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Színek és illatok Görögországban
HALKIDIKÍ A csodálatos félsziget rejteget meglepetéseket a magyar utazónak
Görögország kedvelt úti
cél a magyarok körében.
A Halkidikí-félszigetre
mégis kevesen látogatnak
el. Az Égei-tenger három
szigetnyúlványát azonban
mindenképp érdemes
egyszer körbeutazni.

Wlcsek Anna

A Halkidikí-félsziget keletkezé-
sének legendája a görög mitoló-
giából ered. A történet szerint a
szigeten éltek a gigászok, akik a
görög istenek örök ellenségei
voltak. Egy alkalommal, amikor
Poszeidón, a tenger istene csatá-
zott velük, nemcsak a küzdel-
met, de a híres háromágú szigo-
nyát is elvesztette. Így keletke-
zett az Égei-tengerbe nyúló
Halkidiki három félszigete:
Kasszandra, Sithonia és Athosz.

A térség egyik vonzereje az ol-
csó megközelíthetõség. Halki-
dikí elérhetõ busszal, autóval, il-
letve Szalonikibõl egy gyors
transzferrel. Ez utóbbi repülõte-
rére fapados járatok is indulnak
Budapestrõl, a repülõút alig két
óra. A három félsziget mindegyi-
ke más igényeket elégít ki. A gö-
rög hangulat, amelyre a magyar
turista vágyik, természetesen
mindenhol megtalálható: nem
hiányoznak a tavernák és a sely-
mes homokos strandok sem. 
A görög vendégszeretet és jó-
kedv mindent körülvesz és
mindenkit magával ragad.

A bulizni vágyó fiataloknak a
Szalonikihez legközelebb esõ
szigeten, Kasszandrán érdemes
szállást foglalniuk. A szórakozó-
helyekkel, diszkókkal és bárok-
kal teli földnyelv a makedón ki-
rály, Kasszandrosz nevét õrzi.
Kasszandra nagy elõnye a szin-
tén buliszigetnek kikiáltott
Ibizával szemben, hogy miköz-
ben az éjszakai élet vérpezsdítõ,
nappal a környék sokkal csende-
sebb. Aki kedveli a vízi sporto-
kat, itt megtalál mindent, amit
keres. Látnivalókért Halkidikí
„fõvárosába”, Poligiroszba érde-
mes beugrani. Izgalmas csatan-
golni a török idõkbõl származó

régi belvárosban, kihagyhatat-
lan az archeológiai múzeum. Le-
vezetésképpen remek móka fel-
mászni az egy kilométerre lévõ
Tszoukalasz-hegyre a csodálatos
kilátásért.

A pihenni vágyó családok-
nak inkább Sithonia ajánlott. 
A nyüzsgõ éjszakai élet helyett
itt békés halászfalvak és a szik-
lák között megbúvó hangulatos
apró tavernák várják a látogatót
családbarát szállodákkal és pan-
ziókkal. Nem kell meglepõdni,
ha a kis családi vendéglõkben a
tulajdonos büszkén hozza elõ a
frissen fogott zsákmányt,
amelybõl bármit szívesen elké-
szít. A körítéshez hozzátartozik
a székek között szunyókáló
macska, a fára fölaggatott tisztí-
tott polip és a száradni kiterített
halászháló is.

A harmadik félsziget, Athosz
tiltott hely a turistáknak. A gö-
rög katolikus vallás szigetére
már több mint ezer éve nem
léphet nõ, és idegen férfi is
csak hivatalos engedéllyel. 
Az ott élõ szerzetesek szigorú

rend szerint élik mindennap-
jaikat. A szigetet a látogatók
csak hajóval közelíthetik meg,
legfeljebb ötszáz méterre. A ha-
jókirándulások Ouranapolisz-
ból, a félsziget bejáratától in-
dulnak, és körülbelül három
óra hosszúak.

Hét szatmári megye összefogá-
sával idén ismét megrendezik a
látványos Szatmári Fesztivált.
Ennek keretében augusztus 18.
és 26. között Fehérgyarmat,
Tunyogmatolcs, Tiszakóród, Túr-
istvándi, Szatmár-
cseke, Milota és
Kölcse várja a láto-
gatókat. A megnyi-
tó Fehérgyarmaton
lesz 18-án és 19-én, az 5. Gyar-
mati Vigasságokon. Az érdeklõ-
dõk bepillanthatnak a mûködõ
kézmûvesmûhelyekbe, láthat-
nak lovasbemutatókat, és kóstol-
hatnak honfoglalás kori ételeket.
Szombat este fellép a Hooligans
együttes. Szintén szombaton Tu-
nyogmatolcson a Szamos-parti

találkozón fellép a Desperado és
az Irigy Hónaljmirigy. 19-én
Tiszakóródon a 9. Nemzetközi
Rétesfesztiválon a hagyományos
és a különleges rétesek körül fo-
rog minden.

23-án a 10. Nem-
zetközi Halászléfõ-
zõ-versenyre várják
az érdeklõdõket Túr-
istvándiban, ahol es-

te Demjén Ferenc ad koncertet.
24–25-én rendezik a szatmár-
csekei 9. Nemzetközi Szilvalek-
várfõzõ-versenyt, a település
százéves fáinak árnyékában. Vé-
gül szintén 25-én lesz a milotai
Diófesztivál, országos grillázs- és
tortabemutatóval egybekötve.

