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Környezetünk
Gyopárosfürdõ
AA  ttaavvaakkrróóll
Az orosházi Gyopárosi tó négy tó láncolatából

áll. Délrõl észak felé haladva a tavak - ez a
tavakban a víz felszíni lefolyási iránya - sor-
rendben a következõk.
- III.-tó vagy DÉLI-TÓ
- II.-tó vagy KÖZÉPSÕ-TÓ
- I.-tó vagy ÉSZAKI-TÓ
- KEREK-TÓ
A DÉLI-TÓ és a KÖZÉPSÕ-TÓ közötti vízát-

folyást egy eltömõdött áteresz biztosítaná a
Kertészház utcai út alatt. A KÖZÉPSÕ-TÓ és az
ÉSZAKI-TÓ közötti kapcsolat a híd alatt
átjárható. Az ÉSZAKI-TÓ és a KEREK-TÓ
közötti kapcsolat a Szentetornyai betonút alatt
átvezetõ, szintén eltömõdött átereszen és

annak folytatásában található csatornán
keresztül valósul meg. A továbbiakban a
KEREK-TÓ utáni csatornaszakasz vezeti le a
vizeket.
AA  ttóó  lleeggffoonnttoossaabbbb  jjeelllleemmzzõõii
Gyopárosfürdõ természetes vizét az 1950-es

évek elején egy mélyfúrású ártézikúttal, illetve
kút vizével szaporították. Vizének hõfoka 400 C,
teljesítménye 900 l/perc. Dr. Schmit Elégius
Róbert egyetemi tanár végezte el a veg-
yelemzést a Hivatal kérésére. Hivatalos megál-
lapítások szerint a víz alkalihidrogénkarboná-
tos, alkalikus vizek csoportjába tartozik.
A gyopárosi kút vizében ez 1269,20 mg, míg a

tó vizében 1092,70 mg, így a tó is gyógyvíz, a
kémhatást tekintve. A nátrium ion mennyiséget
tekintve is a gyógyvizek csoportjába tartozik a
gyopárosi víz. Ezek az alkalikus szikes vizek
ásványos oldás folytán jönnek létre. A folyóvíz,
talajvíz kisebb-nagyobb mélyedésekben, régi
elhagyott vízfolyásokban, tavak alakjában
gyûlnek össze.
,, Orosháza és annak  határában az altalaj-víz

szintje nagyon változó és nagy általánosság-
ban 2,5 -8 méter mélységek között ingadozó. A
várost és határát magában foglaló táj felszíne
egyenletesen lejt a Nagyvárad-világosi vonalon
elterülõ, többé-kevésbé durva kavicsos peremi
résztõl, amelynek tengerszintfeletti magas-
sága 120 méteren felüli, a Tisza felé, a 80 méter
tengerszintfeletti magasság felé. A Békés-
Csanádi löszhát - amelyhez Orosháza talaja is
tartozik - tájának felszíni rétegei azon a dilu-
viális homokon terül el, amely a régebbi, a
peremhegységekrõl lezúduló vizeket a felszínén
vezette el. A fúrások talajmintáinak vizsgálati
adatai és egyes kutak bõvizûsége arra mutat-
nak, hogy a homokos altalajban jelenleg is vizet
vezetõ folyó és érrendszer van. Ez a föld-alatti
vízrendszer természetesen a perem-hegységre
és kavicsos törmelékkúpjára jutó
csapadékvízbõl táplálkozik, miért is
csapadékos esztendõkben - a felfokozott
hidrosztatikai nyomás elõállásával - többször
elõfordult, hogy ezen a területen a ta-lajvíz
helyenként a felszínre tört, jóllehet az itt élõ
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emberek úgy vélik, hogy az itt lehullott csapadék mennyiségével ez a jelenség nem magyarázható. Figyelembe kell ehhez vennünk
azt is, hogy a Békés-Csanádi löszhát nyugati határán sok, elég vastag szikes talajréteg van, amelyek a talajvizek természetes
lefolyását a Tisza felé akadályozzák. Ez is a vízfeltörés magyarázata mellett szól. Ez a jelenség a folyó jelenlegi ártere felett 10-
20 méterrel magasabban fekvõ területeken következik be akkor, amikor a mélyebben fekvõ ártéren semmilyen vízkár nem
mutatkozik. 
Az elõbbi magyarázattal nincs ellentétben az, hogy a megfigyelt talajvízfeltörések különbözõ helyeken rendszertelenül jelen-

tkeznek, mert a feltörések helyét a térszíni helyzet és viszonyok, valamint a felszíni rétegek különbözõ adottságai szabják meg.”
/Sümeghy-Rónai Á. 1944-1956./ (Ezt nevezik ,, könnyezõ “ módon való fölszivárgásnak.)
Ezt igazolják a régi kubikusok elbeszélései, akik az 1930-as években végzett me-derkotrási munkákban részt vettek.
A könnyen oldodó ásványokból az esõcsöppek szénsavtartalmának hatására nátrium-, kalciumkarbonát keletkezik, és az idõk

folyamán felhalmozódik a sziksó. A keletkezett sók fejtik ki kémiai-, hõ- és mechanikai hatás alapján gyógyító hatásukat - elsõ-
sorban reumás mozgásszervi betegségekre.

