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T U N É Z I A 
- családi akc ió (2 felnőtt 

+ 2 gyerek) Hotel Dino Club-Skanes 
Beach****. fp., 2003. augusztus 
12-22./10 éj 78 900 F t / Í 5 + ¡11. 

T Ö R Ö K R I V I É R A 
Hotel Parador***, fp., 2003. augusztus 
5—15./10 éj 99 900 F t / f ő + ill. 

S P A N Y O L O R S Z Á G - L L O R E T 
D E M A R Hotel Norai**, fp., busz 
Szegedről. 2003. augusztus 15-24./7 éj 

69 900 F t / f ő 
G Ö R Ö G O R S Z Á G 
Para l i a /Sa r t i - 2 fos apartman, öe., 

busszal, 2003. augusztus 1 -10 . /7 éj 
39 900 F t / f ö 

Makryg ia losz - 2 fos stúdió + busz + 
leipanzió, 2003. augusztus 11—20./7 éj 

42 900 F t / f ö + helyi illetékek 
H O R V Á T O R S Z Á G - T R O G Í R 

4 fos apartmanban, önellátással, 
2003. augusztus 9—16./7 éj 

28 200 F t / l ő 
Keresse akciós jordániai, egyiptomi 
útjainkat és belföldi ajánlatainkat! 

Alföld Tours Utazási Iroda 
6720 Szeged. Somogyi u. 21. ¡2 

Tel.: 62/550-160. Fax: 62/421-794 | 
www.alloldtours.hu 

Homokot palackoztak 
a tanyák fesztiválján 
Hagyományteremtő szándékkal 
rendezték meg szombaton az el-
ső gátsori fesztivált. Az Ásottha-
lomhoz tartozó tanyás részen 
élők régi szokásokat elevenítet-
tek fel az ünnepségen, valamint 
a tájra jellemző ételeket főztek. 

Jóféle bor helyett pergő homokot 
palackoztak az üvegekbe és ezt 
adták ajándékba szombaton az 
első gátsori tanyai ünnepség 
résztvevőinek. Az ásotthalmi 
„ezer(egyszáz]jóból" Balogh 
László országgyűlési képviselő 
azért kapott kettőt, hogy egyet 
vigyen el Medgyessy Péter mi-
niszterelnöknek. Az üveg mellé a 
következő gondolatot is mellé-
kelték az ásotthalmiak: „A ta-
nyavilág él és élni akar, ezt soha 
ne felejtse el!" 

A homokháti kistérség 45 ezer 
lakosából huszonkétezren ta-
nyán élnek. - Kell egy civil szer-
vezet, amely kiáll a tanyaiak 
mellett, hiszen eddig őket több-
nyire mindenki mellőzte - tud-
tuk meg Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselőtől, Mórahalom 
polgármesterétől. Első lépésként 
egy alapítványt hoznak létre, 
mely segít a nehéz sorban tengő-
dő tanyaiakon. 

Nemcsak a térség, de az ország 
legnagyobb tanyás települése 
Ásotthalom. A 4200 lakosnak 
több mint a fele, 2400-an tanyán 
élnek. A községhez tizenhárom-
ezer hektárnyi tanyás terület tar-
tozik, ezer lakott épülettel. In-
nen jött az ötlet, hogy a hatszáz 
lelkes gátsori rész kezdeménye-
zésére fesztivált rendezzenek. 

Azért esett a választás Illés 
napjára, mert e szentnek a nap-
ján adnak hálát a gazdák a jó ter-
mésért, a bőséges betakarításért. 
Az e területen élők nagy része 
mezőgazdaságból tartja el magát 
és családját. A Fődi-gyepen fölál-
lított hatalmas sátorban be is 
mutatták a tájra jellemző növé-
nyeket. A vendégek megkóstol-
hatták az itt termett zöldségek-
ből készített savanyúságot, a kü-
lönleges lekvárokat is. 

A fesztivál helyszínétől nem 
messze lakó Rózsa Istvánné a 
rendezvény előtt már három 
nappal sütni kezdte a rozske-
nyeret. A 73 éves Panni néni 
mind a mai napig úgy készíti a 
kenyeret, mint ahogy azt anyjá-
tól látta, aki pedig az ő anyjától 
leste el a fortélyt. A rozskenyér 
nemcsak jóval tartósabb, mint a 
fehér, de finomabb is. Persze azt 
is hozzá kell tenni, hogy a ho-
mokon a búza nem él meg, csak 
a rozs. 

