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„Hornyik János kisebb irataiban is ma-
radt föl az 1816-1853. közt folyt évekrõl
nehány följegyzés. Katona József és
Hornyik Jánoséit ide iktatjuk:

1677. A kemény tél miatt kákagyöké-
ren tengõdött a lakosság és sok ember
éhen halt.

1703-ban volt az a nagy éhség, mi-
dõn a fát fûrészelvén, annak porából
készitettek eledelt és a stativus katona-
ság ittlétében a házak tetejérõl a szalma
és nád levonattatván, összedarabolva a
lovaknak abrakul adatott.

1764. die 28-a aprilis délelõtt köves
esõ, délután igen nagy szél, mely a mar-
hákat elszélesztette és sok károkat tett.

1775. Igen bõ termés mindenben.
1776. die 25-a januarii kezdették a ju-

bileumi búcsújárást.
1778. Kikelt az idõ 22-a januarii, este

6 órakor plane az égen villámlás, már 8-
ik januáriusban lehetett szántani, igen
sok bor termett ezen esztendõben.

1780. Olyan tartós tél, hogy még
márczius végén se láttatott csira, die 15-
a augusti oly szörnyeteg esõ volt, hogy
még a kútak tetejét is meghaladta a víz.

1784. Ezen esztendõnek irgalmatlan
januáriusa volt.

1785. die 16-a julii estveli 6-7 órakor
véghetetlen nagy széllel való jégesõ,
melynek irtóztatóságát leirni lehetetlen.

1787. Ez esztendõben márcziustól
fogva egészen július végeig csaknem
mindig esett az esõ.

1788. 20-ik decembris-ben és az azt
követõ napokban oly nagy hó esett,
hogy az emberek miatta nem mehettek.
(Katona József: Kecskemét és vidékére
vonatkozó rövid ehronologiai följegy-
zések.)

1809. július 9-én 34° R. meleg. 20-án
õszies hideg esõ. Augusztus 2-án 34° R.
meleg, 8-9-én õszies hideg esõ.

1810. május 31. és június 1. között
levõ éjjel elvette a fagy a szõlõt, babot,
kukoriczát egészen; augusztus 19-én
köd, deczember 22-én reggel égzen-
gés.

1811. májusban elsült a fû, júniusban
a tavaszi vetés, július elsõ hetében ért a
dinnye, zsendült  szõlõ; augusztus 10-
11-én õszi esõk, utána oly szárazság,
hogy nem szánthattak, mezõ nem volt.
(Dr. Séni János följegyzései.)

1916. tavaszán és nyarán a Szolnoki
közön levõ szõlõkön kívül minden la-
pályos földet víz boritott s azokban ha-
lakat fogtak.

A 30-as évtized elején bekövetkezett
esõs nyár és utána vizenyõs tavasz úgy
föláztatta a talajt, hogy útczánként düle-
deztek, repedeztek a házak.

1852-1853-ban megértük, hogy a
Szolnoki köz végén naponként tapoga-
tóval vagy közönséges rostával leborít-
va halászgattak, sõt a városban a Hala-
si-nagy-útcza külsõ részén levõ kõhid-
nál a Picsó medrében a gyerekek egy-
két arasztos halakat fogdostak.”

(Kecskemét múltja és jelene.
Szerkesztette: Ifj. Bagi László
Kecskemét th. Város fõjegyzõje.)

* * *
A vándorgyûlés tarisznyájában töb-

bek között két könyvecskét találtunk.
Mindkettõ a Kecskeméti Arborétumról
szól, melyet az I. programon résztvevõk
ismerhettek meg a helyszínen. A soro-
zat felelõs szerkesztõje Gõbölös Antal a
felvezetõ kötetben akkurátus részletes-
séggel írta meg az arborétum létesítésé-
nek elõzményeit, a telepítéskor alkal-
mazott technológiákat, a gyûjteményes
kert bemutató ösvényeit, és szorosan az
arborétumhoz tartozó egyházi területen
(Kápolnadomb) található létesítménye-
ket. A szakmai ínyenceknek minden bi-
zonnyal „fõétel” a kötetben található, az
arborétum örökzöld és lombhullató nö-
vényeinek összefoglaló táblázata, me-
lyet Vörösváczki Mónika állított össze.
A fotókat rajta kívül Varga Norbert, Gõ-
bölös Péter, Rozner László, Sipos István-
né készítették.

* * *
Az úgyszintén 1200 példányban

megjelenõ kötet, melyet Szabóky Csa-
ba, A Kecskeméti Arborétum lepkéi cí-
men írt, kitûnõ fotói segítségével is-
mertet meg bennünket az arborétum
éjszakai nappali lepkéinek csodavilá-
gával.

Vadmadaraink
és az Unió
Az Európai Bizottság írásbeli figyel-
meztetést küldött Magyarország, Cip-
rus, Csehország, Szlovákia, Lettország,
Litvánia, Málta és Szlovénia kormánya-
inak, mivel ezekben a tagállamokban a
különleges madárvédelmi területek ki-
jelölése nem a megfelelõ módon ment
végbe. A Natura 2000 hálózatba tarto-
zó területek egy része ugyanis külön-
leges madárvédelmi terület (Special
Protection Area; SPA). Ezek kijelölését
a tagországok saját maguk végzik, a ki-
választás viszont mindenkor objektív,
tudományosan igazolható kritériumok
alapján kell, hogy történjen. A testület
abból vonta le elmarasztaló következ-
tetését, hogy összevetette az adott or-
szágban kijelölt SPA-területek listáját a
korábban már értékes madárélõhely-
nek minõsített területek nemzeti listá-
jával.

(Élet és Tudomány)

A vándorgyûléshez


