Pizzagurítással
jótékonykodhatunk

Mohács is részesül a baranyai turizmusfejlesztés
következõ évekbeli, többmilliárdos forrásaiból

Igen, jól látják kedves Olvasóink, valóban az
olasz eredetû, népszerû kenyérlángos minél
messzebbre juttatásával cselekedhetünk jót, ha
részt veszünk a szõlõhegyi Tánczos Pálinkaház
és a Horváth Zoltán vezette Planina Borterasz
szezonnyitó rendezvényén (könnyû odatalálni:
az ottani, pár éve átadott rendezvénytértõl induló Bükös-szurdokon kell felfelé mennünk, s
rövid séta után már célhoz is érünk). Egészen
pontosan a Mohácsi Kórház gyermekosztályát
segítjük azzal az 1.000 forinttal, amit nevezési
díjként befizetünk (a szervezõk hangsúlyozzák:
az így befolyó pénz hiánytalanul egészségügyi
centrumunkhoz kerül, a rendezés egyéb költségeit õk állják). A kissé formabontó programot
április 28-ára (szombatra) hirdették meg, ha
az idõjárás nem lesz kegyes aznap, úgy két nappal késõbb, 30-án tartják meg ugyanitt.
– Azt mi magunk is sejtjük: a pizzagurítás nem
egyszerû feladat, ezért háromszor is próbálkozhatnak a jelentkezõk – nyilatkozta lapunknak
Török Zoltán szervezõ (Tánczos Pálinkaház).
– A délután 14.00 órától sorra kerülõ ügyességi
próbára, amely elõtt Szekó József polgármester
úr köszönti a megjelenteket, négy kategóriában lehet nevezni és rajthoz állni: 1) gyermek
2) anyuka (bátor nagymamák és dédik szintén
csatlakozhatnak!) 3) apuka, nagypapa, s a 4)-es
az úgynevezett „kreatív kategória”. Aki utóbbiban méreti meg magát, annak bármi megengedett, a lényeg, hogy érdekes, látványos, vicces
gurításnak lehessünk szemtanúi. Az itt indulókat nem díjazzuk, az õ produkciójuk a szórakoztatást szolgálja. Az anyukák, gyerekek, nagymamák és a dédik annyi könnyítést kapnak, hogy
a szurdokból lefelé, a lejtõt kihasználva guríthatják sima, természetesen feltét nélküli pizzakorongjukat. Az apukáknak és a nagypapáknak
viszont felfelé kell…
Természetesen az gyõz, aki a legmesszebbre
juttatja pizzáját. A verseny terveink szerint három órakor indul, Antoni Andrea vezetésével.
Fricska Ani cserkészcsapata egyéb játékokkal
is készül, hordógurítás, dugókeresés ad majd
„feladatot” az érdeklõdõknek, ügyességi vetélkedõ szintén lesz. A kiváló zenérõl DJ Csumi
gondoskodik. Az eredményhirdetés és a díjátadás ideje a jelentkezõk számától függ, de nagyjából 17.00 óra körülre tervezzük. A helyszínen
finom bográcsos babgulyást kínálunk, becsületkasszával. Tisztelettel várunk mindenkit, kortól
és nemtõl függetlenül, jöjjenek el, töltsünk el
együtt egy vidám napot a városnak ezen a gyönyörû részén! Próbálják ki pizzagurító-tehetségüket, adományukkal segítsék a kórház gyermekosztályán gyógyuló kicsik felépülését!

Kitûnõ körülmények között,
kedvezõ feltételekkel bérelhet
irodákat és igénye szerinti,
mobil válaszfalakkal
kialakított egységeket
az Ipari Park inkubátorházának
üzemcsarnokában.
Telefonszámok: 511-260, 510-113

Mintegy kétórás megbeszélést tartott a közelmúltban városunkban dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója
polgármesterünkkel, Szekó Józseffal, továbbá
az idegenforgalomban helyben érintett szervezetek, kirendeltségek képviselõivel, a szállásadókkal, s az ágazat egyéb prominenseivel. Az
esemény résztvevõi áttekintették az idegenforgalom általános helyzetét, a terület fejlesztése
érdekében az elmúlt években tett lépéseket,
továbbá a régióban, s a megyében elért eredményeket is. A találkozón, amelyen természetesen
a jövõ érintõ elképzelések, tervek ugyancsak
terítékre kerültek, elhangzott: az elkövetkezõ
években igen jelentõs források, mintegy 12,3
milliárd forint bevonásával igyekeznek fejleszteni a megye idegenforgalmát.

