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Jól telelnek 
a dámszarvasok 

Gyulajon kitűnő kondíció-
ban telelnek a világhírű 
vadrezervátum dámszarva-
sai. A múlt évi kiemelkedő-
en dús csermakktermésből 
meg mindig bőségesen táp-
lálkozhatnak, ezért hozzá 
sem nyúlnak az etetőkbe 
kitett lucernaszénához, ku-
koricához. Emiatt ered-
ménytelen az élővadbefogás 
is a rezervátumbán, ahol 
karámba tereléssel, sőt í j jas 
kábító vadászattal is kísér-
leteznek a kapitális dámbi-
kák foglyul ejtésére, hogy 
más vadaskertekbe is vigye-
nek belőlük. 

Szöveg nélkül Fehértó sikere 

üj tudományág: az egészségnevelés 
A tudás is fél egészség 

A régi újszeged! gyógy- nak, munkájuk célja az mozgósítják muníkájuk 
szertár helyisegébe ú j lakók egészséges ember. Tevékeny- eredményessége, és a város 
költöztek. Hogy kik dolgoz- ségük nem korlátozódik szépítése érdekében. Terve-
uak most a nagy üvegajtó csak egy-egy korosztályra, zik, hogy minden intézmény-
mögött, arról még nem ta- vagy foglalkozásra. Egész- be elküldik a most készülő 
jékoztat ú j felirat. De ami séges életmódra nevelik az filmkatalógust. Tehát újabb 

néhány óvodásokat és a nyugdíja- segítséget kapnak az isko-
egyaránt. Iák a körzeti, üzemi orvosi 

Az életkornak megfelelő rendelők és a művelődési 
tudást az ismeretszerzés leg- otthonok. Apróságnak tű-
változatosabb módjaival nik, de a kereskedelemben 
igyekeznek átadni. Előadá- bevált hangos reklámot az 

járó. Mi is ez tulajdonikép- sokat eddig is szerveztek egészség nevel ők sem akar-
pen, hiszen a két fogalmat de ez a módszer önmagában ják mellőzni. A legaktuáli-
külön-külön ismeri az em- nem elég hatásos. A szem- sabb tanácsok, figyelmezte-
ber, az összetétellel azonban léltetés nemcsak a gyerekek, tések hangzanak majd el a 
eddig nem igen találkoztunk, a felnőttek számára is hoz- mozikban, vagy a Centrum 
Az évek során felhalmozó^ záférhetővé, érthetőbbé teszi Áruházban. A legtávolabbi 

késik, nem múlik, 
nap múlva a falra került a sokat egyaránt 
tábla: egészségnevelési cso-
port. 

Egészségnevelés? — gon-
dolkodik el ma jd az ar ra-

dott egészségügyi, pedagógiai 
ismereték odavezettek, hogy 
1 967-ben — több 
kongresszus után 

a tudnivalókat. tervek egyikét örömmel hal-
Szakkönyveken kívül egy lottuk: drezdai példa alap-

előzetes szekrényre való filmtekercs ján egy egészségügyi mú-
az vár ja a „nevelőket", a sok zeumot szeretnének beren-

ktllön tudománnyá nyilvání-
totta az egészséges életmó 
dot eredményező nevelést. 

/ó hirű birtok formálódik 
A Szegedi Állami Gaz- mérlegében. Annak idején a részesedés, ami 1969-ben 

daság az egyik legkedvezőt- művelt terület közel negyed- 2300 forintot tett ki. 
lenebbtil tagolt mezőgazda- részét víz borította, és a Napjainkban már az idei, 
sági nagyüzem. Két járás Maros menti hizlaldában s a távlati évekkel i'oglai-
területén fekszik, és földjei heteken át csak úgy tudtak koznak jobban a Szegedi 
12 község határában terül- termelni, hogy a telepen so- Állami Gazdaságban. Fon-
nék el. 180—200 kilométeres rakoztak a különböző jár- tos az is, hogy pótolják a 

művek, minden pillanatban tavalyi nagy nyereségcsök-
kiürítésre szóló kenés miatt kiesett fejlesz-

tési forrást, s a negyedik 
A közvetlen kár 12 mii- ötéves terv fejlesztési terve 

lió forintot tett ki. A kis- ne szenvedjen törést. Szép, 
Az átszervezések során zombori és a kübekházi reális tervek készültek és a 

egymástól eltérő adottságú kerületekben heteken át jövő igazolja majd ezeket; 
össze, szünetelt a munka és a nagy hírű, nagy jövedelmű 

utazás szükséges ahhoz, 
hogy a gazdaság Szegeden várták a 
levő központjából kiindulva utasítást, 
valamennyi termelőegységet 
érinteni lehessen. 