Gyopáros vizét elõször 1870-ben, késõbb 1885-ben másodszor is Kiss Ferenc szeghalmi gyó-
gyszerész vegyelemezte, és 100g vízben a következõ anyagokat találta.
AA  ggyyooppáárroossii  ffüürrddõõkkuullttúúrraa  ttöörrttéénneettee
1970-ben ásatások bizonyítják, hogy az ezredforduló elõtt Gyopárosfürdõn emberek éltek.

Dr. Juhász Irén muzeológus irányításával a Sebó-villa kertjében szarmata kori sírokat tár-
tak fel. A tórendszer kialakulását illetõen folytak és folynak kutatások a vízügyi hatóságok
közremûködésével. Jelenleg is munkálatokat végeznek a tavak környékén.
MMúúlltt:: Szájhagyományokra alapozva az információkat (amit azonban írott források is

bizonyítanak), a tavon  a fürdõkultúra kialakulása 1869-re nyúlik vissza. 1869-ben fedezte
fel Dr. László Elek - akkori körzeti orvos - hogy a gyopárosi tóhoz a környékrõl emberek
érkeznek. A tóban megfürödve a tó iszapjával, s napon sütkérezve, pár napot a környezõ
tanyákban töltve, sokkal jobb egészségben távoznak. Ebbõl azt a következtetést vonta le,
hogy a tó vizében gyógyító anyag van. Kérést intézett az akkori községi elöljárósághoz, hogy
egy évre bocsássák rendelkezésére a tavat gyógyítási kísérlet céljára.

A tavon egy kezdetleges fürdõkultúra alapjait igyekezett lerakni. A tó vizébe cölöpsort építettek, emellett fürödtek a betegek. Ezt
követõen Schmit Elégius Róbert mûegyetemi tanár a tó vizét vegyelemezte, és megállapította, hogy olyan oldott ásványi sókat tar-
talmaz, amelyek mozgásszervi betegségek gyógyítására alkalmasak. A századfordulóra kialakult a fürdõkultúra.
Vetkõzõkabinokat, beépített cementkádakat, vendéglátóipari létesítményeket építettek. Sajnos ez a kezdetleges fürdõkultúra az
elsõ világháborúban elpusztult. A világháborút követõen a község iparkodott Gyopárosfürdõt újjáépíteni. Ekkor választották
három részre a tavat, a Déli-, Középsõ- és Északi-tóra. (III. II. I.) A tó nyugati partján Taraba Vilmos fõkertész irányításával
megépítették a Hõsök Ligetét, ahol annyi fa állt, ahány hõsi halott volt Orosházán az elsõ világháború alatt. Ami eddig felépült,
a második világháború idején elpusztult. Az ötvenes évek végére csak a Napsugár szálloda üzemelt, míg a negyvenes évek elején
még öt szálloda fogadta a vendégeket. A többi hotelt lebontották, vagy az enyészeté lett. Így a gazdátlanná vált kisvasutat
(Orosháza - Gyopárosfürdõ - Rákóczitelep) megszüntették. Az ötvenes évek végén, hatvanas évek elején Gyopárosfürdõt újra
fejlesztették. Ekkor épült a 180 db négyszemélyes kabint tartalmazó emeletes kabinsor, a 3000 fõt befogadó vállfásrendszerû
öltözõ. Elkészült egy kiemelt 350 köbméteres ûrtartalmú, termálvizes medence. Ezt követte az 1965-66-ban épített sokszögme-
dence. 1966-68 között készült egy 26 kádat magába foglaló fürdõépület, amelyhez 1971-ben épült egy téliesített, svédrendszerû gyó-
gymedence és kiszolgáló egységei. (1869-1969 100 ÉVES GYOPÁROSFÜRDÕ)
JJeelleenn:: Három kilométer távolságra nyugati irányban található Orosháza város központjától. Gyopárosfürdõ ma a ve-gyes profilú

fürdõk sorába tartozik. Strandként és tisztasági fürdõként szerepel, ill. üzemel. Az illetékes szervek döntése alapján elkészült egy
8 rajtköves 50 m-es úszómedence, visszaforgató tisztítóberendezéssel, s hozzá egy úszásoktatás céljaira alkalmas kiegyenlítõ
medence. A félig fedett medencét korszerûsítették, így télen is használható a medence. Termálvizes kádfürdõ révén már téli
üdülõként is számontartják. Évente sok fürdõzõ érkezik a gyopárosi strandra.  Fejlõdött a környék, egyre többen tartózkodnak
hosszabb ideig a tavaknál.(Nyaralók, üdülõk stb...) 
A vízminõség egyre romlik, a tórendszer biológiai egyensúlya felborult. 
JJöövvõõ::Jelenleg folyamatban van a tórendszer átfogó vizsgálata. A szakemberek azon fáradoznak, hogy Gyopárosfürdõ ismét az