W. A.

Kulináris élvezetek
a Szatmári Fesztiválon

Az olcsó repülõjegyeknek hála
az utóbbi években egyre több
magyar látogat el Lengyelország
fõvárosába, Varsóba. A város ne-
vezetességein túl érdemes né-
hány órát a Varsót körülvevõ
Mazowe régióra is szentelni.
Lengyelország legnagyobb vaj-
dasága számos kirándulási lehe-
tõséggel csábít.

Az egyik legkedveltebb cél-
pont a Varsótól mindössze 50 ki-
lométerre lévõ ̄ elazowa Wola te-
lepülés, ahol a legnagyobb len-
gyel zeneszerzõ, Fryderyk Cho-
pin született.

A szonáták, etûdök és mazur-
kák zeneszerzõje újra és újra
visszatért ide, és egyesek szerint
az itt eltöltött éveknek köszönhe-

tõen tudta átadni a régió hangu-
latát és népének zenéjét. A szü-
lõházat, amelyben természete-
sen múzeumot is berendeztek,
egy gyönyörû park veszi körül,
ahol vasárnaponként délben és
három órakor koncertekkel is

kedveskednek a látogatóknak. 
A Fiatalok Színpadán pedig 1994
óta júliusban és augusztusban
minden szombaton a legtehetsé-
gesebb lengyel zongoramûvé-
szek lépnek fel.

Wlcsek

A MIKROBUSZOK keddtõl szom-
batig 10:30-kor, vasárnapon-
ként 13:30-kor indulnak a Za-
mek Ostrogskich (Ostrogskich
vára) elõl. A retúr buszjegyek
ára 23 zloty (1500 Ft).
A MÚZEUM HÉTFÕNKÉNT zárva,
a többi napokon 9-tõl 17:30-ig

van nyitva, a park este nyolc
óráig. A kombinált (park és
múzeum) felnõttbelépõ 20
zloty (1330 Ft), a kedvezmé-
nyes 6 zloty (400 Ft).
BÕVEBB INFORMÁCIÓK a mú-
zeumról és a koncertekrõl a
www.infochopin.pl honlapon.

Varsóból különbuszok is indulnak a múzeumba

Séta a parkban zongoraszóra
¯ELAZOWA WOLA Chopin szülõfalujában mindig szól a zene

Élet&Stílus rovatunk
heti oldalainak témái

KEDD AUTÓ& MOTOR
SZERDA UTAZÁS
CSÜTÖRTÖK EGÉSZSÉG
PÉNTEK ÍNYENCSÉGEK
SZOMBAT CSALÁD&NEVELÉS
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Vakációbúcsúztatás az
aggteleki Csűrszínpadon
A MAGYAR HAGYOMÁNYOKRÓL
szól az aggteleki Csûrszín-
pad vakációbúcsúztató
programsorozata. A szep-
tember 15-i elõadásokra az
ország minden pontjáról ér-
keznek fellépõk. Vendég
lesz a Cédrus Táncegyüttes
Solymárról, Bajzát Mariann
Mezõkövesdrõl, az Alsó-
szuhai Népdalkör és az agg-
teleki gyerekek. A verselés,
a dalolás és a tánc mellett
hagyományos aggteleki éte-
lekkel várják a családokat.

Közvetlen járat
indul Ammánba
JORDÁNIA FÕVÁROSA ezentúl
közvetlen repülõjárattal is
elérhetõ lesz Budapestrõl. 
A magyarok körében igen
kedvelt célországba bárki
eljuthat a menetrend sze-
rint induló járatokkal.

Megjelent a Fanny
legfrissebb száma!
MÁGIKUS koponyatánc: fej-
vadászok felesége. Fogyó-
kúrás hamburgerek csirké-
bõl. Pula, a nyolc dombra
épült horvát város.
Keresse a FANNYT az
újságárusoknál!

Arisztotelész park
AZ ATHOSZ-FÉLSZIGET fölött,
Stagirában született a híres filo-
zófus, Arisztotelész 384-ben.
Emlékére parkot állítottak, ahol
kipróbálható szinte valamennyi
érdekes és elgondolkodtató ta-
lálmánya. Mivel Ierisszosz csak
néhány tíz kilométernyire van
Ouranapolisztól, célszerû a két
utazást összekötni. Az onnan
induló, Athosz körüli hajóuta-
kat májustól október közepéig
szervezik. A kirándulások fél ti-
zenegykor kezdõdnek, de június
1. és augusztus 31. között fél
kettõkor is van egy járat. A jegy
felnõtteknek 15, hat és tizenkét
éves kor között 7,5 euró, 6 éves
korig ingyenes.

Minden telepü-

lés külön feszti-

vállal készül.

Balról az elsõ félsziget Kasszandra, majd azt követi Sithonia és Athosz

A GYROS PITÁJA itt vastag és
puha. A hús és a zöldségek
mellé sült krumplit, mustárt
és ketchupot kínálnak.
A TZATZIK (ahogy itt mondják)
hagyományos elõétel, amely
sûrûbb és tejfölösebb a meg-
szokottnál.

HALKIDIKÍ LEGFINOMABB vö-
rösbora Porto Carraszból 
származik. Jellegzetes ital 
még az ánizspálinka, amelyet
gyakran narancslével 
isznak, és nagyon édes, kõ-
kemény teasüteménnyel 
fogyasztanak.

Egy kis ízelítő Halkidikí jellegzetességeiből

A könnyû halászbárkák naponta akár többször is tengerre futnak, hogy mindig friss alapanyagokkal szolgáljanak a part menti kis éttermeknek
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