és gyümölcstermelés, 
mint a haltermelés. 

gazdaságokat vontak __ 
Igv aztán a szeged ÁG pro- nagyüzemi szőlőket se lá-
fil jába tartozik a kísérleti togatták a dolgozók. Nyil-
intózet kiszolgálása, a kerti- vánvaló, hogy a népgazda-
mag termesztés, a szétszórt ságra nem hárí that ják a ká-
területeken folytatott szőlő- rokat, s mindent elkövet-

vala- tek annak érdekében, hogy 
Ez a tisztes eredménnyel, mérleg-

nagybirtok tízezer holdnál gel zárják az 1970-es eszten-
nagyobb területtel rendelke- dőt. 
zik, amiből a szántó 5051 A tervezett 6 millió 4R9 
hold, a szőlő 901. a gyümöl- ezer forint vállalati nyereség 
esős pedig 162 holdra rúg. nem lesz meg, de a mérleg 
Igen nagy hagyományokkal szerint, a hatalmas terme-
rendelkezik Fehértó, ahol lési kiesés ellenére is nye-
2251 holdon termel, létezik reséges lesz a nagybirtok, 
„Vadvízország". Ez az álla- félmillió forinttal. A nö-
mi gazdaság néhány éve vénytermesztés, mint a leg-
inkább központi irányítás több helyen, itt is „nullára 
alatt álló kisüzemek csopor- szaladt". Közel 9 millió fo-
tosulásának volt nevezhető, rintos veszteséggel zárt. 

birtokká teszi e gazdaságot. 
Sz. Lukács Imre 

semmint 
üzemnek, 
változott a helvzet, 

iaen jövedelmező. ió hírű ál 
lami birtok formálódik 

Az elmúlt évben 
kritikus esztendő 

egészségügyi világszervezet gyógyszert fogyasztó Gusz- dezni. Az egész nap tartó 
- . . távtól a mérges gombákról filmvetítések állandó kiállí-

szóló színes bábfilmig. Az tások nemcsak az iskolá-
iskolákban, üzemekben vagy soknak, hanem az időseb-

Mln thogya cél a magatartás művelődési otthonokban beknek is hasznos élményt 
formálása, az egészség meg- tartott előadásokhoz magnót, jelentenének. 

visszaszerzése vetítőgépet is kölcsönöznek. Az egész társadalom egyik 
A kezdő lépések máris alapvető érdeke, hogy tagjai 

szép jövővel biztatnak: négy testben, lélekben egészsége-
hónap alatt már rendeztek sek legyenek. Épp ezért a 
fogászati kiállítást, egész- betegségek elleni védekezés, 
ségügyi totót. Hirdettek pia- a megelőzés nem lehet fel-
kátpályázatot is. Az első he- adata csupán az egészség 

vetkeztében súlyos 
csapások sorozata érte az 

őrzése vagy 
érdekében, Ismeretanyagát, 
módszereit a pedagógia, 
pszichológia és az orvostu-
domány köréből meritd. 

