
Képek a százhuszonöt esztendős Gyopárosfürdóről 
az 1910-es évektől az 1930-as évekig 

(Valamennyi levelezőlap Szabó Ferenc tulajdonában. 
A reprodukciókat Krajcsovics Béláné készítette.) 



A deszkából épült fürdőépületek és az először kialakított medence. 1906-ban készült el. Képes 
levelezőlap az 1910-es évek elejéről. 

Színezett képes levelezőlap az öltözőkkel övezett medencéről. A felvétel az első világháború előtt 
vagy alatt készülhetett. (1926-ban adták postára.) 



A tóparti sétány egy részlete. (Kiadta Tomay papírkereskedő, Orosháza. 1922-ben adták postára. Az 
első világháború előtt vagy alatt készült, színezett képes levelezőlap.) 

Az ún. Községi vendéglő körüli sétányrészlet. Az első világháború előtt vagy alatt készült felvétel, 
színezett képes levelezőlapon. 1917-ben adták postára. (Kiadta WignerGéza, Orosháza. K.J. Bp.) 



A Községi vendéglő főhomlokzata az első világháború előtt vagy alatt készült színezett képes 
levelezőlapon. 1925-ben került postára. (Kiadta Tomay papírkereskedő, Orosháza. K.J. Bp.) 

1927-ben postára adott, rozsdabarna árnyalatú képes levelezőlap az Alföldi Első Gazdasági Vasút 
motorkocsijáról agyopárosi végállomáson. (Kiadó: B.J. Bp.) 



Az „úri" Gyopárosfúrdő a nagyközség tulajdonában volt. A régi népi gyógyhely, a-magántulajdonban 
lévő Kerektó az 1930-as esztendőkig virágzó külön világ volt. A felvétel az 1910-es években készült, 
jól mutatja a vendégfogadás építményeit. (Kékes tónusú levelezőlap. Kiadó: H. M. T.) 

A Gyopárosi tó nyugati végébe eső Kerektó kiszolgáló építményeinek egy része. Barna tónusú 
levelezőlap 1921-ben postára adva. A felvétel a húszas években készülhetett. Kiadó megnevezve nincs 



1921-ben postára adott, de vélhetőleg az első világháború előtt vagy alatt készült felvétel. Színezett 
képes levelezőlap. (Kiadta Tomay papírkereskedő, Orosháza. K.J. Bp.) 

Az 1920-as évek elején készült fekete-fehér levelezőlap, fényes fotóval. (Kiadta Demartsik Ferenc 
papíráruháza, Orosháza. Nem adták postára.) 



Az 1930-as években készült, 
kék és barna árnyalatban egyaránt ismert levelezőlap, 
talán a vendéglőben, a kisvasút végállomásánál. 
(Kiadta a Kultúra papírkereskedés, Orosháza. Nem adták postára.) 



1925-ben postára adott, kékes színezéssel nyomott képeslap. 
A Reisz (Rajz) család villáját ábrázolja, 
amely Gyopárosfürdő első jelentős magánvillája volt. 
(Kiadó vagy nyomdajelzés nincs rajta.) 



A Gyopárosi tó keleti végén az 1930-as évek elején kialakított sétány. 1941-ben adták postára. 
(Kiadta Politzer Ferenc, Orosháza. Barasits nyomda, Budapest. Fekete-fehér képre lakkozás került, 
amely sárgásra színeződött.) 

A „túlparton", a gyopárhalmi oldalon az 1930-as években elkészült parkosítás 1934-ben postára adott 
képeslapon. Barna színben nyomott lap. Fotó: Weinstock. Kiadta: Demartsik könyv- és 
papírkereskedés, Orosháza. (Nyomda nincs feltüntetve.) 



Orosháza másik népszerű fürdőhelye, a Fürdő utcai volt Gémes majd Diana-fürdő nyitott medencéje 
az öltözőkkel az 1930-as évek vége körül. Fekete-fehér fényes fotó. (Kiadta a G. Szabó 
papíráruház, Orosháza. Nyomdajelölés nincs.) 

1939-ben postára adott, a harmincas évek második felében készült, világoskék színben nyomott, 
lakkozott képeslap a kiépített strandról, a tó kettéosztásáról, baloldalon az első világháború orosházi 
áldozatai tiszteletére ültetett Hősök ligete megerősödött fáival. (Kiadta Politzer Ferenc, Orosháza. 
Barasits nyomda, Budapest.) 
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