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DIA

OSZTÁLYA

A FOLOMUVEL~OGYI MINISZT tR11tv'l KÖlRE.'VlOKÖOÉStVU
8 U DA PES T 1951

TUDNIVALÓK
A BE~iZELŐ KÉPEKelöadá aszövegeít és fUmdiasorozaaz iUetékes megyel tanács ilépmUvelé si aloeztalya
díjtalanul kölcsönzl, Az cdaszállítá 8 költségei a kölc sönző hivatalt, a vis szas z állíta s költségei
a kölc s ön'vevőt terhelik. Közérdek,hogy
aszövegkönyveket
és a
filmdiasorozatokat felhasználásuk
után azonnal visszaküldjük fl Megyeí Tanács Népm üvelé sI Alosztály címér e,
A kölcsönzött előadás szövegekért
és diasorozatokért
a kölcsönvevő hivatal anyagi íelelö séggel tartozik. A szöveget véltoztatnl (áthuzm stb'> nem. szabad. Különösen ki~
méljük a filmdiasorozatokat akflrcQlástólo'
' .
., A-veütettképes előadasokkal kapcsolatos tapasztalatok,
inditványok és észrevételek közlését a Magyar Fotó Dia .
. osztálya (Landle r .Ienő-u, 28.) bárkitől köszönettel veszi.
.
Az 1949-50-1951. oktatási évadban megjelent vetítettképes elöadásszövegek és filmdiasorozatok címjegyzéke
a fUzet boritólapjának hátsó oldalán található •
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Boldog jövönk építése közben kö rnyezetünket
is egészségesebbé kell tennünk. Ehhez nyujt segítséget ez a ülm,
Megmutatja környezetUnk tisztaságának
hiányait, egészségünk veszedelmeit, megmondja hogyan tartsuk tisztáli
házunk. táját.Fogadjuk
meg a tanácsait, mert ezzel azámos betegséget előzhetünk meg.
Nézzük meg először is egészségünk
egyik legnagyobb
ellenségét: a legyet. Főleg nyáron
s sszel kellemetlenkedik sokat. Nem hagy pihenni sem embert;
sem,
állatot, mindent belep, mindenre rászáll. Hiába zavar':'
juk el husz szo r, huszonegyedszer
is Visszarepül. ilyenkor már rendszerint
elhagy bennünket a béketilrés és
indulatosan kiáltunk fel:tHonnan
a c sudáb ól jön ez a
sok légy!'
Hogy honnan jön? Piszkos, elhanyagolt udvarokb ól, a
szemétdombokról,
atrágyadombról.
Megfigyelhettük
már többször, hogy a trágyadomb körül állandóan rengeteg légy szálldos. Ezek petéket raknak.
Egy-egy nőstény egyszerre
40..120 petét rak le. llyen
a pete többezerszeresen
ncgyítva, Néhány napon belül
még háromszor
megismétlik a pete rukás t, Egy légy
tehát ilyenformán
3-400 utódról is go ndo skodtk.
Kedvező, meleg időben már 8-10 óra alatt. kikelnek
a 1.2 mm nagyságu petékből a két milliméternyi lárvák,
AnyUvek háromszori
vedlés utan bebábozó dnak, A bab
1.,2 cm nagyságu. ho. 5 nap mulva a bab-burok egyik
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vegen íelnyilík
s előbutik belőle a légy. 1\ peter0Ji:ás·
tól a légy kikcléséig
10-12 nap telik el és a kikcit légy
két héttel a születé se után már petét rak.
6. Kí számították,
hogy ilyen fejlődési
sebes ség mellett 5
nyári hónap alatt (ha a légy petét, nyUvei mind élet':'
képesek lennének
és a baroruüak,
madarak
nem pusztitanák m['gcH a legyet is), egyetlen légynőstény
utódai
~3 rmlliár dr a s zapo r cdnának
fel. Nemcsak
a trágya. dombon szeporodtk a légy, hanem az árnyékszékekben,
s erté sólak vmoc s kában,
rothadó
s zernétscn
s egyéb
piszkos
helyeken,
ahol D rothadó
szemét
melegében
nyugodtan fejlődhet.
7. Babélete alatt a légy nem táplálkozik,
de annál éhesebb,
amikor II babból kikel. A trágya, vrgy rothadó
szemét
melege kellett ahhoz,
hogy kifejlődhessen,
megszUleth ess en, A kifejlődött
légy élelem után nézve, be repül
a' házba, rászáll
a legelső ennlvaló r a, arnít talál.
.
8. Milyen undoritó mégcsak gondolni is arra, hogy a·leg':'
piszkosabb
helyeken
mászkált
és most ott látjuk a legyet a kenyéren,
cukron,
sőt belehullva
az ételbe. Anlikor az élelemre
rászáll,
előbb ráköpí a nyálát, hogy
feloldja
és ezt az oldatot szivja
fel. Ablaklivegen
is megfígyelhetjük,
hogy ven fekete és sá rga légypiszok
rajta. A súr gás Iégyprszok a légy hanyadéke. Ha sokat
evett, akkor is ilyen hányadékot
Urit.
. .'
9. Ilyennek látjuk a .légy lábát nr gyitó alatt. Látlmtjuk.,hogj
finom sző r borítja el. Ha tehát akárhova
leszáll, köpetre, embert és állati t.lrUlékre, rothadó szemétre,
állati
dögre, a finom sző rökre nundenhol tapad valamlpiszok,
sokszor
sulyos betegségeket
okozó bacillus.
Ezekkel
fl szennyes
lábakkal
repUl az ennivalókr a, ahol a betegségokozó
bv.cillusok
egész tömegét hagyja. Igy. terjeszti a légy a súlyos nyári bélhurutot
és szarnos más
bete'"gs ége t.
10. Hogyan védekez.zünk
? Ételeinket
zarjuk
el, fedjUk le !
. Ne engedjük, hogy il léGY hozzáférhessen.
110. Gondoskodjunk
ar ról.vhogy
lakásunkba
rnínél kevesebb
. légy kerüljön,
Ezé rt rz o kat az ablako kat és e jtúkat,
melyeket a nap süt, zárva
kell Ü rtaní, Mível azonban
é

