
SZOMBAT, 197*. SZEPTEMBER 21. 5 

R I I K A S A G O K 
Védett a zsombói ősláp, a csengeiei tölgyes 

és a Juhász Gyula-emlékfa 
Nem kell feltétlen termé-

szettudósnak lennie senkinek 
ahhoz, hogy felfedezze a 
bennünket körülvevő élővi-
lág értékeit, szépségeit. Azért 
a világért, amelybe az em-

nács vb védetté ls nyilvání-
totta. 

• 
Az Alföldön már csak ke-

vés helyen, a megyében pe-

ber is beleszületett, s mint hajdani nagykiterjedésű al-
annak legfejlettebb képvi- földi mocsarak maradványa, 
selője, egyre azon igyeke- A lápon még él az ősi nö-
zett, hogy egyeduralkodójává vényzet. A tőzegpáfrányt, a 
is váljék. Ma már ott tar-
tunk, hogy a sok mestersé-
gesen létrehozott művünk 
között 
érezni 
günk van az állatok, a fák, 
a virágok közelségére. Csak 
nehogy későn kapjunk ész-

amelyet a szakértők szin-
tén nagyon értékes termé-
szeti kincsnek tartanak. A 
szóban forgó nyolc kocsányos 
tölgy azonban nemcsak a 

dig csak itt található meg a biológusok számára lehet ér-
dekes, az irodalomkedvelők 
is elzarándokolhatnak majd 
ide, ha látni akarják Móra 
Ferenc hol, milyen környe-

párkányos mangót, a tarka zetben írta az Aranykoporsó 
nőszirmot, a telepes májmo- című regénye egyes részeit, 
hát és a sásos társulásokat A védelem célja az, hogy az 

kezdjük idegennek tanulmányozhatják még itt a 1900 körül ültetett fák egész-
magunkat, szüksé- közép- és felsőfokú intéze- ségét megóvják, és minél 

tek hallgatói, és alkalmas a 
táj tudományos megfigyelé-
sére is. A környező erdőré-

be, amikor már hült helyét ezekben megkísérlik az egy-
találjuk az egykori gazdag k o r i tölgyes „visszatelepíté-
természetnek. 

* 

Világszerte, így 
országon is előtérbe 
az utóbbi években a termé-
szetvédelem. A 12/1971. (IV. 
1.) számú rendelet többek 

sét", így rekonstruálni tud-
ják az ősi gyöngyvirágos-töl-
gyest. A mocsaras vidék a 

t ^ I r i t k a hüllőfajok világa: meg-
került található a mocsári teknős, 

és a csíkos hátú vízisikló 
is. 

Az ősláp még tartogatja között előírja hogy a me- számunkra ezeke"t az érté-
gyei végrehajtó bizottságok, k e k e t > d e s a j n o s m á r i s f e . 
országos jelentőségű érté-
kek esetében az Országos 
Természetvédelmi 
gondoskodjék „A 

nyegeti őket a pusztulás. 
Ezért a tanács úgy döntött, 

Hivatal hogy a lápos erdőt elválasz-
termeszet tatja a mellette kialakítandó 

tudományos és kulturális je- j ó l é t l erdőtől. Egy 700 mé-
lentosegű, ritka különleges ter hosszú élősövénnyel meg 
tárgyai, az ilyen felületek, l ehet menteni az ottani tér-
barlangok, valamint a jel- mészeti ritkaságokat. Azegy-
legzetes tajreszek megőrzésé- k o r i , eredeti állapotot igye-
rol és fenntartásáról a nép- keznek kialakítani itt azzal 
gazdasági és kulturális ér-
dekek összehangolásával..." 

A Csongrád megyei tanács 
végrehajtó bizottsága leg-
utóbbi ülésén védetté nyil-
vánította a Zsombó község 
határában fekvő őslápot, és 
a környező erdőt, a Csenge-
le határát díszítő kocsányos-

is, hogy a tölgyállomány és 
a zsombék közötti övezetet 
mézgás éger-, a láp felőli . 
részt kutyabenge-sávval te- t e r m esze t más szülötteit; mo-

hosszabb ideig sikerüljön 
életben tartani őket. 

