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• Míg a SZUE a fiataloké, 
addig a Partfiirdő inkább a csa-
ládoké. No meg a Tiszáé. . . 
Szeged főu tcá ja azonban 
rendesen eszi , eszeget i a 
túloldalt, mióta a jobb parton 
elkészült a beton partfal. Egyre 
jobban pusztul Szeged 
főutcája. Nem csak azért, mert 
a folyó szennyezettsége miatt 
nem ajánlatos fürdeni a szőke 
habokban. A part is az enyé-
szeté. A bokroktól dzsumbujos 
lejtőn keresztül szinte lehe-
tetlen odaférni a fo lyóhoz . 
Minek is? A parton tábla hir-
deti, „A fürdés nem ajánlott"! 

Csipkerózsika álmát alussza 
az egész strand: a vállalati 
üdölők jó részét a felszámolt, 
vagy pénzzavarba került cégek 
itt hagyták ebek harmincatíján. 
Árván állnak a szegedi „lá-
basházak", pedig egykor sorba 
kellett állni egy-egy kulcsért a 
hétvégére. 

- Szeretnék a szegediek a 
Tiszát , ha lehetne fürödni 
benne! - fogad Kardos János. 
a strand vezetője, aki több mint 
két évtizede jegyezte el magát 
ezzel a 12 hektáros strand-
birodalommal. 

A Par fü rdő ugyanis , ha 
f i a ta labb is, mint a SZUE, 
mégis patinás múltra tekinthet 
vissza. 1936-ban egyesítette a 
város és saját kezelésébe vette 
a Tisza újszegedi oldalán lévő 
szétszórt homokos partfürdó-
ket. Inségmunkák keretében 
építette ki a mai partfürdőt. A 
szegedi strandhistória azt is 
feljegyezte, hogy nem is ment 
egykönnyen a dolog. Olyan 
mondvacsinál t kifogások is 
foglalkoztatták az akkori hi-
vatalokat, hogy alkonyattájt 
hogyan mennek majd haza a 
fürdőzők: „illetlen dolog az 
alkonyati homályban nem 
rendes utcai ruhában . a 
levegőn tartózkodni" -
érveltek az egykori városatyák. 
Végül 1936-ban, ha ta lmas 
székely kapura emlékeztető 
bejárattal mégiscsak megnyi-
tották a jegypénztárakat az 
ország első folyóvízi strandján. 

• A SZUE-tól a 
felöltözve és pucéran (2.) 

Halcsontos fűzők 
az alkonyatban 

A Partfiirdő és a kemping egészen más arcát 
mutatja, ha nem a SZUE-ból gyalogol át az ember 
a keskeny „oroszlánkifutón". A két strandot 
ugyanis nemcsak jelképesen köti össze az azonos 
üzemeltető, hanem a valóságban is mindennapi a 
kapcsolat: a fahíd és a közös belépőjegy a 
„házasság" alapja. 

Szegeden. Nagy dolog volt ez 
akkor, amikor a költők ódákat 
zengtek egy-egy kivi l lanó, 
karcsú bokához. Lassan leke-
rültek a halcsontos fúzők, a 
hosszú szoknyák a szegedi 
hölgyekről. Néhány éve hiva-
talosan megengedett a topples, 
azaz a félmeztelenség is a höl-
gyek körében, te l jes lett az 
egyenjogúság a strandon: 

- De itt nem sokan élnek 
vele. Csak néha látpi egy-egy 
szépen lebarnul t mellet a 
parton, az sem botránkoztat 
már meg senkit - meséli Kar-
dos úr. 

Az egyik ülőmedencében. 

Szociális gondozák pályázati díjai 

99 Milyen gondozott lennék? 99 

Nemrégiben Csongrádon a 
Semmelweis-napi ünnepség 
keretében adták át a Csongrád 
Megyei Közgyűlés által meg-
hirdetett pályázat díjait. 

Összesen negyvenhárom pá-
lyázat érkezett négy témakör-
ben. A bíráló bizottság megíté-
lése szerint minden dolgozat-
ban volt valami értékelhető. 
Ugyanakkor a minősítésnél a 
„tankönyvízű" művek háttérbe 
kerül tek azokkal szemben, 
amelyek valamely pluszt adtak 
egyéni gondolatmenettel, új-
szerű ötletekkel. 

Az idős kori magány és de-
presszió enyhítésének lehetősé-
gei az egyéni gondozói munka 
gyakorlati alkalmazása során 

című témakörben első dí jat 
nyert a „Déja vu" Vass Mónika 
(Csongrád), másodikat a „Nem 
művészet megöregedni" Varga 
Mária, Rakonczay Valéria és 
Bibó Andrásné (Óföldeák) , 
harmadik helyezést ért el: 
„Empátia I." Majoros Gabri-
ella (Hódmezővásárhely). 