,,Alföld gyöngye” legyen, majd 125 évesen.
AA  kköörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  OOrroosshháázzaa  kköörrnnyyeezzeettéénneekk  vviisszzoonnyyllaattáábbaann
A gyopárosi tavakat a természetes pusztulás egy elõrehaladott állapotában érte az urbanizáció, környezetet amúgy is megviselõ

folyamata. E két folyamat szerencsétlen egybeesése, észrevétlen, a dolgozó embert nem anyagi oldalról érintõ, hanem kiszolgálni
hivatott környezetében helyrehozhatatlan károkat eredményezett.
A környezetvédelemnek a jövõben a vizsgált terület kiterjedésétõl, öntisztulásától, továbbá a szennyezés mértékétõl függõen

különbséget kell tenni a károsodás idõbeli és minõségi lefolyásában, hogy megfelelõ módon védekezhessen.
AA  ttóórreennddsszzeerr  tteerrmméésszzeetteess  ppuusszzttuulláássáárróóll  vváázzllaattoossaann  

MederkotrÆs 1937.
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33GGGG yyyy oooo pppp áááá rrrr oooo ssss

1. Víz: a. A rendezetlen tópartot alámossa, a tómeder területe nõ, mélysége csökken. A II.tó (Középsõ-tó) keleti partsza-
kaszán kõtörmelék lerakásával elõsegítették, hogy a tópart védett maradjon. Ez csak egyedi megoldás volt.

b. Elõsegíti az iszaposodást.
2. Iszap a. Fokozza a nád megtelepedését.

b. Hátrányos a fürdõzésre.
c. Gyógyászati hasznosítás.
d. Egyéb felhasználás.

3. Nád a. Az iszaposodást fokozza.
b. A víz öntisztulását akadályozza.
c. A párolgást növeli.
d. A vízszintre hatással van.
e. Minõség szerinti kitermelés.
f. Csökkenésével a vízivilág is csökken.
g. Nádbrikett gyártása.

4. Átereszek állapota.
5. 2.a., 3.b.-c., 4. a lefolyás mértékét döntõen befolyásolja.
6. Csurgalékvizek, szennyezõdések.

AA  tteerrmméésszzeetteess  ppuusszzttuulláássssaall  kkaappccssoollaattooss  ffoonnttoossaabbbb  ffeellaaddaattookk  
A következõ munkálatokat a természetes pusztulás mérsékléséhez el kell végezni.
1. Vízszintszabályozás, csurgalékvizek kizárása.
2. Az Északi- és Középsõ tónál a mederkotrás és a célirányos nádirtás munkálataival  egyidõben kell a partok rendezését (ter-

méskõ, stb.) megoldani.
3. Az Északi- és Középsõ-tórészt fürdõzésre  alkalmas állapotba kell hozni, míg a Déli-tó, növény- és állatvilágának megóvása

érdekében külön eljárást igényel.
4. A tavakat övezõ parkok rendezése.
Az 1980-as évekig visszamenõleg a helyzetismertetõkben foglalkoznak ugyan a tavak természeti, geológiai és hidrológiai vis-

zonyaival, de a természetes pusztulás állapotát nem rögzítik. A kotrással párhuzamosan a tópartot nem rendezi, mely a kotrás
után így tovább pusztul.

HHaasszznnoossííttáássrróóll  
A hasznosítás alapja a víz gyógyhatása. A víz geotermikus kihasználtságának fokozása. A kotrás folyamán kitermelt iszap gyó-

gyászati és egyéb hasznosítása. A nád differenciált irtásával, kitermelésével és értékesítésével, mely nemcsak a tavak vidékére
szorítkozik, gazdálkodhatunk.
Gyopáros az alföldi és részben a tóparti klíma besorolásába tartozik. Jellegzetessége a nagy téli és nyári, éjszakai és nappali

hõmérsékletingadozás. Éghajlati adataiból kiderül, hogy a napfényes órák száma nagy, a levegõ páratartalma kicsi és a csapadék
mennyisége az országos átlaghoz viszonyítva alacsony. Ezt nevezzük ingerklímának. Ez rendkívül alkalmas edzõtábork, gyer-
mektáborok stb... kialakítására, üdülésre. Közlekedésföldrajzi szempontból kedvezõ a helyzete, így gazdagítaná Békés megye ide-
genforgalmi arculatát.
Összefoglalva a hasznosításról annyit, hogy egy körültekintõ hosszútávú beruházás bõségesen megtérülne.
Az egységes üdülõkörzet kiépülése után teljes mértékben a pihenést és kikapcsolódást szolgálná Gyopáros.