Külön intézményben Ma-
gyarországon 
lakoznak az 

1968 óta fog- lyezést elért rajzoló alkotá üggyel foglalkozó szervek-
egészségneve- sát szeretnék nyomdában nek. Szükség van arra. hogy 

felelt meg, 
nem ennyire 
szervezett formában. 

léssel, korábban ennek az sokszorosítani. A jövő ter- — ez a fiatal egészségneve-
egészségügyl felvilágosítás veiben ls szerepel ú jabb pia- lési csoport is — megtalál-

természetesen kátpályázat, ezt a főiskola- ja a segítőtársakat minden 
tudományos, sók közt hirdetik meg. Té- intézményben, mindenhol. 

má ja a dohányzás ártalmas- ahol emberek vannak. A 
Szegeden működő csoport is sága lesz. Sok egészségügyi nevelés igazi eredménye az 
azt tar t ja fő feladatának, intézmény kirakata kihasz- lesz. ha kevesebben fordul 
hogy a nevelés módszereivel nálatlan és vall juk be, ront- nak maid orvoshoz a tudat-

ja is a városképet. Ezen is lanságból eredő megbetege-
változitatni úgy, dések miatt, 
kirakatrendezőket Chlkán Ágnes 

szolgálja az egészségvédel-
met és a gyógyítást. Tehát kívánnak 
éppúgy, minit az orvosok- hogy a 

került s ezt teszi most is az elhagyott világ-
ban. Hatalom, hatalom, ez itt a kérdés! — ju-

Ugvanezt mondtátok ott is. 
— Ne civakodjunk, Maud — fogta magához 

S tott eszébe a közismert, s egy kicsit átformált a duzzogó nőt. — Meglátod, igazam lesz. A 
vJ 
Z? 

É, 
20. 

— Ez itten most meglehetősen ú j dolog de 
én is remélem. Ha csak valaki nem lesz erő-
sebb nálad — tette hozzá, hogy legalább egy-
gyel több mondattal feleljen. 

Cain a vihart követő hajnalon lement a ten-
gerpartra, hogy a kését megpróbálja előkerí-
tani. Az erdőség, amelyen áthaladt, borzalmas rakódtak. 

Hamlet-idézet. 
A vizet hidegnek találta ugyan, de belegázolt, 

kereste a sziklát, amely alá az első napon a 
kést elrejtette. Bosszantó gondolta jó másfél 
órás hajladozás után, mennyire rossz az ember 
tájékozódó képessége. Például esküdni mernél., 
hogy itt, ez a kis hegyes szikla ugyanaz, ame-
lyet akkor kiszemeltem — de amint odament, 
és közelről is megnézte, elfogta a bizonytalan-

magam részéről most azt tartom a legfonto-
sabbnak,. hogy belejöjjek a vadászatba, halá-
szatba — azt azonban megígérem, hogy igyek-
szem majd olyan vadat elejteni, amelynek szép 
a bundája. Én is örülnék, ha neked lenne a 
legszebb bundád a nők között. 

Maud megenyhült, és út já ra bocsátotta a 
férfit. 

Nagyszerű! — gondolta a Miniszter, amint 
ság. Azért lehajolt belenyúlt a vízbe — ám eltávolodott közös barlangjuktól, s azt fontol-
semmííéle rést sem talált, a kő sima volt a gatta magában, hogy elsősorban a vadászat és 
finom moszatoktól, amelyek az idők során rá- halászat megfelelő eszközeit kell előteremtenie. 

pusztulás nyomait viselte. Évszázados fák tör-
tek derékba, ágak tömege hevert a földön, rend-
kívül megnehezítve a járást. 

De Cain most nem törődött a nehézségek-
kel. Meg kell szereznem a kést! — hajtogatta 
magában elszántan, lihegve tört át a bozóton, 
s megtorpant a tengerparton. Itt is a pusztu-
lás szertelensége fogadta. A vad hullámzás 
sziklákat mozdított el a helyükről, a lecsilla-
podott víztől tíz-húsz méternyire partra vetett 
halak tömege bűzlött. 

Van ebben valami végzetszerűség — gon-
dolta —, hogy a hatalmat Jelentő fegyvert 

Ezen a napon figyelemre méltó események tör-
téntek a Miniszter barlangja körül is. 