é
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egészségUnk megkívánja,
hogy lakásunkat szellőztes sük,
az ablckra
szereljunk
hálót,
12. Szünte ssük meg e légy tenyésző helyeket. Mivel tudjuk,
hogy a légy minden trágyába,
de elsősorban
Et friss
sertés
és lótrágyában
fejlődik, kezdjUk meg ezen a
területen a munkát, A trágya a rnezőgaz daság értékes
anyaga, amelyet a megművelt földek tápanyagának
pótlására használunk
el. A trágyát a gazdasági
udvarban
szokták
s sz együjtení, legtöbbször
egyszerUen
egy
trágyadombon.
Elképzelhet jUk, hogy az egyszerU
nyitott
trágyadomb ról tave az tól ké ső őszig, a legyek rnílyen
sok milliárdja
kél s zá ruyra, elárr sztva az istállókat
és a lr ká so l.at,
.
13. A nyitott trágyadomb
alján ös sze gyülő trágyalé
szétfolyik az udvar ban
s be szivárog
a talajb Do Igy közvétlenül fcrtözi a köz eli kutak vízét. Látjuk tehát, hogy ,
az egysze rU trágyadomb
nem megfelelő egéuz ségügyi,
de mezbgaz dr.aágl szempontból
sem, mer t a targyadombból az eső kimossa az értékes anyagokat
és igy
rossz mínő sé gu trágyát nyerünk, Egé sz ségügyí
szempontból fl. kielégitő
megoldás
az vo Ina, ha F trágyát
legalább 5 naponként
kihordanánk
a 11[· tá rb a, ahol a
íelha aználé slg a mez öga zda ságí szempontoknak
megtelelő en tár-o lnánk, KözegészségUgyi
szempontból
ez
azért [ó megoldás,
mert igy atrágyából
kikelő legyek,
a Iakóhaztöl
távol kelnének szárnyra,
mível röptávolságuk 500 és 1000 mé ter . között van, a Iskott területre
már nem r-e p ülhe tnének vissza.
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14. Ha a trágya
gynkori
kíhor-dá sa nem valósítható
meg,
a gazdasági
udvarban za rt trágyatelepet
csináljunk,
amelynéj [1 legyek nem f{:rk(jzljetnek a t rágyához
és
igy nem tud.ák petétket belcr nkní, A trágyatelep
olyan
legyen, hogy t: tn'<~ya értékes tápanyegaít
[! nítrcgént,
káliumot és 2. Io szfo rt el ne vc szlts e állás közben 63
a trágyalé
ne ícr-töz hes se meg a talrjvíz et,
3