Makón, a Felszabadulás ut-
ca 16. számú ház előtt a 
téren áll az a kocsányos 
tölgy, amely 1810 táján ke-
rült a földbe. Nagyon szép 
példány, koronájának át-
mérője 24 méter, a törzse 
másfél méter vastag, és 14 
méter magas. Nemcsak a 
ma élőknek tűnik fel a fa 
szép alakjával, Juhász Gyula 
is gyakran nézegette, ami-
kor Makón járt. Ezért, is kap-
ta az ő nevét ez az emlék-
fa. 

Valamiféle „természetkul-
tusz" vette kezdetét ná-
lunk is, és ezt örömmel ál-
lapíthatjuk meg. Rendelet és 
határozatok sora ad lehetősé-
get arra, hogy idejében 
mentsük, ami menthető, 
hogy az emberi praktikum-
tól meg lehessen védeni a 

lepítik be. Igyekeznek biz 
tosítani az itt fészkelt ma-

csarakat, barlangokat, erdő-
ket, állatokat. De nemcsak 

dárfajok részére a nyugodt a z i I y e n beavatkozásoktól 
kell megóvnunk környeze-
tünket, vannak nekünk en-

környezetet, s hogy a vé-
dett madárfajok megteleped-

tölgyfa-csoportot, és a ma- jenek, mesterséges odúkat megbocsáthatatlanabb 
kói Juhász Gyula emlékfát. helyeznek el, élelemmel. A b ű n e i n k is- Például, amikor 

Szegedtől 15 kilométerre, a pénzt minderre a megyei ta- gondatlanságból, vagy pusz-
nács biztosítja költségvetési | É | " 
keretéből, s a terület védel-

kiskunmajsai út bal oldalán 
fekszik a zsombói lápos er-
dő. Ritka növényi marad- mével kapcsolatos teendő-
ványai miatt figyelt fel rá ket a Délalföldi Erdő- és Fa-
a Kolacsovszky Lajos Ter- feldolgozó 
mészetbarát Egyesület, s ja- el. 
vasolta védetté nyilvánítá-
sá t A megyei természetvé-
delmi bizottság tavaly év vé-
gén egyetértett ezzel, s az 
idén júliusban a megyei ta-

Gazdaság látja 

Aki járt már Csengelén, 
láthatta a község határában 
az erdészház melletti szabad 
területen azt a facsoportot, 

tán passzióból tördelünk le 
ágakat, pusztítunk el hasz-
nos állatokat, hagyunk ki-
halni növényeket. A kevés-
bé értékesnek ítélt, s csu-
pán a szemet gyönyörködte-
tő társainknak se legyünk 
ellenségei. Még ha rendele-
tek, határozatok nem is kö-
teleznek erre. 

Chikán Ágnes 

Ügyfelek 
az üvegfal előtt 

Az IBUSZ helyzete, lehetőségei 
Alinak az ügyfelek az a zsúfoltság, az iroda 36 dol-

üvegfal előtt. A sor lassan gozójánál többet már nem is 
mozdul, és egyre nő. Az ab- tudnának elhelyezni. Az 
lak mögött a fiatal lány ked- üvegfalon innen és túl jogo-
vesen mosolyog, türelmet san merült fel a kérdés: az 
kér, egyik kezében a telefon, örvendetesen szaporodó ügy-
a másik keze a menetrend- félforgalom zökkenőmente-
ben lapoz. Aztán eltűnik az sebb ellátása érdekében ho-
ajtó mögött, hallani a telex gyan lehetne bővíteni amos-
kopogását. Egyre többen né- tani helyiséget? 
zik az órájukat. Az őszhajú * 
bácsi kilép a sorból, vonat-
jegyét majd megveszi az ál- A jelenlegi kirendeltség 
lomáson. Az útlevélablaknál bővítése csak másik helyi-
sem jobb a helyzet, ott is ség, ú j iroda létrehozásával 
állnak vagy tízen. Külföldi lehetséges. S ha ez a terv 
társasutazásra kellene most megvalósul, Szeged lesz az 
menni, ott egy lélek sincs. A első vidéki város, ahol két 
kedves, mosolygós fiatal IBUSZ-iroda áll majd a vén-
lány, ott az üveg mögött, dégforgalom szolgálatában. 