FFõõ  ffuunnkkcciióóii  lleennnnéénneekk::
1. Pihenés, kikapcsolódás, strandolás, vízisportok, úszásoktatás.
2. Gyógyászat.
3. Túrázás, tornapálya, sétapark, lovaglóiskola.
4. Szakmai és egyéb táborok.
Az év minden szakában kihasznált és ténylegesen hasznosított egységet képezne.

AAzz  OOrroosshháázzii  GGyyooppáárroossii  TTaavvaakk  pprroobblléémmááii
((rréésszzlleett))

IIlloovvsszzkkyy  ÁÁrrppáádd
PPeerrjjééss  EEddiitt  ééss  VVeerreess  RRaaffaaeell  88..aa
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Ludwig van Beethoven

A németországi Bonnban született 1770. december 17 -én.
Muzsikus család gyermeke. Nagyapja udvari karmester, apja
énekes. A kis Ludwig már 4 éves korában kitûnik zenei tehetségével. 10 évesen a bonni

udvari zenekar tagja. Eszményképe Mozart, akihez 17 éves
korában tanulni indul, de rövid bécsi tartózkodás után,
édesanyja betegségének hírére visszatér Bonnba.

1792 -ben újra Bécsbe készül, ekkor Mozart már halott.
Zeneszerzõi ismereteit Haydn irányításával gazdagítja.
Beethoven ekkor már Bécs ünnepelt zongoramûvésze.
Prága, Berlin után eljut Magyarországra is. Pozsonyban és
Budán lép fel.

Martonvásáron a Brunszvik grófok vendége. Baráti
szálak fûzik az óvodaalapító Brunszvik Terézhez. Sok
zenekedvelõ fõúri családdal áll kapcsolatban, akik közül

többen mecénásai Beethovennek. (Mecénás = mûvészetpártoló, segítõ)

30 éves korában kezd elhatalmasodni fülbaja, s ez késõbb hallása teljes elvesztéséhez
vezetett. Súlyos lelki válságában a zene nyújt vigasztalást. Hatalmas mûveket komponál
még így, süketen is, melyeket már csak belsõ hallásával hallott.

Élete utolsó szakaszában magányos, a nyilvánosságot kerülõ emberré vált.

Hosszú szenvedés után 1827. március 26 -án halt meg.

Temetése napján Bécsben az iskolák és az üzletek bezártak. Húszezer ember kísérte utol-
só útjára.

Kiemelkedõ mûvei: 9 szimfónia

1 opera (Fidélio)

A III. szimfóniája hõséül Napóleont választotta, az õ nevét írta a mû címlapjára, mikor
azonban hírét vette, hogy Napóleon császárrá koronáztatta magát, felháborodott, s ezt
mondta: ,, Most majd lábbal tiporja az emberi jogokat, mindenki más fölébe állítja magát,
és zsarnokká lesz ! ,, s a szimfónia címlapját kettétépve a földre dobta.

Mûvének ekkor az ,, Eroica ,, ( hõsi ) szimfónia nevet adta.
DDiinnnnyyééss  IIssttvváánnnnéé

LLUUDDWWIIGG  VVAANN  BBEEEETTHHOOVVEENN  ((11777700--11882277))
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QQuuaakkee  IIII
Már biztos sokan sokat hallottak a Quake I -rõl.
Mely akkoriban, mikor megalkották , átütõ sikert
aratott. Utána nem is olyan régen megjelent a
még nagyobb sikerû Quake II. Nem sokban vál-
toztatták, csak beraktak néhány új fegyvert és
pályát. Sokaknak örömére kiadták nemrégen az
új pályalemezeket. Egy nagyon híres infor-
matikai újságíró így ír errõl a játékról:
Szerintem nem méltó úgy nevezni, hogy Doom stílusú, mert ez a program nagyobb és
jobban kidolgozott mint a Doom 1 és 2 volt. SSzzaattmmáárrii  TTaammááss  55..bb

TTeelleettrraannsszzttöörrpp
Az Inforgens adta ki ezt a bombasztikus, szórakozást ígérõ családi programot, mely kis

hazánkban magyarul jelent meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy a magyarok készítették, csak
szinkronizált. Az itteni stáb igencsak kitett magáért. Egyszerûen fantasztikus lett a fordítás, és
a program egyaránt. A szereplõket a Hupikék törpikék mesékben megszokott hangokkal szólal-
tatták meg.

