
nem virágzik, úgy, hogy azt hisszük kipusztult, de aztán kedvező időjárás esetén 
megint százával virít. A kosborféléket, különösen a bangókat eredeti termőhelyükön 
kell megőrizni, mivel termesztésük, szaporításuk vagy mesterséges áttelepítésük még 
soha nem sikerült. 

íriszekből 3 f a j él a dabasi lápréteken: egy sárga és két kék virágú. E két utóbbi, 
a szibériai nőszirom, és a még sokkal r i tkább fátyolos nőszirom szorul leginkább vé-
delemre. Található i t t egy fényperje f a j is, amely az Ócsától Kunadacsig húzódó, ún. 
Tur jánvidék benszülött fűféléje, azaz sehol másutt a világon nem fordul elő. 

Ezeket a különleges növényzetű lápréteket két nagy veszély fenyegeti. Az egyik, 
hogy a termelőszövetkezet, amelynek tula jdonában van a föld, nincs t isztában a vé-
dett terület határaival, és az utóbbi években többször is felszántották a terület egy-egy 
darabját . Ennél is nagyobb baj , hogy a rétekre szennyvizet vezetnek és műtrágyát rak-
nak le, amit elsősorban a különlegesen érzékeny orchideák sínylenek meg. 

Nem kevésbé gazdag a védett terület állatvilága. Az égerláp vizében számos olyan 
alacsonyrendű á l la t fa j él, amelyet az egész világon csak innen ismerünk. Például egy 
nemzetközileg is elismert szaktekintély ú j kerekesféreg-iajt ír t le Dabasról. 

Világhírű a Metelka-lepke, amelyet a század elején fedezett fel egy dabasi gyógy-
szerész, róla is nevezték el. A két világháború között egész lepkész-expedíciók érkez-
tek ide a világ minden tájáról , hogy befogják ezt a csak itt előforduló állatot. Az 50-es 
években eltűnt, és csak a legutóbbi években találták meg ú j ra Izsákon. Értéke a 
nemzetközi lepkepiacon m a már eléri az 50—100 dollárt. 

Az égerláp és az állóvízű vagy lassan folyó csatornák adnaik otthont szintén ki-
pusztulóban levő ri tka hüllőnknek, a mocsári teknősnek. 

A láprétek madárvi lága is érdekes és jellegzetes. A sárszalonka, a piroslábú cankó 
és a nagygoda rendszeresen költ itt, de megtalálhatók olyan országosan r i tka fészke-
lők is, mint a nagypoli vagy a hamvas rétihéja. 

A legszebb, legősibb homokbuckás területek Gyón határában, Tatárszentgyörgy 
és Felsőpeszér felé találhatók. Vegetációjuk szegényesebb, mint a lápréteké, de azért 
itt is ta lálunk értékes fa jokat , a Duna—Tisza-közi homokvidék bennszülötteit. Ilyen 
például a kései szekfű és a tartós szekfű. Hazánkban csak a Duna—Tisza-közén él a 
homoki kikerics és a tarka csüdfű. Itt nyílik tavasszal a homoki nőszirom, A homoki 
rétek májusi—júniusi vi rágpompája semmihez sem hasonlítható, felejthetetlen látvány. 

Fokozott védelemre szorul a homokvidék állatvilága. A különleges rovarvilág leg-
híresebb képviselője a magyar sakktáblalepke volt, amely csak a Pusztapeszér melletti 
homoki tölgyesben élt. Ma már teljesen kipusztult, begyűjtöt t példányainak értéke 
felbecsülhetetlen. A gyóni homok hüllőritkaságai, a magyar gyík és a rákosréti vipera 
is hasonló sorsra ju thatnak, ha nem óvjuk őket. Ezek a rendkívül hasznos állatok a 
Kárpát-medence jellemző fajai , ma m á r szinte mindenünnen eltűntek. A rákosréti 
viperától való félelem alaptalan, az ember t soha nem t ámad ja meg, marása nem élet-
veszélyes. Mindkét r i tka hüllő szigorú védelem alatt áll, begyűjtésük, elpusztításuk 
törvénybe ütközik. A gyóni homokvidék a legfőbb vadászterülete a külföldi- és az álla-
tokat nagy pénzért külföldre csempésző itthoni gyűjtőknek. Kér jük a lakosságot, segít-
senek ezek megfékezésében, ha ilyen „gyűjtő"-vel találkoznak, jelentsék az OTVH-nak! 