/ S " C l é g JíFf' A Dugonics t é r - Jóka i ut-3 í é l ,Ó r a ca tömbrekonstrukciója so-a ' a " megváltott vonatje- á k ö v e t kező ötéves terv-
' T S ™ t u d n á m > n e m ben építendő áruház és 

rajta múlik. szolgáltatóház épületében 
* remélhetőleg az IBUSZ ú j 

irodája is helyet kaphat 
A szegedi IBUSZ-iroda ve- majd. A jelenleginél három-

zetői igazat adnak a türel- szor nagyobb, 600 négyzet 
mesen vagy idegesen vára- méter alapterületűre terve-
kozóknak. Tudják ők is, zett új létesítmény alkalmas 
hogy az iroda kinőtte a „ru- lesz az ügyfelek gyorsabb 
háját". A nyári idegenfor- pontosabb kiszolgálására, ie-
galmi főszezon forgalma az hetőség nyílik ú j dolgozók 
elmúlt öt évben négyszeresé- felvételére, a különböző szoi-
re nőtt. A mostani, Klauzál gáltatások ésszerűbb csopor-
téri helyiség egyre kevésbé tosítására. Az előreláthatóan 
képes a megnövekedett igé- négy-öt éven belül megépülő 
nyeket kielégíteni. A hátsó, ú j iroda évtizedekre megol-
kiszolgálóhelyiségek'öen nagy daná a gondokat. 

A t e r v e k m a m é g — c s a k 
elképzelések. Megvalósítá-
sukhoz komoly anyagi erő-
feszítésekre, sokrétű szerve-
zőmunkára lesz szükség. A 
szegedi IBUSZ-kirendeltség 
vezetői addig is szeretnék 
meglevő erőik gazdaságo-
sabb elrendezésével, dolgozó-
ik munkaidejének célszerűbb 
beosztásával megszüntetni a 
túlzsúfoltságot. Erre szükség 
is van! 

P. K. 

A balatonfüredi 

jubileuma 
Fennállásának negyedszá-

zados jubileumát ünnepelte 
pénteken a balatonfüredi ál-
lami szívkórház. Az ünnep-
ségen. amelyen részt Vett 
Pap János, a Veszprém me-
gyei pártbizottság első titká-
ra. dr. Medve László, egész-
ségügyi miniszterhelyettes 
mondott megnyitó beszédet. 

A jubileumi ünnepségen, 
amelyen egybe megnyitották 
a 16. ' balatonfüredi orvos-
kongresszust is, a miniszter-
helyettes részletesen szólt 
egészségügyi hálózatunk fej-i 
lődéséről, gondjairól. 

Dr. Debrőczi Tibor, a kór-
ház igazgatója emlékezett 
meg a z intézmény 25 éves 
tevékenységéről. 

A súlyos betegek 
gyógyítása 

Orvosok kerekasztal-konferenciája 
A súlyos betegek egységes gyulladások, különböző sérü-

lések. A beteg sorsa szem-
pontjából nem közömbös, 
milyen fokú az ellátás szer-
vezettsége, mennyire egysé-
gesek a betegellátás elvei a 
körzetorvosi, a szakorvosi és 
az intézeti tevékenységben, 
milyen közöttük az együtt-
működés, megfelelő-e a tájé-
koztatás. A tegnapi konfe-
rencia célja az volt, hogy a 
résztvevők segítséget adja-

bekövetkezésének n a k a betegellátás egységes bekovetkezeseneK e l v e l n e k kidolgozásához, az 
úgynevezett csoportos orvosi 

ellátásának, az alaporvosi, 
szakorvosi és intézeti orvosi 
tevékenység jobb összehan-
golásának szükségességéről 
és lehetőségeiről tárgyaltak 
a szakorvosok azon a kon-
ferencián, amelyet a városi 
kórház Igazgatósága és tudo-
mányos bizottsága tegnap, 
pénteken délután rendezett a 
Technika Házában. 

Az életveszélyes, súlyos 
állapot 
különböző okai lehetnek: 

S K ^ T S S ^ a " 4 - : tevékenyVég k = a k o ^ U - ' szívkoszorúér-elzáródás), a 
légzőszervek működésének 
elégtelensége, anyagcsere-

sához. A szegedi, pécsi, bu-
dapesti orvosok, sebészek, 
belgyógyászok megtárgyal-

elváltozások, mérgezések, ták, milyen módszerei, for-
heveny hasi és kismedence! 

