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Kutyás termékek a segédeszközboltban

Többféle jutalomfalat kapható üzletünkben 440-470 Ft közötti áron.

Jutalomfalat tartó
Ár: 1060 Ft.
Ezt a praktikus kis terméket a nadrágunk szélére vagy övünkre tudjuk

akasztani, így nem koszoljuk össze a zsebünket.
Benedek Zoltán

Társas barangoló
Egy nap a repülők között Szolnokon

Verőfényes napsütésben találkozott a Vakok és Gyengénlátók Hermina
Egyesülete Turista Szakosztályának csapata a Keleti pályaudvar előtt 7 óra
50 perckor.

A 21 fős csoport kellemesen utazott Szolnokig, ahol helyi busszal értük el
a REPTÁR múzeumot.

A tárlatvezető, aki maga is vadászrepülő pilóta volt, lelkesen és élmény-
szerűen mutatta be a szabadtéren álló különböző légi járműveket. Csapatunk
lelkes érdeklődéssel nézte meg a MIG 21-es vadászrepülő hajtóművét és
különböző elemeit. Elidőztünk a MI 19-es helikopternél is. Ezután még a
többi repülőt megnéztük és a csarnokban folytattuk utunkat.

Lehetőségünk volt a turbina makettjét megismerni, megforgatni, a maket-
teket megnézni és az igazi vasmadarakkal ismerkedni. Közülünk sokan beül-
tek a vadászrepülő pilótafülkéjébe is.

Még maradtunk volna, de eltelt az idő és mennünk kellett tovább.
Utunkat a Tisza partján sétálva tettük meg a városközpontig. Megnéztük a

Tiszavirág gyalogos hidat, közben pedig a Tiszáról hallgattunk érdekes tájé-
koztatót.

Sétánk során megnéztük a zsinagógát, az I. és II. világháború áldozatainak
emlékművét. A szép napsütésben felfedeztük a gyógyfürdőt. A városház
mögötti rózsalugasnál megismerhettük Szolnok történetét. Rövid pihenő után
megismerkedtünk a belváros nevezetes épületeivel, a főtér hangulatával.
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Észre sem vettük, hogy elszaladt az idő a program végére. A maradék sza-
badidőnkben még sétáltunk a városban, kihasználva a délutáni jó időt.

Kora este vonattal hazautazott mindenki. Szép és sikeres napunk volt.
Németi Zsolt

Ady Emlékkiállítás

A turisták nemcsak a természetben érzik jól magukat, de a kultúra iránt is
fogékonyak. Sokoldalú érdeklődésüknek megfelelően ellátogattak a Petőfi
Irodalmi Múzeumba április 29-én.

A múzeum a Ferenciek tere közelében, a Károlyi Palotában található. A
gyönyörű épületet Károlyi György bővítette ki és építette át klasszicista stí-
lusban. Széles kapubejárat vezet az udvarba, melynek alját fakockákkal rak-
ták ki, hogy a lovak lábát ne sértse fel a kő. Az épület belső udvarát üvegte-
tő fedi, tehát természetes fényt kap. Ez technikai csodának számított a 19.
században. A gróf beutazta a fejlett országokat, s az ott látott szép és kor-
szerű megoldásokat igyekezett saját palotájában is megvalósítani, mint pél-
dául a sajátságos padlófűtést.

A Nagy bálteremben kezdtük a látogatást. A tágas, világos, ízlésesen díszí-
tett terem otthonos benyomást keltett. Megcsodáltuk a hatalmas csillárokat,
melyekben a gyertya alakú égők 3, egymás felett elhelyezkedő, egyre kisebb
körökben voltak felállítva. Következett a Kis bálterem, ahol a többi helyiség-
re is jellemző textil tapéták borították a falakat. A férfitársaság a Szivar terem-
ben szórakozott, míg a nők a budoárban, a kis, női szalonban beszélgethet-
tek. Egy másik teremben nagy, fekete zongora állt. Miután kitaláltuk, hogy
Kálmán Imre hangszere volt, Németh Tamás zongoraművész társunk
Kálmán Imre egyik dalát az „Álom, álom, édes álom” címűt játszotta el, s a
VGYHE turistái vele énekelték a keringő hullámzó dallamát.

A program második felében az Ady Emlékkiállítást tekintettük meg, mely a
költő utóéletével foglalkozott. A 100 éve elhunyt költőfejedelem temetésén
10000 ember vett részt, a kortársak is elismerték nagyságát. Csak a szülei
nem lehettek jelen, mert a posta nem kézbesítette a táviratot. A síremlék ava-
táskor már ott volt Ady Lőrinc és felesége, valamint testvére, Ady Lajos is.
Megnéztük a szép síremléket, melynek közepére a költő halotti maszkját
helyezték. Csónak alakú fejfája az ősi hagyományokat követve szülőföldjére
emlékeztetett.

A szép épület, s az Ady-emlékek még sokáig gondolatainkban maradnak.
Balázs Éva


