
A Tiszazug — a Körös és a Tisza szöge, leletről a Martfű-
kunszentmártoni vaautronal, északról a Martfü-Vezsenyi Hagy Ti-
sza-kanyar határolja, többi részét a Tiasa, vagy a Körös.

Ez a terület fontos gazdasági alkörzete lehet népgazdaságunk-
nak. Meglévő és feltárás alatt álló gazdasági erőforrásai lehetőre
teszik ezt. Gondoljunk Cserkeszőlő értékes Mélyfúrására, a megkö-
tött futóhomok gyümölcs- és szőlő-aonokultúrájára, a károm nagytel-
jesítményű téglagyárra, a tiszakürti konzerrfeldolgozó ttzemre,a fej-
lődő teraelőszöretkezetekre és állami gazdaságokra, a rizstermelés-
re, a tiszazugi vasútra, a sárszögi kenderfeldolgosóra, a martfűi
Tisza Cipőgyárra, Tiszaföldvár és Kunszentmárton általános gimnáziu-
maira, aint aurelődési gócokra. Á terrezett Duna-Tisza osatorna ti-
szai torkolata is itt lesz ralahol a Tiszazuggal szemben, Kéoske kö-
rül. A Körös zalotal duzzasztómüvének korszerűsítése,a tiszakürti aa-
loa helyreállítása is sokat lendíthetne a Tiszazug mezőgazdaságán.

Változatos termelésű mezőgazdasági táj ez, amely eddig ia jól
értékesítette az évi 2050 órán felüli napsütéses órák számát és a
gazdag talajviszonyokat. Megvannak a mezőgazdasági ipar fejlesztésé-
nek alapjai is itt • a közlekedési viszonyok is elfogadhatóak a ti-
szazugi vaaut és a kifejlesztésre váró tiszai hajózás révén. Cserke-
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szőlő lehetőségei beláthatatlanok Sok szó esik a Tisza Cipőgyár

fejleejtóséről is, a három nagy téglagyár pedig bőségesen ellát-

hatja | területet ép4.t<5anyaggalo
gazdag, sokrétű, komplex gazdasági funkciójú kis táj már

most ia a Tiszazug. Bizonyos szervező és épitő munkával^ a helyi

erők fe,}.Bzabaditáaával óa célszerű felhasználásával pedig még

inkább az lehető

Ilyen eddig elhanyagolt helyi erő és lehetőség az erdősítés

iSo Ma már a gimnáziumok tankönyvében is szerepel az a konkrét

oélkifUsée? hogy mai 11«9 százalék erdő-területünket ~ közismert

követelmények miatt - néhány évtized alatt kbc 25 százalékra kell

növelnio Ennek a célnak a megvalósításához járulhat hozzá a Tisza-

zug ifle elsősorban a Kőrös és a Tisza hullámtéri erdeinek teljessé

tételévelo Jő felkészültségű vizi mérnökeink, az ármentesités és

az erdősítés szakemberei megtalálják ennek a módjáto

Szék az erdők nemosak a mikroklima megváltozását hozzák ma-

gukkal 9 hanem rengeteg haszonfával látják el népgazdaságunkat iso

Nem szabad azonban megelégednünk közismert hullámtéri fáinkkal

/füz<= és nyár-félék/} hanem sürgősen, halogatás nélkül hozzá kell

látnunk a kőrisek /tfraxinus excelsior és Fraxitjsas pennsylvanica/

és a mocsári tölgyek /Quercus robur/ nagyarányú elterjesztéséhez

ÍSo •

A hullámtéri erdők tervszerű kitermelése megkönnyíti az ár-

mentesitési faanyag nagyobbarányu felhalmozását, a hajdan igen

elterjedt és jövedelmező kaskötő, kosárfonó és garabolyos ipar

feltámasztását - árucikkeinek exportlehetőségeivel együtt„ A mo-

csári tölgy és a kőris-félék elsőrendű ipari fát szolgáltatnak

vizi építkezésekhez* bányafának,, hordódongának, stb0 Ennek fel-

használásával bőroaerző iparunk sok külföídS. anyagot megtakarít-

hatna o A nedves hullámterek fásításához társulhatna még a szilfa

/Ulmus campestrifí/ is0 Régen az alföldi árterületek, mocsarak,

láprétek elterjedt fája volt a kőris, a mocsári tölgy és a sssil-

fa0

Meg kell oldani a gátakon kívüli szegélyerdők telepítését

is0 Ott természetesen, ahol nincsen szántóföld egészen a gátakig.