Egy koncert 
ürügyén 

Felkészítés 
a családi életre 

A családi életre nevelés is- formáit, vagy a serdülőkor 
kolai teendőiből részt kell pszichológiai problémáit, a 
kérniök az ifjúkommunisták szociológiai körök pedig fog-
közösségeinek, a -KlSZ-alap- lalkozhatnak a család szere-
szervezetek tagjainak is — pének megváltozásával, a 
hangsúlyozta pénteki ülésén családi demokráciával, 
a KISZ KB középiskolai és 
szakmunkástanulók tanácsa, 
megvitatva a KISZ feladata-
it a harmonikus, kívánatos 
emberi kapcsolatok, a ki-
egyensúlyozott családi élet 
megteremtésében. 

Minisztertanácsi határozat 
rendelkezik arról, hogy az 
állami oktatás minden for-
májában el kell kezdeni a 
családi életre való felkészí-
tést. Az idei tanévben egy-
előre kísérleti jelleggel, jö-
vőre már minden általános 
és középiskolában tantárgy-
ként oktatják — osztályfőnö-
ki órákon — e fontos isme-
reteket. 

A KISZ célja sem más, 
mint szocialista világnézetű, 
sokoldalúan képzett közössé-
gi emberek nevelése, ezért 
az i f j ú s á g i szövetségnek is 
ki kell alakítania saját te-
endőit a családi életre neve-
lésben. A tanács hangsúlyoz-
ta: nem szakítható el a KISZ 
mindennapi tevékenységétől 
a magatartás- és jellemfor-
málás. A munkában összeko-
vácsolódott KISZ-csoport, 
alapszervezet, osztály képes 
arra, hogy őszinte légkörben, 
nyíltan elítélje a közösség 
számára nem megfelelő vi-
selkedési formákat, ugyan-
akkor segítse a humanizalt 
emberi kapcsolatok, a pozi-
tív jellembeli tulajdonságok 
kialakítását. A KISZ-esek 
konkrét biológiai, pedagó-
g ia i , c s a l á d s z o c i o l ó g i a i é s 
erkölcsi ismeretnyújtással is 
gyarapíthatják a családi 
életre nevelés sikereit, hi-
szen az új szervezeti forma-
ban dolgozó középiskolákban 
és szakmunkásképző intéze-
tekben erre alkalmas fórum-
nak kínálkoznak a már élet-
re hívott érdeklődési körök 
A biológiai körök program-
jában szerepelhet például a 
férfi és a nő egészségtana, a 
pedagógiai, pszichológiai kö 
rök hallgatói megvitathatják 
a lányok és fiúk viselkedési 

mái lehetnek az együttmű-
ködésnek, a kölcsönös tájé-
koztatásnak, a különböző 
betegségek gyógyítása során, 
így például azt, milyen fel-
adatok hárulnak a körzeti 
orvosra (elsősegélynyújtás, 
az életveszély elhárítása, 
műtétek előkészítése). ho-
gyan kell folytatni a munkát 
a mentőellátásban, majd az 
intézetben — eszméletlen, 
sokkállapotú, légzési elégte-
lenségben szenvedő, és más, 
súlyos betegek esetében. 

A tegnapi konferencián — 
amelyet dr. Ugocsai Gyula 
vezetett — tizennégy orvos 
tanácskozott ezekről a fon-
tos kérdésekről. 

Korszerűsítés 
a Tisza Cipőgyárban 

Színes — a valódj bőrhöz 
hasonló — cipőtalpak gyár-
tását kezdik meg a Mart-
fűi Tisza Cipőgyárban, ahol 
a hazai iparban évente fel-
használt mintegy negyven-
millió pár talp 90 százalé-
ka készül. A gyárban több 
mint 90 millió forintot köl-
tenek a IV. ötéves terv idő-
szakában a talpgyártás bőví-
tésére, korszerűsítésére. E 

kozó gépsort helyeztek 
üzembe, amelyet a hozzá 
tartozó technológiával együtt 
a z NSZK-beli Böttler-cégtől 
vásárolt a gyár. A 12 millió 
forintos költséggel készült ú j 
üzemben évente kétmillió 
pár — a hagyományosnál 
tetszetősebb — különféle szí-
nű, lakkbevonatú formatal-
pat gyártanak, elsősorban a 

program keretében ú j lak- divatos női cipőkhöz. (MTI) 

Melyik fiatal ne nézte 
volna meg moziban a 
Hangverseny Banglade-
sért? Talán a DÉLÉP 
KISZ-eseit is a legendás 
sikerű film híre buzdítot-
ta; ne sajnáljanak időt, fá-
radságot, ne kedvetlened-
jenek el a hivatalos kérvé-
nyek. engedélyek útvesztő-
jében sem; próbáljanak — 
ha szerényebb kiadásban is 
—. hasonló, haladó politi-
kai ügyet szolgáló koncer-
tet • rendezni. 