Németh Ferenc 

Szocialista brigádnaplók vezetőinek tanácskozása 
a Pécsi Kesztyűgyárban 

„A falutörténeti krónikát szerte a 
megyénkben minden felé vezetik. Tö-
rődjünk md is üzemünk mikroközös-
ségei életének gondos feljegyzéseivel" 
— hívta fel a figyelmet rövid vita-
indító előadásában Gelencsér Mihály 
kesztyűszabász, a szakszervezeti bizott-
ság üzemtörténeti felelőse. 

Mintegy 45—50 szocialista brigád-
napló-vezető vitatta meg közös gond-
jait a Kesztyűgyár központ jának mű-

velődési otthonában. Mit érdemes fel-
jegyezni? Vezethetik-e többen a bri-
gádnaplót? Mi számít társadalmi 
munkának? És így tovább, folytathat-
nánk a sort a felvetődő kérdéseikről. 

A bará t i hangú tapasztalatcserén 
csak úgy peregtek a kérdések és a vá-
laszok. Kiss Lajosné, a Leöwey-brigád 
naplóvezetője elmondotta, hogy ők 
pótfüzetíben vezetik a brigád tagjaira, 
a közösségi eredményekre vonatkozó 
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feljegyzéseket. Erre egy-egy brigádta-
got kérnek fel, m a j d havonta egyszer 
a brigádvezető rögzíti a naplóban, 
amit fontosnak ítél. 

„De mit ítélünk fontosnak? — veti 
közbe Nagy Sándorné, az SZMT Ok-
tatási Központ jának vezetője. — Mi-
nél több kézen megy át, annál inkább 
megszűrődik, esetleg elszürkülhet a 
való élet. Márpedig igen fontos a bri-
gádtagok életének, sikereinek, avagy 
kudarca inak őszinte bemutatása." A 
város nagyüzemeit képviselő szto kul-
turális, agit-prop.-falelősök is el jöt tek 
a tapasztalatcserére. Matkovics Kornél 
a Baranya megyei Építőipari Vállalat 
szocialista br igádjainak módszereiből 
vet fel néhányat és elitélte azt a 
szemléletet, amely csak a szép dol-
gok feljegyzését ta r t ja fontosnak. Csák 
Istvánné a November 7-e brigád nap-
lóvezetője elmondotta, hogy ők gon-
dosan őrzik a betelt naplókat. Szabó 
Istvánné, a Petőfi-brigád naplóveze-
tője bírálta a központilag nyomtatot t 
naplókat. Az asztalra készített szocia-
lista brigádnaplók kézről-kézre j á r -
nak. Gondos kezek hímezték az Egri 
Gyula szocialista brigád naplójának 
borítóját, de ta r ta lmas és szép kül-
sejű volt a Radnóti és a Mindent a 
vevőkért brigád naplója is. 

„A Janus Pannonius Múzeum Hely-
történeti Osztálya számít a szocialista 
közösségek forrásértékű és gondosan 
összegyűjtött feljegyzéseire" — mon-
dot ta Bezerédy Győző, a múzeum osz-

tályvezetője. Ma is nagy szükség van 
ezek hozzáértő vezetésére, de különö-
sen évek, évtizedek múlva jelentenek 
majd kincset üzemtörténészeink szá-
mára. 

„A szeretet leleményes, s amit szív-
vel, őszinteséggel végzünk, azt előbb-
utóbb siker koronázza" — szólalt fel 
dr. Vargha Károly ny. főiskolai tanár, 
a Megyei Tanács honismereti szakfel-
ügyelője. Köszöntötte a honismeret 
munkásai t , akik az üzemek és a mun-
kások életét, fejlődését vetik papírra. 
Kiemelte a Kesztyűgyár vezetőinek 
kezdeményezését, hogy időt szakítot-
tak e fontos eszmecserére és tapasz-
talatcserére. 

Számosan hozzászóltak még és ad-
tak egymásnak hasznos módszereket, 
tanácsokat. így Kovács Istvánné, 
Schobert Péter, Petrovics Sándor és 
Turbéki István naplórvezetők. 

A sokszálú gondolatot Hut János, a 
központi gyáregység üzemvezetője 
foglalta össze, „ö rü lünk a találkozás-
nak, s annak, hogy munkaidő után 
ilyen szép számmal eljöttek. Ez is mu-
tat ja , hogy mennyire szeretik és fon-
tosnak ítélik e szép társadalmi mun-
kát. Mi, az üzem gazdasági és társa-
dalmi vezetői is nagyra ér tékel jük és 
segít jük a szocialista brigádok minden-
féle gondját , de különösképpen a való 
életet híven tükröző feljegyzések mun-
káját . E tanácskozásokat tovább foly-
ta t juk, valamennyi szocialista brigá-
dunk naplóvezetőivel." 

— n — é . 

Pálinkásbutykos (Zilah, 1907) 
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