Ezt a termelőszövetkezetek, egyénileg dolgozó parasztok végezhet-

nék el, ha sikerülne őket érdekeltté tenni anyagilag is a munká-

bajjo Arra gondolok itt, hogy a telepitett fák é<vi vágása után

visszamaradó ágak, gallyak.egy része a telepítőké lenne, ha pe=



dig gyümölcsfát telepítenének, a termés egy része. Konkrét jutal-
mazás, esetleg valami gazdasági kedvezmény a legjobb agitáció az
erdősítés mellett.

legjobban az egykori futóhomokos területeket fásították.
Hagy tavaszi és őszi szelek alkalmával azonban még mindig sok a
szabadon futó homok. Előfordult már, hogy nagy szelek után a var-
jas! müut melletti árok tele volt homokkal. Ennek az ae oka,hogy
a zárt homok-területek határpásztáin erdősitetlen homok-területek
is találhatók. A maradi gazdák itt a jóval értékesebb szőlő és
gyümölcs helyett gabonát termeltek a homokon. A mezőgazdaságunk
fejlesztéséről hozott párt- és kormányhatározat megvalósítása Bo-
rán növekednek az uj telepítésű szőlők és gyümölcsösök területei.
Ez abból is kitűnik, hogy a Tiszazug községeiben mind több dolgo-
zó paraszt követeli a osemetekertek, faiskolák létrehozását, több
növényvédő anyag juttatását, stb.

Nem ártana az akác mellett rátérni a feketefenyő /Pinus nig-
ra/, erdei fenyő /Pinus silvestris/, feketenyár /Populus nigra/és a

borókafenyő /Juniperus •ofmmunia/ telepítésére. Mindegyik hasznos
fa. A boróka például gyógynövény, ipari kátrány termelésére ii al-
kalmas és a szeszfőzdékben úgyis gazdag Tiszazug régi magyar ital,
a borókapálinka felújításával járulhatna hozzá i Jobb szeozea -
ital ellátásunkhoz.

Feltétlenül szükséges, hogy az emiitett fákból minél több
alföldi faiskolát telepítsenek. így a növények már a sarjadzáa el-
ső pillanatától hozzászoknak az alföldi éghajlathoz. Been a téren
nagy feladat vár a Tiszazug községeinek alkotni vágyó népfront-bi-
zottságaira. Nagy a feladatuk az iskoláknak, a pedagógusoknak. Az
iskola környékének tanulók által történő fásítása esztétikumra,bio-
lógiai, éghajlattani, földrajzi ismeretekre neveli magukat a tanu-
lókat, ugyanakkor pedig nagy ösztönző erővel hat a környék dolgozó
parasztjaira is. A fásítást végző nevelőt természetesen segíteni
kell.

Legtöbb helyen igen szomorú látványt nyújtanak a tiszazugi

legelők. Sivár, törpeftivü területek ezek, nyáron majdnem teljesen

kiégnek, nincs rajtuk egy szál fa sem, legfeljebb néhány betonosz-

lop, vagy lecsonkolt faderék található, hogy legyen hol vakarózni,

dörgölőzni az állatoknak. A tűző napsütés ellen nem véd semmi ár-

nyék, igy az állatok sokszor nem fejlődnek, hanem visszaesnek. I-

lyen legelő a tiszainokai ut melletti, ahol a Bába-tó vizét leve-
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vezető csatorna húzódik, ilyen a tiszaföldvári "sziget", sttoo
A nagyságtól függően 8-16 erdőfoltot kellene telepiteni eze-