A kenyeret senki sem szereti 
magában. Ezért a gazdák számos 
ételt főztek bográcsban. Az egyik 
csapat birkát, a másik köröm-
pörköltet készített pulykazúzá-
val. Egyedinek számított a szür-
kemarhából főzött pörkölt, vala-
mint a slambuc. A lebbencstész-
tából, sok hagymából és krump-
liból álló étek önmagában is lak-
tató, de köretnek sem utolsó. 
Petró Ferenc polgármester sem 
akart kimaradni a főzésből. A 
kertjében termett krumpli, sár-
garépa és zöldbab is belekerült az 
ízletes szarvasgulyásba. 

K.T. 

A sütő-főző emberek is bemuta t ták tudásukat a tanyán élők első 
feszt ivál ján. Fotó: Gyenes Kálmán 

Eurokorsók 
Csongrádon 
Először rendeztek Soproni 
Ászok Sörfesztivált a hét végén 
Csongrádon. Az első napot el-
mosta az eső,de szombatra már 
megjött a vendégek hangulata. 

Háromnapos felhőtlen, fergete-
ges forgatagot ígértek a Soproni 
Ászok Sörfesztivál szervezői a 
csongrádiaknak, a pénteki időjá-
rás azonban közbeszólt. Szomba-
ton kiderült az ég, az Ifjúság té-
ren felállított közel ötszáz négy-
zetméteres sörsátor pedig sztár-
vendégekkel, csapolt sörrel és 
változatos programokkal várta a 
látogatókat. 

A sört egyébként eurokorsón-
ként kétszáz forintért csapolták. 
A sokak számára ismeretlen 
megfogalmazás négy deciliteres 
műanyag poharat definiált. 

P.K. í 

Diákmunka lett a szórólapterjesztés 
Gyér a diákmunka-választék a 
megye városaiban, Szegeden 
jobb a helyzet. A közvetítő cé-
gek legtöbbször szórólapterjesz-
tést kínálnak a fiataloknak. 

A munkák zöme Szegeden van -
tájékoztatott Szűcs László, a Me-
ló-Depó Diákmunka-szervező 

Iskolai Szövetkezet vezetője, de 
alkalmi jelleggel szórólapterjesz-
tést a vidéki városokban is tud-
nak ajánlani a diákoknak. Ezzel 
nagyjából 1000 és 2000 forint 
közötti összeget lehet keresni egy 
nap. Mezőgazdasági tevékenység 
viszont csak elvétve akad a kíná-
latban. Hasonló a helyzet a 

Mind-Diák Iskolai Szövetkezet-
nél is, ahol a lehetőségek négy-
ötödét szintén a megyeszékhe-
lyen ajánlják a fiataloknak. 

Valamivel szélesebb a választék 
a Meló-Diák megyei szervezeté-
nél is, ahol a szórólapterjesztésen 
túl Vásárhelyen csomagolást és 
betanított munkát is kínálnak 

időnként a fiataloknak, mintegy 
300 forintos órabérért. Borics At-
tila, a szervezet vezetője elmond-
ta: gyakran előfordul, hogy ma-
guk az édesanyák telefonálnak, 
érdeklődnek, milyen munkalehe-
tőségek vannak csemetéik szá-
mára. 

SZ.A. 

Tervek készülnek a Ligetfürdő fejlesztésére, befedésére 

Csúszda és élménymedence 

Forróságtól és tonnáktól lágyult az aszfalt 

Kamionosok randevúja Szegeden 

Jóllehet vízforgatóra van legin-
kább szükség a szegedi idény-
fürdőkben, vizsgálják a Liget-
fürdő sportcentrummá fejlesz-
tésének és befedésének lehető-
ségét is. 

Turisztikai és műszaki szem-
pontból is elavultak a szegedi 
idényfüdők. A szegedi Partfür-
dőn és Ligetfürdőn, valamint 
Sziksósfürdőn kínált szolgáltatá-
sok ma már nem versenyképesek 
az ország korszerűsített meden-
cés strandjaival. A vendégek ren-
dezett környezetet, élményme-
dencéket, játszóeszközöket, 
gyógyvizet és egészségügyi szol-
gáltatásokat keresnek. 

Az egyre romló állapotú szege-
di idényfürdők adottságai kiváló-
ak. A Termál-, Part- és Ligetfür-
dőnek elegendő parkoló áll a ren-
delkezésére a Torontál téren. A 
Partfürdő kempingje egyedülálló 
Közép-Európában, hiszen a Ti-
sza-parton fekszik, miközben 
termálmedencékben is megmár-
tózhatnak a vendégek. Ráadásul 
várhatóan újabb gyógyvize lesz 
Szegednek, ha a hivatalos minő-
sítést megkapja az újszegedi kút 
- tájékoztatott Mészáros Gábor 
fürdőigazgató. 