15. Könnyen. megoldható volna a trágyatelep
zártsága,
he.
a trágyát földb e süllye s ztenénk, de el' nem [ó mez
gazdaság! szempontból, mert itt hibás t: trágya erjedé se.
A trágya állandó vizben áll s emiatt rosszminéíségli el
nem bomlott, ugynevezett
lignines trágya keletkez lk,
16. Me zögr.zdr sági sz empo ntból legjobb e. betonból, VfY.b,ry
döngölt agyabból kés zült, zárt, r'ekc sze s és trágyalékuttal összekötött
.szakc:'szos mr g as r a kás , mert igy
a trágya nyo más alatt mr gas hőfokon erjedhet.
Az
ilyen trágyatelep
a köz egész !.;égUgyi követelményeknek
is teljesen me gíelel,
.
17. A trágyE!te1epre kerü l elsösorban
az istállótrágya,
de
ide kell elhelyezni a baromfi 1rágyát is. Gazdasági udvarurikat is gyakran kell kezelni, tisztogatni, hogya
szerte szó ródort baromfitrágya ne sz ennyezze udvarunk
talaját, A lakásban s e pré s után összegyUlö szemetet
legcélszerUbb
a tuzhelyen elégetní, A sep ré st a lakásban és az udvaron egyaránt nedves seprővel kell végezni, hogy ne kerilljön felszálló por a s ze rvezetb e,
A rothado, e rjedő szemetet, a zöldséghulladékot,
szrlmát, stb. a trágya közé tehet jUk, v::':lJya kertben ássuk
el. Az elégetert szemét hamuját a; udvarban gödrök
feltöltésére
használjuk fel.
.
18. Nyitott szemétgödröt
ne ké sz Itsünk, mert abba belefolyik az esőviz és az ott rothadó szemét bUzössé
teszi a levegőt.
19. Jól alka lmazhs tunk sz e métgyüjtés r e egy fenekes be':'
tongyürüt, Ezt bádoglemezzel
boritott fa fedőlappal látJuk el.
20. NézzUnk csak be mo st az istállóba, mert itt is akad
tennivaló bőven. A trágyát naponta hordjuk ki a trágyatelepre, mert ha hosszabb időn át az istállóban marad;
akkor a lev egi) büzüs sé, egé sz ségtelenné v álík, Az istálló legyen tiszta, jó Ievegőjü, mert az állatoknak is
szUkségUk van erre. Mint ehogy sütét, piszkos lakásban beteg lesz az ember, a sötét, piszkos istállóban
az állct is beteg lesz. Másrészt
pedig az Istállóból
kerUl ki egyik jelentős táplálékunk a tej. Ha léggyel
van tele a piszkos, bűzös istálló, akkor a tej a íejé ső-.
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nél könnyen sz ennye zűdík, Az ilyen tej pedig fogyasztásnál egé sz sé günkr e káros lehet.
21. Az istállóban a lé[;ytfl a szegény állatok nem tudnak
pihenni, nyugtalanok, ía rkukkal c sa pkodnak, Helytelen
az a felfogás, hogy ahol állat van, ott légy is van. Ma
már teljesen mentesithetjUk az 'istállókat a legyektől.
22. Bevált féregirtó s ze r a tDDT., - amit Mctador néven
hoznak, iJrgalomba.
Ezzel permetezzUk
be az istálló
falait, mennyezetét
és minden berendezé sé t, Az állatokat is b epe rruetez hetjük, Nekik nem árt a sz e r, de
a legyeket biztosan megöli. Ha a légy a bepermetezett
íalrr száll, lábain at a mé reg a szervezetébe
kerül
és órákon belUl biztosan elpusztítja, A bepermetezott fe- lület hetekig megtartja légyölő hatását.
23. Nézzük az eredményt. Ha nincs légy az istállóban, az
. állatok jobban kipihenik magukat, energiájukat nem pazarolják el íölöslegesen, Agy8korlat bebizonyította, hogy
egy olyan tehénnek.amely legyekkel teli lstallóban 10 liter
tejet adott napontap légymentesités
után napi 11 és fél
literre emelkedett a tejhezama.
24. A permetezést
végezzUk el a konyhában is, de vigyázzunk, hogy élelmisze rt nem érjen a permetezctt
sze r
Köztudomásu, hogy éjtszakára a legyek a falakra, leginkább a mennyezetre
telepednek. Ha ezeket b eper me- .
tezzük, a rájuk szállt l~gyek reggelre mind elpusztul. nak. Százszámra
seperhetjUk össze őket.
25. A légyirtás mellett van még teendő bőven házunk .környékén. Falun általában minden udvarban ven kut, amely
az emberek, vagy állatok ivóvizzei való ellátására sz ol- .
gál, Sok helyen már ilyen mélyfurásu ártézi kutak biztositják a Ir kos ság részére
a jó ivóvizet.
25/a. De megtaláljuk mellette az ásott kutakat is az udvarokban. Az állz:tok Itatására használt viz mínő sége sem
lehet közömbös számunkra. Egéaz négügyl és mezőgazdasági szempontból is jelentős lehet, hogy milyen a kutunk,
26. Ásott kuljaínk vize talajvíz. A ts lajvíz : főleg esapadé kból,
esőtől, hóból képződik, rnely a talajb a beszivárog.
A
talajviz a legtöbb esetben nincsen összefüggő
vé dö ,
viz át nem e rc s ztő rét eg alatt, legközelebb áll c föld
5