A történet szerint Hókuszpók elrabolja Törpillát, hogy a megmentésére sietõ törpöket rabul
ejthesse. Törpapának azonban megint van egy jó ötlete, mint mindig, hogyan szabadíthatnák ki
Törpillát. Azonban különleges ötletének megvalósításához jónéhány alkotóelem megszerzésére
van szükség. Egyszerre négyen játszhatunk. Elõször is ki kell választani a négy törpöt, utána
pedig a nehézségi fokokat állíthatjuk be. Az a törp lesz a gyõztes, aki hamarabb összegyûjti a
hozzávalókat. Mindezek tetejébe a játék már egy egyszerû 386-os konfiguráción is mûködik. 

CCsseepprreeggii  FFeerreenncc  55..bb

55
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KKeevvééss  oollyyaatt  kkíínnááll  aa  WWiinnddoowwss9988  aammiitt  aa  9955  nneemm

Az internet explorer 4.0 valósággal szárnyakat ad a Tálcának, lehetõvé téve átlapolódó
eszköztárak  létrehozását, amelyeket aztán bárhol elhelyezhetünk a képernyõn. Az internet
explorer egy , a kedvenc Web-helyeinket tartalmazó új tétellel egészíti ki a Start menüt.
Elvesztettük amerikai nagybácsikánk e-mail címét? Az internet explorer 4.0 lehetõvé teszi,
hogy közvetlenül a Start menübõl hozzáférjünk az internetes címkatalógusokhoz.Az Active
Desktoppal ActiveX-, Java vagy HTML-kisalkalmazásokat (például a Microsoft Investort
vagy az MSNBC-t) kap-csolhatunk a Windows munkaasztalhoz. Ha telepítjük az Internet
Explorert 4.0-t(vagy továbbfejlesztünk a Windows98-ra) mappáink átalakuláson fognak
keresztülmenni. Egyetlen kattintással nyithatjuk meg az ikonokat és futtathatjuk a pro-
gramokat, a böngészõkbõl ismert Vissza és Elõre gombokkal navigálhatunk, és a HTML
segítségével írhatjuk le a mappák tartalmát. 

3-a3-a SSÚÚjj       áággÚÚjj       áágg

QQuuaakkee22!!
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AAzz  eezzüüssttggoollyyóó
Kivettem a tízóraimat a táskámból, az alufóliát összegyûrtem, jól meggyúrtam és letettem
a padomra. Megettem a tízóraimat, feldobtam a galacsint és a kezem hozzáért a golyóhoz.
A szép ezüstgolyó csak suhant a levegõben. A föld vonzásának következtében Dávid
lábánál ért földet. Tanár bácsi észrevette. Odahívott engem (Kovács Zoltánt). Egy oldalt
kellett írnom az ezüstgolyóról. Így született meg ez a kis prózai mûvem. Az utókornak.

KKoovvááccss  ZZoollttáánn  55..bb

FFoollppaacckkbbóóll  kkéésszzíítteemm  aa  lluuffiitt
A tízórai szünetben, ahogy mindig szoktam, elfogyasztottam uzsonnámat, amit anyukám
szokás szerint folpackba csomagolt.
Amint megettem az uzsimat, sajnáltam kidobni azt a csodálatos folpackot, amit annyi
mindenre fel lehet használni. Így hát formáltam két – három lufit, és a hatás kedvéért el
is durrantottam. Erre egyik osztálytársam odalépett hozzám, és megkérdezte:
- Mondd, hogy készíted és miért?
- Azért, - kezdtem – mert sajnálom kidobni ezt a remek folpackot. Ja, igen. Úgy kell,
készíteni hogy egy kis folpackot a szádba veszel, feszesre kihúzod, majd jól megszívod. A
maradékot addig pödröd, hogy a lufi ne eresszen ki a levegõt. Érted? 
De mire felé fordítottam a fejemet, már az egész osztály mellettem állt. Rájöttem, hogy
mindenkinek továbbképzést tartottam a “folpackból lufit” elméletrõl.

CCsseepprreeggii  DDáánniieell  55..bb

HHaarrkkáállyyookk:: vésõ alakú csõrrel felfegyverzett, erõs
testalkatú, tarka madarak; világszerte elterjedtek, a
fakéregbõl, fából kikopácsolt rovarok-kal és azok
lárváival táplálkoznak. Európában a zödesszürke
színezetû, csengõ hangú zöld küllõ és szürke küllõ, a
fekete-fehér-vörös színezetû, nagy fakopáncs, kis- és
középfakopáncs, és a 46 cm nagyságú, piros sapkát
viselõ fekete harkály a legismertebb.