ken a legelőköno Amig a fák megerősödnek, széles árokkal és gát-

tal kellene védeni ezeket az állatok ellen. Egészen biztos, hogy

minden községben akadna olyan öregebb ember, aki a legelő mellett

kihasított néhány hold föld, esetleg egy tipusház fejében vállal-

ná ezeknek az erdő-foltoknak az őrzését és gondozásáto őrzés nél-

kül csak kidobott pénz az erdősítés, a fásítás. A tiszaföldvári

"sziget" északi végét 4-5 évvel ezelőtt befásitották, s ma egy

darab fát sem lelni ezen a legelőn0 Ez a tapasztalat arra tanit?

hogy a fásitást társadalmi erőkkel el lehet végezni, de a fák őr-

zését nemo

Az erdősávok telepítését a vasutvonalak, müutak és dülőutak

mellett kell végezni. A KeletNyugat irányú szelek ellen hatásos

lenne a Martfű-Kunszentmártoni vasút melletti"s"áv széles és öaaze-

függő fáaitáaa0 A tiszazugi vasút vonalának hasonló erdősítése a

Tiszazug déli területeinek védelmét szolgálná az Észak—Dél irányú

szelekkel szemben0

Kimondottan társadalmi munkával erdősithetők elsősorban az

iskolák környékei, ahol erre tér nyíliko A tiszaföldvári általános

gimnázium tanulói erdősítési munkát is végeznek társadalmi munká-

val épülő uj sportpályájuk körülo Nagy feladat vár a termelőszö =

vetkezetekre, hogy itt-ott sivár tanyaközpontjaikat fásitsák,nem-

különben a területükre eső dülőutak mentét, a mocsaras, vizes ré-

szeket és a kutak környékét„ Ugyanígy fásíthatnak az állami gaz-

daságok, az üzemek is„ Meg kell azonban mondani, hogy államunknak

gondoskodni kell bizonyos ellenszolgáltatásról, hiszen a fásítás

igen erős fizikai munkát és eléggé sok időt igényelő Az állandó

gondozás és őrzés pedig csak intézményesen oldható meg, az erdő-

védő törvények szigorú, tatarozott végrehajtásával,

A Tiszazug északi és déli határsávján található egy - egy

nagy csemetekert„ Egyik a Tisza hullámterén Martfű alatt, a ve-

zsenyi kompnál, a másik barna mezőségi talajon Kunszentmárton

mellett0 Minden községben hasznos lenne egy csemetekert létre-

hozáaao Nagy, központi csemetekertnek igen alkalmas a tiszakürti

Arborétum, őspark területe, illetve környéke, esetleg néhány hold

szántóföld feláldozásával is„ Csodálatosan szép természeti terü-

let ez az Arborétum Tiszakürt és a Tisza gátja között. Gazdag

képzelettel, jó Ízléssel telepitett park-szerü erdő0 Rengeteg
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különféle fa, bokor, cserje és fü-fajta található itt* Valóságos

múzeuma lehetne a botanikusoknak, a növényekkel foglalkozó szak-

embereknek, azoknak, akik szívügyüknek tekintik az Alföld fásitá-

sát, az idevonatkozó kísérletek végzését.

Tiszakürtön azonban nem törődnek ezzel, a magában nagy lehe-

tőségeket rejtő Arborétummal! Röviden: ebben a nagyrahivatott park-

szerű erdőben valóságos fa-gyilkolás folyik. Ahelyett, hogy az il-

letékesek gondoskodnának a terület jó körülhatárolásáról, őrzéséről,

a háború és a lelketlen fa-pusztitó emberek okozta hiányok fokoza-

tos pótlásáról, hagyják, hogy évről-évre pusztuljon, ritkuljon ez

a szép erdészeti költemény. A K» 2„ Alradémis Ternéazötvddeliiri. '

Tanácsának feltétlenül meg kellene vizsgálnia ezt a szép Arboré-

tumot, s megvédése érdekében el kellene végeztetnie a legfontosabb

feladatokato Ezek a feladatok a következők:

lo A terület erős és magas kerítéssel történő elzárása. Kern

nagyon dúskálunk az Alföldön erdőkben., A kerités Tiszakürtön is

megérteti ezt.

