 
óva inti a várost attól, hogy a hullámtérben 
vegetációt, parkot létesítsen, fákat ültessen, 
mert az a lehetetlenséggel határos. De külön-
ben sem városépítési, sem városrendezési, sem 
szépitési feladat, a világ egyik legrakoncátla-
nabb folyójának hullámterében. 

A jégzajlások nem érdekelnek bennünket, 
mert hál Istennek télen és lenn a mederben 
tőrténnek. A partszakadásoki partváltozások 
vannak ugyan minden parton, de szerencsére 
az általam kiválasztott homokos, lapos, dom-
ború kanyarban, ahol eddig is ezren és ezren 
fürdünk, nincsenek, hiszen 

éppen ez az a szerencsés adottság, 

hogy itt ilyen a part 

és nem olyan, mint a Stefánia alatt, ahol kő-
hányásokkal védekezünk ellenük, nem pedig 
fürdünk. Ami a strandépület szilárdságát és 
állandóságát illeti, azt hiszem, fölösleges egy 
vasbetonvázas épületnél ezt kétségbevonni. A 
modern épitész fanatikusa a virágnak és a vege-
tációnak, ez terveimen jól látható. 

Még néhány szót a Tiszáról. Szegednek csak 
volt Délvidéke, ma már nincs, csak fél tanya-
világa van, a tengő-lengő uzletajtók és a Tisza. 
Az országnak nincs több Tiszája, csak egy és 
a Tiszának nincs több Szegedje, csak egy. 

És nem szabad megfeledkezni valamiről, 
aminek — ugy hiszem — döntő jelentősége kell 
legyen a kérdés elbírálásánál és eldöntésénél. 
Nevezetesen azt, hogy a Balaton után a Tisza 
szegedi, sőt ujszegedi partszakasza az egyet- I 
len nagyarányú fürdőtelep építésére alkalmas ' 
és kínálkozó hely és hogy Magyarországon 
Szeged az egyetlen város, amely a szükséges 
adottságokkal bőségesen rendelkezik. A Tisza I 

vőjét érintő kérdésben valóban Komoly elbírá-
lással kell résztvennünk. Hogy mennyire ren-
tábilis egy ,300 ezer pengős modern strandfürdő 
építése, azt éppen az idegen tőke érdeklődése 
bizonyítja. 

Ha mi is akarjuk, egy akarással és az egyéni 
kicsinyes érdekellentétek figyelmenkívűl ha-
gyásával, méltán nevezhetjük és nevezheti 
majd bármely nálunk megforduló idegen vá-
rosunkat: a Tisza Királynőjének, 
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