íclsz tné '.«. II lJÓh[UlY méte rr e [; Iel szín alatt lévő bacillusokunk többé kevésbbé hoz záíé rhető lehet,
27. A felső talajvizet szolgáltetó kutak fedezik a vidéki Ir kossóg többségének ivóviz szükségletét,
ilyen kutakat könynyen, olcsón c15 lehet állltaní. Ezek az ugyncvezett aknás, vagy ásott kutak, Legn: gyobb ré szUk azonban
olyan vizet ad, amely az ember, állat egészségére
ar. talmas sá.válhot,
28. Az ásott kutak rendszerint
ro s szul varnak megépítve;
tulnyomó részUk nyltott
s talazás o durván össze':'
rakott kő,' szú ruz on egymásra rakott tégla, Sok es etb en falazás egyáltalán nincsen. A kut ~tüa - ha van .;
rendesen a föld s zinéig ér, vagy pedig azalatt végződik. A. föléje helyezett, sokszor ro zoga takava arra
jófhogy ember, V2.gy állat a kutba ne essen. Az ilyen
.. kutakruil minden Iehetűség megvan akutviz
s ze nnyezödésére. A kut fedetlen" vagy rosszul fedett nyllásán,'
a föld szintig érő fal felett a viz könnyen sz ennyez ődhetik, belehull a sz erné tj rb ele csurug a szennylé, Vagy
, pedig n felszin sz ennye s ,vize szivárog akutba. Yöd;i rös kutaknál a szennyes helyre állitott ésutána a kut, ha me ruett, szennyes kezekkel összefogdosott
vödör
okozna tja akutviz
sz ennyezűdés ét, sőt Iertőzé sét.
29. A talaj egy bizonyos mértékig szü rő és tisztitó hatást
gyakorol. De a talaj s züröhatáaa
nem érvényes ülhet
ott, ahol Ei telszint és El felső talojrétegeket a gr.zdaságl udvarban felhalmozott trágyadomb sz ennye zl,
29/a.
A talaj sz rö és tíszütó hatása nem érvénye sülhet
ott .sem, ahcl rossz árnyékszék, sz emét következtében
a talaj állandó fertőzésnek
Will kitéve
és a tr.Iajviz
s zínt je is közel van 2. felszinhez. Ilyen esetekben a
talajvíz 'ivásra nem hr sználhr-tó , er.é s z ségtelen,
30. Asott, aknás kutaknál a következ
követelmé nyek is':'
mer ete és betartása szüksége s : a fal vlz záró lag öszszevakolt b etongyürüböl,
vc' gy legalább ceinentbe 'ágyazott téglaból álljon é s érjen legaláb b 30-40 eni-re ri
talajazlnt fölé~Legyen a kut száján pontosan zá ró íedél. A talajból kiálló kutlalközvetlen
környéke el beton<
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íalazr.t belső széléig nunden irányban legyen le.~ős és
azt legalább egy méter széles övb en, galíér sze rüen
vizhetlan enyag (beton, cemmtezett kő) burkolja, hogy
II ví z 2. kuttól elfolyhasson.
31. Legjobb a szívattyu, de megfelelő a laneos bíllcnővedres, vagy s e rlegcs vizemdőszerkezet
is.
A kut kö rnyékér öl távolítsunk
el legalább 10-15 métcr
körben minden sz ennycz
berendezést
(pöcegödröt
rnyé k az kc t, tr ág ya do mbo t, stb.) az ttató valyu is
legalább 5 m éte r r e Ie zyen akuttói.
Ha igy épit jUk kutjaínkat, akkor azok az egé sz ségr e
nem lesznek
rtalmasak,
32. Környezetunk tisztaságához
ta rto zík az árnyékszék
kérdése is. Az emberi ürü lé k elhelyezésére,
tároM-·
sára v aló ae ú rnyéksz ék, Be széljUnk ös zintén. Fr hm
nem sokat törődnek az árnyékszékkel.
Sok háznál
pedig sem [ó , sem rossz árnyékszéket
nem találunk,
Az emberi ürülék a gr-zdasagí udvaron, trágyatelepenj
istállóban van , szétszórva,
Házunk tájának- ilyen szennyezödese a hastífusz terjedését segiti elő.
33. A falusi telepUlé seknéla
meglévő árnyékszékek
90 százaléka kifogásolható, mert nem felelnek. meg at
egész ségügy] köve telményeknek,
34. Az egés zsé gügy! követelményeknek
megfelelő árnyék-o
széket ugy kell tnegépitení, "hogy zárt legyen az akna _
alsó és felső része, hOGY abból sem a tala] felé, sem;
a levegőn keresztul e rtőzé s ne jöhessen létre, legyek
ne petézhe s sene+ We, búzmentes legyen. A kíü rttó se
könnyen történhe s scn.
35. Leggyakrabban
elöío rduló hiba, hogy ez Ü rrrödör csak
íöldbeáso tt, igy Ft taln] és talajviz
Ie r tőz ődík, Nincs ki':'
emelve és aIelületcn
folyó c sapr dékviz az arnyékszékbódé tetejéről le c sur gó viz 82 u rgodör be iolyik
s
elősegiti a talajviz .íe rtözé sét, Az ülőke fából készült,
tele rep e-té s ekk el, a nyílásnak fedő je nincsen. IGY <1
legyek ts rovar ok könnyen b eíér közhetnek, A kiürrte s
a bó dén ker-esztül,
palló Ielerudé sóv el történik. A pr.llók
s zíntén repedtek, hé zugos ak, ii:Y a legyek ezen ke recztül is bejutnak-az ürgödörbe,
ö
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35/a.