A rehabilitációs munka és 
foglalkoztatás összekapcsoló-
dása új utak, lehetőségek ke-
resése című témakörben első 
Sánta Antalné (Szeged) Min-
dig vidáman című munkájával. 
Második Pitrik Lajosné 
(Csongrád) Fénysugár című 
pályázatával . A zsűri a 
harmadik díjat nem adta ki. 

Mit várnék a szociális ott-
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36 fokos vízben „hűsölnek" az 
idősebbek. A hölgyek fején 
kék, sárga, piros nejlon haj-
védő. Mintha sok színes 
gomba úszna a vízen. A 
partfürdö inkább a nyugdíjasok 
búvóhelye, a fiatalok sokkal 
jobban szeretik a ricsajt, a zajt 
- maradnak inkább a SZUE-
ban. Mások meg nosztalgiából 
is idejárnak, több generáció 
együtt nőtt már fel a Tiszával. 

Sétára indulunk a tizenkét 
hektáros b i roda lomban: a 
folyó-parton felvert sátrak -
magyarok és külföldiek ve-
gyesen. 

- A külföldiek lassan el-

maradnak. A jugók előre 
kiszámolják, hány éjszakára 
futja. De akadnak, akik hét-
nyolc éve visszajárnak Pécsről, 
Pécs váradról. 

Mondják, Hajósról lassan 
már az egész falu megfordult 
itt, annyian jönnek. Nekünk a 
boruk jó, nekik meg a Tiszánk. 

Egyébként igazán méltányos 
árakat írtak ki a kemping 

Fotó: Schmidt Andrea 

Forrás Szálló mögötti bejá-
ratára: a kétágyas szoba 1100 
forint , a háromágyas 1350. 
Egy sátorért mindössze 121 
forintot, egy lakókocsiért 143-
at kérnek. Ehhez jön még 
na|X)nla 100 forint idegenfor-
galmi adó, mert strandra az 
adóhivatal tisztviselői is jár-
nak. 

- Egyedül a kutyákért ké-

rünk sokat: egy napra 150 fo-
rintot, de ezzel akarjuk távol 
tartani a négylábúakat a strand-
tól. 

Pedig igazán kutyának való 
az idő: még a j á m b o r ebek 
nyelve is lógna ebben a me-
legben. 

- Locsolni kéne! - állapítja 
meg a strand vezetője. 

• Nincs vizük? 
- Azt még csak volna, kéz 

nincs elég, amelyik a tömlő 
végét fogja! 

A 28 dolgozó így is csak 
nehezen győzi a több mint 500 
kabin, öt kisebb-nagyobb me-
dence rendbenta r tásá t . A 
locsolásban pedig '88-óta a 
Tisza sem „segí t" . Hat éve 
nem jött ki medréből a folyó, 
amiért igazából nem is harag-
szanak a strandosok, hiszen 
nem könnyű a lerakódot t 
iszapot eltakarítani. 

Kicsit furcsa strand ez: a 
pázsit végén méltóságteljesen 
ott hömpölyög a Tisza, mi-
közben a fúrt kutakból beömlő 
vízben a medencékben fürdik a 
vendégsereg. 

- A Tisza annyira koszos, 
hogy már locsolásra sem 
használjuk a vizét! 

Ki tudja ezért-e, vagy má-
sért , a vendégek egyrésze 
elmaradt: a kabinok fele most 
is üresen árválkodik. Pedig 
néhány éve sok család lejárt a 
fo lyópar t ra : hozták a bog-
rácsot, sütöttek, főztek. Ma 
már a vállaltok sem finanszí-
rozzák a pihenést: a textilmű-
vek üdülője három éve nem 
üzemel, a Délép, a Konzerv-
gyár átadta a házait a vízmű-
nek, hogy gondozza . Több 
épülete t magánszemélyek 
vettek meg, de a MOL Rt. 
nyaralóján még ma is parabola 
antenna díszlik: a töltés ol-
dalában gombnyomásra ház-
hozjön a világ... 

(Folytatjuk.) 

Rafai Gábor 

honi gondozástól, és milyen 
gondozott lennék, ha én lennék 
az otthon lakója? témakörben 
„Aranysas" jeligével Sastiné 
Arany Ida (Kútvölgy) első. 
Őszi fa levél c ímmel Török 
Sándor (Hódmezővásárhely) 
második, Eletet az éveknek 1. 
címmel Kun Lajosné (Hódme-
zővásárhely) harmadik díjat 
kapott. 

Hogyan lehetne hatékonyab-
bá tenni a szociális terület dol-
gozóinak mentális egészségvé-
delmét? témakörben az első és 
második díjat a zsűri nem adta 
ki, harmadik Munkánk kocká-
zata című munkájával Szögi 
Lászlóné (Mórahalom) lett. 

Ádám Andrea 
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