Fel is szedett néhány formás követ, vizsgál-
gatta az éleiket-hegyeiket. aztán eldobta vala-
mennvit mert jobbakat talált. Ugyanilyen 

Hajnalban közölte a férfi Mauddal. hogy in- gondolatokkal foglalkozhattak az ősök — elméi -
duló közös életformájuk megköveteli az. azon-
nali munkamegosztást, aminek azzal kell kez-

kedett. Nemcsak ösztöneikkel, hanem gondol-
kozva. és keresgélték a legjobb fegyvereket, 

dődnie, hogy Maud gondoskodjék gyümölcsről, ám nekik akkor fogalmuk se volt a fizika tör 
szerezzen taplót és megfelelő szikrázó köve-
ket. hogy családi tűzhelyt hozhassanak létre. 
Aztán tegye rendbe a barlangot, szedjen finom, 
puha füvet, szántsa meg a napon, és ágyúzzon 
meg a barlang kijelölt helyén. 

— Én pedig elindulok halat és vadat zsák-
mányolni — jelentette ki a családi feladatok 

vényeiről, arról, hogy miért lehet hasítani az 
ékkel, s miért hatásosabb gz ütés. ha nyeles 
szerszámmal ha j t juk végre. Dp sok mindent 
megcsináltak. Én ismerem jelenlegi korunk 
technikai eszközeit, humoros játék most min-
dent elölről kezdeni. 

Aztán egy jó ' éles kő birtokában nekifogott 
ilyen nehéz megtalalni. A jó ég tudja, mennyit ^ ^ m o X m * 8 e z t ^ í é g szépen elosztottad megfelelő husángot keresni. Ezzel a kőkéssel 
küzdött a hajdani ember, hogy az első pengét 
létrehozza s mennyit az utána következők, 
hogy a lőport, az atomfegyvert előállítsák. De 
megéri! — biztatta magát. Megéri, mert ha 
kezemben lesz a kés. minden úgy történik 

— jegyezte meg kicsit gúnyosan Maud. 
— Ez az egyetlen lehetőség — erősítette meg 

a férfi. 
Csak nagyon hasonlít ahhoz, arrjit elhagy-

kivágom, leszedem az ágait, ha vannak, és 
jó fogást alakítok ki a vékonyabb felén. 

Mindez meglehetősen sok időt vett igénybe. 
Ö is kidőlt fatörzsek, megszaggatott bozótosok 

majd. ahogy én akarom. .Minden, minden! t u n k N e m a k a r o m r é s z i e t e z n i hogyan alakult rengetegén törte át magát, botot bőven ' taíált. 
Enyém lesz a hatalom, uralkodom a nők a 
férfiak felett, nekem adják majd a legjobb 
falatokat, a legszebb barlangot, aki "em en-

idők folyaman a férfi és nő viszonya. 
— Ne is részletezd! — intette le a Minisz-

gedelmeskedik. azt egyszerűen megölöm; ezt ter — Emberi gondolkodás szerint ez ltászik [ole. 
tette az ember, mióta az első penge a kezébe a legtermészetesebbnek. 

ki is választott egyet, és leült egy tisztáson, hogv 
az előbbinél hatásosabb fegyvert képezzen be-

(Folytatjuk.) 

korszerű nagy- Fehértó tett ki magáért 
Azóta lényegesen legjobban. Minden eddigi 

napja- évet fölülmúlva mintegy 5 
inkban és a távoli években millió forint nyereséget ho-
igen megalapozott, reális Zott. Így aztán az állatte-
feilesztési célokká! eev ieen- nvész.té* most előlkelő pozí-

ciót kapott, hiszen a halá-
szattal együtt közel 7 millió 

nehéz, forintos nvereséget ért el. A 
járt e Szegedi Állami Gazdaságban 

tájon, s ez éreztette hatását a juhászat kivételével min-
a birtokon is. Akik már két den állattenyésztési ágazat 
évtizede dolgoznaik. mun- nyereséggel zárt. 
kálkodnak a nagyüzemben. A kedvezőtlen tavalyi esz-
azok sem emlékeznek ha- tendő nem befolyásolta hát-
sonlóra. Nemcsak eevszerű- ránvosain a dolgozók kérésé-
én a kedvezőtlen időjárás, tének alakulását. A teljes 
hanem az ár- és belvíz kö- munkaidőben foglalkortatot-

elemi tak tavaly! átl a "keresete 9f> 
ez^r 230 forint volt. ami az 
1060. évihez viszonyítva há-üzernet Most. erről is számot r o m százalékkal emelkedett, 