AAsszzttaallooss  IIssttvváánn  55..bb

Madarak és Fák napja
1998. május 8.
Az év madara

a
Nagy fakopáncs

(Dendrocopos major)
Védett
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Az elsõ “utasok ” a múlt hónap végén,
Nagykátán szálltak fel egy kibértéri
száguldás kedvéért a buszra, ahol a kul-
tuszminiszter annak a két srácnak a tár-
saságában adta meg a startjelet, akik a
Sulinet busz oldalára került “grafittihez”
modellt álltak. Az országutak vándora elsõ-
sorban azokon a településeken biztosítja
majd a szupersztrádára való ráhaj-tást,
amelyekre esetleg még nem jutott el a
“vezetékes” Internet, illetve ahol a helyi

általános vagy középiskola csak a program késõbbi szakaszában csatlakozik a Hálóra.
(nsz.)

SSUULLIINNEETT  ——  GGIIGGAA  BBYYTTEE  PPAARRTTYY

FFiiggyyeelljj  aa  DDAADDAA--rraa!!

Magyarországon egyre kevesebb fiatal van, aki nem tudja, hogy mit jelent a DADA
rövidítés. A “tudatlanok” tájékoztatására azért álljon itt a magyarázat: Dohányzás,
Alkohol, Drog, AIDS. A felsorolás sorrendje sem mindegy, hiszen a nemzetközi és hazai
statisztikai felmérések és közvélemény-kutatások tanulsága szerint ebben a sorrendben
érik a különbözõ támadások 6-7 éves kortól a fiata-lokat.
A dohányzás az elsõ kísértés, utána következik az alkohol. Felmérések igazolják, hogy
az általános iskolás korú gyerekek 5. osztályos koruktól általában már találkoznak az
alkohollal vagy családi ünnepségeken, vagy baráti körben, vagy bulikon. Ezek a
gyerekek már 15-16 éves korukra alkoholfüggõk lehetnek.
Napjaink gyakorlata sajnálatos módon azt mutatja, hogy az igazi kábítószer, elsõsorban
azokon a szórakozóhelyeken jelentkezik, ahol nagy a gyerekkorúak száma, ezek
általában esti és éjszakai diszkók, illetve más zenés szórakozóhelyek. A kábítószerfüg-
gés a dohányzásnál és alkoholizmusnál lényegesen veszélyesebb.A program fõmondani-
valója: “Tanuld meg a veszélyhelyzeteket mindenkor felismerni, a következményeket
átgondolva helyesen dönteni, ha kell visszautasítani, ha lehet elkerülni!”

Olyan hálókikötõkbe juthatunk el, amely a szférák zenéjét felidézõ harmóniákat ígér. A bécsi
klasszikusok közül Beethoven virtuális emlékhelyét lehet megtalálni a
(7003/immortal/index.htlm) címen. Közelebbi képet kapunk pályájáról és munkásságáról,
siketségének orvosi kórtörténetérõl. Kép- és lemezalbumot mellékelnek.

PPrroobblléémmáádd  vvaann  ééss  nneemm  ttuuddoodd,,  hhooggyyaann  oolldddd  mmeegg??
ÍÍrrjj  nneekküünnkk!!  33--aass  ÚÚjjssáágg
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FFeeccsskkee  ééttllaapp
Ételek:
Elõételek:
1. Kukacpástétom száraz avaron tárolva
2. Szúnyoglábsonka tekercs
3. Vegyes bogárláb saláta
Levesek:
4. Zamatos hernyókrémleves fecske módra
5. Cserebogárhát aprólék leves
6. Vegyes légybecsinált leves
Frissensültek:
7. Bundás hõscincércsáp rántva
8. Kövér légypörkölt
9. Röptiben fogott szúnyogpaprikás
Desszertek:
10. Szivárványos szitakötõszárny torta
11. Dongó lábszár krémfagyi
Italok:
12. Buborékmentes patak vize szörpi
13. Rostos hernyólé

ZZiillaahhii  PPaannnnaa  22..aa

TTAAVVAASSZZ

FFeeccsskkeeccssaalláádd
- Cvikk, cvikk, cvikk!
- Mi tetszik?
- Jó ebéd tetszenék!
- Mi legyen az ebéd?
- Bogaracska, legyecske!
- Kis fecske, gyere csak a kertbe,
gyere, gyere, gyere!

HHééjjjjaass  DDáávviidd  22..aa

KKiiáállllííttáássoonn  vvoollttuunnkk
Pénteken délután a tanító nénivel
elmentünk a hüllõkiállításra.
Ott láttam kígyót, csincsillát, pókot,
krokodilt, teknõsbékát, pockot, egeret.
A bácsi megengedte, hogy a kígyót
megsimogassuk. Utána még
nézelõdtünk egy kicsit.
Majd az anyukám jött értem.

GGööbbllyyööss  ÉÉvvaa

TTaavvaasszz
A tavaszi napsugár langyos melegével ébresztgeti a természetet. Elõcsalogatja az elsõ
virágokat. A duzzadó rügyek kipattannak és virágdíszbe öltöztetik a fákat. A téli álmot
alvó állatok is elõbújnak rejtekhelyükrõl. Visszatérnek a költözõ madarak és boldog
csiviteléssel építik fészküket. Én azért szeretem a tavaszt, mert akkor az iskolában rövid
szünet van, jön a húsvéti nyuszi, májusban pedig az é-desanyákat ünnepeljük. 