Ilyen a helyesen megépitett ár nyé k azék-ülők e, Az
betonból, vegy ré smmtes deszkából ké azüljön,
AJánlatos az előre gyártott betonülőke alkalmr zá sa,
" Akármelyik ülőkét is alkalmazzuk, 8. lényeg az, hogy
külön ráerősitett deszkafedéível és fedőlappal elzárható
legyen.
"
36. Közegé sz ségügyí szempontból a cementtel ös szeílle sztett, betonfe.ekU Urgödör a legmegfelelőbb, mely 3 db
1 in belátmé rőjü b etongylí rüb ől áll. Egy ilyen gödör
Urtartalma 1 köbméter, 4-5 trgu család esetén évenként kétszer" kell kiür ítení,
37. Az ür'gödör-b-öl
az UrUlék klmerése
a bódé mögött
lévő vasbeton 'i~edölap leemelése :titján tö-rténik. Az árnyékszék bUzének csökkentésére
igen alkr lmas a tőzeg, de e z enkívül a tör ek, pelyva, vegy a falevél is
megfelel. Ha ezeket az anyagokat alkalmazzuk, a bűz
csökkentésén kivül trágyázás ra jól felhasználható UrUléktrágyát nyerünk,
38. Tiszta, egészséges
környezet. A vetitettképes előadás"
.azért tért ki ré sz lete sen az egyes kérdés ekre, hogy
míndannyian megismerjUk e téren a. küzegéaz aégt.vy:
követelményeket
s most már hozzákezdhetUnk a fenn:
álló hiányosságok megszUntetéséhez, mely nemcsak magánUgyUnk, hanem a köznek. is Ugye. Egé az ságügyí
ko rmányzetunk a küzegészsé gügy szlnv onalának emelésére rendeletet rdott ki. Ötéves tervünkben a falusi
egészségUgy érdekében az egészségUgyi létesitmények
.egé sz sora aze r ep el, Mindezek az inté zkedés ek s
létesUmények a zonban csak akkor fognak ercdmétmyel
járni, ha a ldmsság maga is tárnogrtja azt és míndent
megtesz a jobb egészségUgyi víszonyok kialakitásáért
a mult hibáinak felszámolásáért.
ülőke