A két idényfürdőt és a Gombá-
nak becézett fedett Termálfürdőt 
ugyanazok a kutak látják el víz-
zel. A Partfürdőn öt, a Ligetfürdő-
ben hat medence üzemel, és idén 
újra ingyen át lehet menni egyik 
strandról a másikra. Az újszegedi 
fürdőkomplexum a nyári fősze-
zonban összesen tehát tizenegy 
medencével várja a vendégeket. 

A fürdőket üzemeltető cég 
most készíti a fejlesztési terve-
ket, amelyeket ősszel a közgyű-
lés is megvitat. Botka László pol-

Gyorsulási versennyel ért véget a tizen-
harmadik szeged-sziksósfürdői kamionos 
countrytalálkozó. Hat országból száznyolc-
van kamion és kamionos vett részt a há-
romnapos rendezvényen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Még a mellvéd is remegett vasárnap dél-
u tán a szegedi Felső Tisza-parton. A tizen-
harmadik kamionos countrytalálkozó 
gyorsulási versenyét ugyanis itt rendezték 
meg. Az utak királyai tonna és teljesít-

mény szerint álltak párba, majd kilőttek a 
startjelre. 

A SZEOL-pálya előtti aszfalton mély nyo-
mokat hagytak az óriások. A nézők nagy gyö-
nyörűségére hatalmasakat fékeztek, illetve 
kürtöltek a sofőrök. Az egyik fiúcska meg is je-
gyezte, hogy a nagy piros autónak pont olyan 
ronda hangja van, mint a papája Zsigulijának. 

A találkozóra 180 kamionos jött el. A haza-
iak mellett Szerbia-Montenegróból, Románi-
ából, Szlovákiából, Németországból, Ausztri-
ából és Hollandiából is érkeztek járgányok. A 
legtávolabbi vendég nem kamionnal, hanem 

repülővel jött. A középkorú férfi egyenesen 
Pakisztánból érkezett a csongrádi megyeszék-
helyre. Tavaly már volt a rendezvényen és 
annyira megtetszett neki, hogy most is eljött. 

A Szikin szombaton rendezték meg a ka-
mionok terep-, illetve szépségversenyét. A 
homokos talajjal a volt keleti blokk országai-
ban gyártott gépek könnyebben megbirkóz-
tak, mint nyugati társaik. Az amerikai Fre-
ightliner pedig megérdemelten kapta meg a 
találkozó legfeltűnőbb gépe címet. A csőrös, 
500 lóerős kamion mellett eltörpültek a Mer-
cedesek, az Ivecók és az IFA-k. 

Tonnák párharca. Fülsiketítő zaj kísérte a kamionok gyorsulási versenyét. Fotó: Schmidt Andrea 

gármester arra is utasította a 
Fürdővizek Szeged Kft.-t, hogy a 
Ligetfürdő úszómedencéjének 
befedését és téli üzemeltetési le-
hetőségét is vizsgálja meg. 

A cég igazgatóhelyettese, Ró-
nai Gábor elmondta: a legfonto-
sabb feladat a vízforgató berende-
zések beszerelése. Ez a meglévő 
medencék esetében legalább öt-
ven-hatvanmillió forintos beru-
házást jelent. Erre jogszabály kö-
telezi a fürdők üzemeltetőjét 
2005-ig. A Partfürdőn külön mű-

szaki megoldást kell kidolgozni 
arra, hogy a Tisza által rendsze-
resen elöntött területen megóv-
ják a vízforgató berendezéseket. 

A Ligetfürdő területén még to-
vábbi fejlesztést is terveznek, 
hogy turisztikai szempontból 
vonzóbbá tegyék. Ma már nem 
működhet egy valamirevaló 
idényfürdő élményelemekkel ki-
egészített medencék és csúszdák 
nélkül. A Ligetfürdő hátsó nagy 
medencéjébe, illetve a hídfeljáró-
nál lévő gyógymedencébe építe-

nének be különböző masszázs-
és élményelemeket, újra lenne 
csúszda is a területen. 

- A beruházás pénzügyi hátte-
rét most vizsgáljuk, de az szinte 
biztos, hogy egy korszerűbb für-
dőbe a jelenleginél drágább belé-
pőt kell majd váltani - mondta 
Rónai Gábor. A jelenlegi belépő-
árakhoz ugyanis az önkormány-
zat még kétszer annyit ad hozzá, 
hogy fenntarthassák Szegeden a 
fürdőszolgáltatást. 

MOLNÁR B. IMRE 

A Liget-fürdő befedésén is gondolkodnak a szakemberek. Fotó: Schmidt Andrea 
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