Ha nem is ment simán, 
sikerült megszervezni. A 
budapesti Mini és a Syrius 
vállalta, hogy hangszerek-
kel, erősítőkkel, s a leg-
újabb számokkal tarso-
lyukban Szegedre jönnek, 
költségeiket is maguk fe-
dezik. Leglelkesebb részt-
vevőkre a szegedi Angya-
lok-ban találtak a szerve-
zők, Vágiéknak eddig elég 
ritkán volt alkalmuk, hogy 
népes „hazai" közönség 
előtt szerepeljenek. Rend-
ben ment tehát minden, a 
falakra felkerültek a pla-
kátok: „Chilei szolidaritá-
si hangverseny". 

A hangversenyt meg is 
tartották, a múlt héten. 
Ezúttal a teenagerek mel-
lett az idősebb korosztály-
ból is váltottak jegyeket, 
nem fanyalogtak az erős, 
hangos zene ellen. Vágiék 
a szó legtisztább értelmé-
ben vett progresszív zenét 
játszottak, ami az újsze-
gedi beatkoncertek törzs-
közönségét nem érdekel-
te. Valószínűleg azért, 
mert a progresszív-beat né-
mileg különbözik a „discos-
beat"-től. A z Angyalok és 
a Mini repertoárjából is 
tisztán látszott, ez a zene 
nem slágerdallamokra 
énül, a különleges hangef-
fektusok mellett az ének-
szöveg dominál. Gyakran 
mai magvar költök verse-
it öltöztetik zenébe meg-
szólaltatnak minden érzést 
gondot, ami a z ifjúságot, 
foglalkoztatja. S az sem 
szégyen, hogy ez a zene 
nem zárkózik el a politi-
kától sem. sajátos eszközei-
vel támogatja a haladó 
mozgalmakat. A Mini és az 

Angyalok otthonosan mo-
zog a népzene közegében, 
a Syrius — talán a na-
gyobb népszerűség kedvé-
ért — engedményeket tett 
a slágerzenének. Persze az 
őrjöngő „zenerajongókat" 
ez nem zavarta, ahogy sok 
más esetben, most is csak 
alkalom, ürügy volt szá-
mukra a koncert, hogy 
kedvükre kiordíthassák 
magukat. A „legszelleme-
sebbek" már „Hajrá, SZE-
OL!" felkiáltásokkal za-
varták a zenészeket, per-
sze a trágárságok és ba-
darságok özöne sem ma-
radt el. Simon Éva Pablo 
Neruda csodálatos versét 
mondta, miközben ocsmány 
ízetlenkedések záporoztak 
felé, s a „legtalálékonyab-
bak" üres sörösüvegeket 
gördítettek végig a padok 
alatti betonlépcsőkön. Ezek 
az „okos-és-ügyes-gyere-
kek". nemcsak a zenét, a 
koncert politikumát sem 
értették. Sajnos, az efféle 
„magánszámok" gyakorta 
ismétlődnek a beathang-
versenyeken. 

Vágiék októbertől prog-
resszív-beat klubot alakíta-
nak a DÉLÉP Bocskai ut-
cai székházában. Minden 
második héten, pénteken 
élvezhetik majd zenéjüket 
— az érdeklődő fiatalok. 
Az együttes még a na-
gyobb népszerűség kedvé-
ért sem mond le stílusá-
ról, a klubestekre neves 
hazai művészeket, írókat, 
költőket, hasonlóan igé-
nyes zenét játszó együtte-
seket szeretnének elhívni. 
Megpróbálnak kö7önssg"t 
hódPani a discók őriöneő 
soraiból (s. Talán sik-rül 
megéreztetniük, a zene ön-
nv>eát>nn. ordítozás és 
szeszgőrös ká^uiaf nélköl 
ls élvezhető. T->lán r't ' ul-
nak majd az úlsregedi kon-
certek mel'ékiőMkal is ak-
kor talán maid nem s-é-
gvenkezve bosszankodva 
kel nek fel he!vükről azok 
a fiatalok akik ostoba, 
hangoskodó társaik miatt 
restelkedtek. S nem élvez-
hették a zenét. 

Ladányi Zsuzsa 
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