2. Szakképzett erdőőr rendszeresítése fegyverhasználati jog-

gal, hogy képes legyen megvédeni azt a társadalmi tulajdont, amely

fontos kisérleti bázisa lehet az Alföld és a Tiszazug fásításának.

3» Egy tudományos kutató időszakos itt-tartózkodása a kipusz-

tított fák pótlásának, az erdő továbbfejlesztésének megszervezése

érdekében.

Mindenekelőtt azonban meg kell szervezni az Arborétum kö-

nyörtelen, szigorú őrzését! Siró kedve támad az embernek, ha a fa-

és növényszerető tiszakürtiek - mert ilyenek is akadnak - panaszát

hallgatja. Ezek az emberek elmondják, milyen barbár és vandál pusz-

títás folyik itt. Jómagam is láttam a friss gödröket, a fa-puszti-

tást, de nem láttam egyetlen utána telepítést sem. A karácsonyfa -

tói a diadalkapuig és a tűzifáig minden kikerül innen, helyükbe a-

zonban semmi sem. Pedig itt, közvetlenül a Tisza gátja mellett az

árterület! talajon jó kiaérleteket lehetne folytatni a tervezett

erdőpászták, erdősávok, erdőövezetek sikeres telepítése érdekében.

Persze sok pénzbe kerülne a kerités, az erdőőr fizetése. Gondolja-

nak azonban az illetékesek, akiktől az Arborétumnak a további sor-

sa függ, arra,- hogy ezzel nemcsak a mának épitünk, hanem a jövőnek

is. Nem azért lett ez a park a nép tulajdona, hogy különféle ürü-

gyekkel lelketlenül kivágják a fáit, hanem azért, s csak azért,

hogy a nép jólétének szolgálatába állitsuk. Előfordult, hogy 40-50



éves ezüstfenyőt majdnem derékban rágtak el karácsonyfának -"köz-
célra". A környező falrak Innen látják el magákat minden december-
ben karáoeonyfáral. Két ére a legszebb lucfenyőt rágták ki - tü-
zelőnek. Drága, külföldről származott fákat és bokrokat irtanak
ki "tiaztitáa" óimén. Lefttréazelik a nagy ágakat, emiatt a fa
kiszárad, s már meg is ran a hivatalok indoklása a kivágásra. A
diófákról ágastól ssedik a diót. Mindest érek óta tűrik a tisza-
kürti vezetők, akik ahelyett, hogy a régi sportpályát erd<5 eltet -
ték rolna,sportpályát telepitettek a parkba ason a elmen, hogy a
park a népé. Igen, a népé, de nem asért, hogy tönretegyük, hanem
azért, hogy felhasználjuk a további fejlődés alapjának!

A fásítás kérdése Íróasztalnál kiagyalt fikoió marad,ha «L*
illetékes szervek nem szólnak bele drákói ssigorusággal a jár-
rányszerti fa-puastitáaba. Minden egyes fa - társadalmi tulajdon.
Ast szeretnénk elérni, hogy basánk erdőterülete néhány értized a-
latt 25 százalékra növekedjen s nem ast, hogy a meglévő 11*9 szá-
zalék csökkenjen. A társadalmi tulajdon megbecsülésének érvényt
kell szeresni. Különben a társadalmi munka, a szép tervek, a be-
ruházások, a lelkesedés, a jóindulat, mind-mind haszontalan*

A Tiszazug népe, tanácsai, a Hazafias Népfront helyi bizott-
ságai, tömegazervesetei vegyék kezükbe a fásitás Ügyét. Hagy és
szép tettet hajtanak végre vele saját maguk, a Tiszazug és egész
hazáak érdekében.

Dr. Yarga Lajos