NNáásszz  VVeerroonniikkaa  22..aa

Debreceni Hajnalka 2.a
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KKöösszzöönnttõõkk  ééss  bboosssszzaannttóókk
KKöösszzöönnttõõ  nneemm  sseellyyeemmmmaassllii,,
jjóó  eeggyy  kkiiccssiitt  bbeeoollvvaassnnii!!
AAmmiitt  iitttt  llááttsszz,,  rríímmeess  ffoollyyaamm,,
lleesszz  kköösszzöönnttõõ  iillyyeenn--oollyyaann..
HHaa  nneevveeddnnééll  nneemm  lleellsszz
sszzééppeett,,
kkéérrlleekk,,  nnee  rrúúggdd  ffeell  aa  sszzéékkeett!!
JJááttéékk  eezz,,  ss  aa  mméérrggeett  eesszzii,,
aakkii  öönnmmaaggáárraa  vveesszzii..

CSODAGYEREK

Április 1.

HHuuggóó
Kicsit füllentõs a Hugó,
nagyot mond, mint doktor
Bubó.
Nem véletlen, hogy a név-
nap
ez a nevezetes tévnap.
Április 3.
BBuuddaa,,  RRiicchháárrdd

Ne focizz az úton, Buda,
hogyha szól az autóduda.
Járda szélén szépen
kivárd,
míg elszáguld onnan
Richárd.
Április 7.
HHeerrmmaann

Egy családban fontos,

Herman
ha az egyetértés megvan.
Szeretet a legfõbb érték,
ne püföld a kistestvérkét.

Április 8.
DDéénneess
A lépcsõn, ha lemégy
Dénes,
ne dübörögj, mint egy
ménes!
Hallja szegény lenti lakó,
attól lesz a képe fakó.
Április 11.
LLeeóó

Oroszlán vagy, tudom Leó,
de ha lehet, higgadj le, ó!
Nem kell nagyon húzni
apát,
mert tenyere, mint egy

lapát.
Április 14.

TTiibboorr
Mindig fúr és farag Tibi,
sokszor van az ujján bibi.
Olykor lila lesz a köröm,
de a hobbi mindig öröm.
Április 17.
RRuuddoollff
Rudi mindig tiszta ötös,
büszke, mint egy
trónörökös.
Nincsen abban semmi
varázs!
Ha jól tanulsz, nem ér

blamázs.
Április 22.
CCssiillllaa

Mindig új cucc csillog
Csillán,
mégse bánik vele csínján.
A ruhákat szinte rágja,
reped rajta a nadrágja.
Április 27. 
ZZiittaa
Szülõi szó a kis Zitán
úgy pereg át, mint a szitán.
Anyu, apu ezért pipa…
te leszel csak vesztes, Zita.
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1 BACKSTREET BOYS: ALL I HAVE TO GIVE
2 CELINE DION: MY HEART WILL GO ON

3 NATALIE IMBRUGLIA:TORN
4 RUN DMC. AND JASON NEVINS: IT’ S LIKE THAT

5 CAUGHT IN THE ACT: BABY CAME BACK
6 R`N`G: OPEN YOUR MIND

7 GIL: NEVER GIVIN`UP NOW
8 YOUNG DEENAY: WALK ON BY

9 ALL SAINTS: NEVER EVER
10 JANET JACKSON: TOGETHER AGAIN
11 TOUCHE: I’LL GIVE YOU MY HEART

12 THE MOFFATTS: I MISS YOU LIKE CRAZY
13 THE BOYZ: IT’S A SHAME
14 SQEEZER: WITHOUT YOU

15 GUANO APES: OPEN YOUR EYES

HHúússvvééttii  rraajjzzookk

Jakab Olga 2.a

Czombos Zita 2.a Barta Tímea 2.a

Behringer Emese 2.a

Bányai Fanni 2.a
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AAzz  iisskkoollaahhaajjóókk
Ezek a tengerészeti akadémiákhoz tartozó hajók napjainkban, az egyedüli használatban

levõ nagy vitorlások. Szélcsend vagy szükség esetére mindegyiket legalább egy segédmo-
torral szerelik fel. Közülük némelyik valóságos emlékmûve dicsõ korszakának, mint
például az 1909-ben épült Dar Pomorza nevû lengyel iskolahajó. Azok, amelyek 1950 után
kerültek vízre, mint például az argentín Libertad vagy a chilei Esmeralda, nemcsak újab-
bak, de valamivel gyorsabbak is.