adnak az évi gazdálkodás Elmarad azonban az év végi 

Ü z e n e t a B ü k k b ő l 
/ 

Kedveiményes telkek üdülők építésére 
A festői szépségű Bükk- az összeköttetése a körnvék-

zsérc község tanácsa levél- beli kiránduló helyekkel-
ben kereste meg a szegedi Csipkéskúttal, Fenyőtár 
város tanácsot, hogy fel- kánnyal. Egerrel és a Sza-
a jánl ja szolgálatait az al- lajka-völgvével. 
földi városoknak és vállala- A község mellett, van a 
tainak, intézményeinek vadregényes Odorvár és a 
Kedvezményesen biztosíta- Subalyuki bariang. s mind-
nak üdülők építésére teliket, össze öt kilométerre az 

Közlik, hogv községük a eg^sz évben üzemelő bogá-
csodálatos Bükkfensík tövé- c s j hévlzű strand. kénes 
zo rdabb té l en^ t a ^ v i z é v e l . Várják a vél-
klíma és sok a nansütés. A lalatok. mtézmenyek jelent-
falunak jó az úthálózata és kezését. 

NAPI 
KISLEXIKON 

A levelekben, szuvak-
ban gyakran elmondott 
vélemények alapján 
merjük levonni a kö-
vetkeztést, hogy ez a ta-
valy nyáron — az árvíz-
veszély idején — szüle-
tett rovatunk kiállta a 
próbát, szívesen olvas-
sák, tetszik. 

0 Változás? 
Most mégis úgy dön-

tött a szerkesztőség, 
hogy átmenetileg szüne-
telteti a kislexikont, 
mely az utóbbi hóna-
pokban száznál több kü-
lönböző napi aktualitású 
ismeretet próbált rövi-
den, érthetően közre-
adni. Nem állítjuk, hogy 
esetleg sohasem téved-
tünk. sohasem fogtunk 
mellé. Szorgalmas olva-
sóink ilyenkor ránk is 
pirítottak, s mi megta-
láltuk a módját a kor-
rigálásnak, úgy, ahogy 
illik. De nem a siker, s 
még kevésbé a néhány 
melléfogás készteti most 
a szerkesztőséget, hogy 
a kislexikont kihagyja a 
lapból. Más, fontosabb 
az ok. 

0 Helyette? 
A minap jelentek meg 

a Magyar Közlönyben a 
lakásrendeletek, melyek 
szinte minden családot 
érintenek, mindenkit ér-
dekelnek. Tavaly, ami-
kor a rendelet irányel-
vei megjelentek, éppen a 
kislexikonban ismertet-
tük sietve és részletesen 
a tudnivalókat. Most 
azonban, hogy a pontos 
előírások is rendelkezé-
sünkre állnak már, még 
részletesebben, még ala-
posabban kívánjuk köz-
kinccsé tenni. Erre ú j 
rovatunk, az „1X1 a la-
kásrendeletről" szolgál 
majd. Míg ennek végére 
nem érünk, a kislexikon 
helyett ezt adjuk la-
punkban. 

0 Azután? 
Tavasszal majd követ-

keznek társadalmi éle-
tünk négyévenként visz-
szatérő eseménye, az or-
szággyűlési és tanácsi 
választások. A parla-
ment ősszel módosította 
az 1966-os választási 
törvényt. A változáso-
kat szintén érdemes ala-
posan megismerni, mi-
vel általuk közéletünk 
ismét jelentősen előre-
lép a szocialista demok-
ratizmus megvalósításá-
ban. Erre is szeretnénk 
minél több helyet szen-
telni, ezért a lakásren-
deletek ismertetése után 
„1X1 a választási tör-
vényről" címmel nyi-
tunk rovatot. * 

0 Mikor újra? 
A kislexikon várha-

tóan júniusig alszik 
Csipke Rózsika-álmot. 
De akkor majd felébred, 
s mint a nyár óta tette 
a mai napig, ismét 
igyekszik kiérdemelni 
helyét lapunk legnép-
szerűbb rovatai között. 
Tehát: a viszontolva-
sásra! 