belül 16%-ra növekedjen – hangzott el. A vezérigazgató aláhúzta: az ágazat teljesítménye 2010
óta folyamatosan növekszik idehaza, tavaly pedig minden idõk legjobb turisztikai esztendejét
könyvelhettük el. A szakember arról is beszámolt: õsszel terjesztik a Parlament elé azt a javaslatot, amelyben a Pécs-Villány-Mohács tengely kiemelt turisztikai térséggé nyilvánítását
kezdeményezik. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója úgy vélte, a megye és a térség kizárólag a minõségi fejlesztések révén léphet elõbbre a hazai idegenforgalmi térképen.
Fontos az is – vélekedett –, hogy az egyes turisztikai attrakciókat, látnivalókat ne elszigetelten,
önmagukban, hanem élménypontokhoz kötve,
csomagban ajánlják a turistáknak, kirándulóknak. Megjegyezte továbbá: a vallásturizmusban
térségünkben is bõven van még potenciál, nézete szerint Báta és Bátaszék mellett Mohács a
harmadik helyszín, amelyet még vonzóbbá lehetne tenni a zarándokhelyeket felkeresõk, a
hitélet jelentõsebb eseményeire látogatók
elõtt. Ami szûkebb pátriánkat illeti, Baranyában
Pécs, Harkány, Bikal és Villány után Komló, Siklós, Orfû, Szigetvár, Pécsvárad és Mohács jelenti a „második” vonalat a turisztikailag kiemelkedõbb helyszínek és célpontok között. A megyénket érintõ elképzelésekrõl azt hallhattuk:
a Kormány fontos közlekedésfejlesztésekrõl
döntött. Mohács és környéke elérését fogja segíteni, ha városunkban végül megépül hazánk
új, legdélebbi dunai hídja.

Az eseményt követõ sajtótájékoztatón Mohács
elsõ embere úgy értékelt: hasznos volt e találkozó, a közvetlen információszerzés lehetõsége a tervezett fejlesztésekrõl. Szekó József úgy
vélte: ha a tervek megvalósulnak, az nem csupán Baranya és Mohács, hanem az egész turisztikai régió javát szolgálja. Polgármesterünk üdvözölte, hogy a bejelentett, több mint tízmilliárdot meghaladó fejlesztési csomagból Mohács
sem marad ki: az ide sorolható, összesen tizenöt elem egyike a Busójárás színtereinek fejlesztése lesz. Sõt, közvetve talán a városunktól
pár kilométerre fekvõ Kölked is idekapcsolható, ahol nem kevesebb, mint 1,67 milliárd forintból történik meg az egykori, római kori, ma
már a Világörökség részét képezõ limeshez köt- – A szintén Baranyát érintõ, szorosabban vett
hetõ turisztikai attrakció létrehozása.
idegenforgalmi fejlesztések között tizenöt ele– Túlzás nélkül állítható, hogy történelmi rekor- met találunk, a kapcsolódó tervek, 12,3 milliárd
dokat dönt idehaza a turizmus, ha a különféle Ft-ból valósulnak meg – jelentette ki dr. Guller
statisztikai adatokat, mutatókat szemléljük – Zoltán. A többek között Pécset, Bátát, Szigetjelentette ki dr. Guller Zoltán. Hozzátette: az várt, Harkányt, a Mecseket, Zengõvárkonyt, Orágazat ma Magyarországon a GDP 10,5%-át ad- fût, Siklóst, Máriagyûdöt és a már említett Kölja, s mintegy 400.000 ember megélhetését biz- kedet érintõ beruházások mellett a mohácsi
tosítja. A kormányzat és a szektor irányítóinak Busójárás színtereinek fejlesztését szintén ott
eltökélt szándéka, hogy ez az arány pár éven találhatjuk.