Az iskolahajók árbocain különféle vitorlázat található: bark, fregatt, szkúner és vegyes
vitorlázat. A Libertad, a Dar Pomorza, az olasz Amerigo Vespucci vagy a norvég Christian
Radich teljes vitorlázatú hajók, vagyis háromárbocos fregattok. A portugál Sagres, a
német Gorch Fock vagy az amerikai Eagle háromárbocos barkok, az orosz Kruzenstern
(azelõtt Padua), a Szedorov (azelõtt Kommodore Johnsen), amely a világ jelenlegi leg-
nagyobb vitorlása, négyárbocos barkok. Az Esmeralda és a spanyol Juan Sebastian de
Elcano négyárbocos barkentinok, és mindegyikük négy orrvitorlát hordoz. A kisebb iskola-
hajók, például a Wilhelm Pieck brigantin, kétárbocosok és különféle vegyes vitorlázatúak.

Nehéz megmondani, meddig láthatjuk még az óceánnak ezeket a gyöngyszemeit a
világtengereken, az azonban bizonyos, hogy néhány tengermelléki állam már lesze-relte
iskolahajót, mert a motoros hajókon való kiképzéssel ma sok minden köny-nyebbé válik.

Ha egyszer az iskolahajók muzeális emlékké válnak csupán, akkor is a távolsági hajóu-
tak legszebb jelképei maradnak számunkra.

BBaaccssaa  AAttttiillaa  55..bb
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DINNYÉS ISTVÁNNÉ, RUCZ ANIKÓ, BACSA ATTILA, CSEPREGI FERENC, CSEPREGIDÁNIEL
ASZTALOS ISTVÁN, SZATMÁRI TAMÁS, KOVÁCS ZOLTÁN ÉS ILOVSZKY ÁRPÁD 

1998. ÁPRILIS 30.

MMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓMMOOTTOORRFFEELLÚÚJJÍÍTTÓÓ

GGÉÉPPMMÛÛHHEELLYYGGÉÉPPMMÛÛHHEELLYY

QQ11--QQ11-- EESSEESS

GGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZGGYYOORRSSSSZZEERRVVÍÍZZ
KKOOSSZZOORRÚÚSS OOSSZZKKÁÁRR

KKÖÖNNYYVVEESSBBOOLLTTJJAA
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

AAZZ ÚÚJJSSÁÁGG TTÁÁMMOOGGAATTÓÓII

HHOORRVVÁÁTTHH  AAUUTTÓÓTTEECCHHNNIIKKAA
AAUUTTÓÓAALLKKAATTRRÉÉSSZZ  --  KKEERREESSKKEEDDÉÉSS

EERREEDDMMÉÉNNYYEEIINNKK
BBiibblliiaattöörrttéénneett
Bibliatörténeti vetélkedõn iskolánk csapata 4. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kurunczi Mónika
(5.a), Horváth  Sarolta, Csepregi Dániel, Csepregi Ferenc, Pribelszki Dávid,  Ur-szuly Péter (5.b).
Felkészítõ tanár: Dr. Horváth Lajosné.
BBiiccíínniiaa  vveerrsseennyy  ((éénneekk))
3. – 4. o.
I. Justyák Andrea II. Mészáros Mónika

Csmela Márta 3.a Závogyán Renáta 3.a
Nagy Emese
Ruszána Zsivkova Todorova 4.a III. Jellinek Henriett 4.a

Benkõ Krisztina 4.a                5. –
6. o.
I. Kurunczi Mónika II. Fehér Orsolya – Tódor Krisztina 5.a

Mátrai Gabriella 5.a Budavári Bettina – Hornok Erika 5.a
Prochászka Barbara
Pribela Gyöngyi 6.a

7. – 8. o.
I. Keszera Ágnes – Barta Erika 7.a II.Tóth Bernadett – Márkus Melinda 7.a 

Makádi Rózsa – Bozsár Stefánia 8.a
III.Nemes Krisztina – Égetõ Kitti 7.a

VVeettééllkkeeddõõ
I.Gyevi Nagy Ágnes 7.b, Varga Diána 6.b, Nagy Bettina 5.c, Tompa Krisztián 6.c
II.Dimák Andrea 7.b, Faragó Gabriella 6.b, Ambrus László 5.b,Urszuly Péter 5.b
III. Varga Krisztina 6.c, Bartók Tünde 6.b, Ilyés Ildikó 6.b, Varga Dóra 5.c
MMaatteemmaattiikkaa
TIT Körösök Vidéke Egyesülete bonyolította le a Kalmár László Országos Matematikai Verseny
megyei döntõjét.
5. osztály (63 fõ): 6. Hollósi Zoltán 5.b, 7. helyezett Haraszti Róbert 5.b, 6. osz-tály (73 fõ):3.
helyezett Gáspár Anikó 6.b, 6. helyezett Juhász Anita 6.b, 14. helyezett Németh László 6.b, 7. osztá-
ly (67 fõ): 9. helyezett Páhi András 7.a.
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