é

é

fl ,Beszélő

Képek. 1949-1950-1951. oktatásiévudbnn
megjelentelőndás
szövegeinek és filmdiasorozatainak
cimjegyzéke.
Szabad Föld TéU Esték:
1.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom (Sze-L, sz.)
Képek a szovjet kolhozok élétéből (Sz.-2. sz.)
Szovjetuníó, 3 béke re (Sz.- 3.sz.)
Sztálín élete (Sz.-4. 8Z.)
f.'.1oszkvafelé tekint a világ (Sz.- ö.sz.)
A szovjet falu kulturélete 'Sz.o{) szJ
Felszabadult ország - felszabadult nép (Sz.-8 sz.)
Országos Mezőgazdaságl Kiállitás és Tenyészállatvásár
(Sz.-9 sz.)
, .
áratás a nagyazénasí
•Dózs a. termelőszövetkezetb en
(Sz.-10; sz) .
Boldog jövőnk - .ötéves tervUnk (Sz.- 11 sz.)
800 millió ernberva békéért (Sz.-12. 8Z.)
A kóreai nép harca a szabadságért
(Sz.-13. sz.)·
\1ásodik parasztkUldöttségUnk utja a Sz ovjetuníóban
(Sz.- 14. sz.)
.
Képek néphadseregUnk életéből (Sz,« 15. sz.)
Faekétől a traktor-Ig (Sz.-16. 8Z.)
.
Hogyan él a pérl ,\llcsurin.
termelőcsoport parasztsága
(Sz.-17. sz.)
.
Hogyan él a kist ormá si •Dózsa. termelőszövetkezet
parasztaága (Sz.-18. sz.)
A gyapottermelés (Si.-19. sz.)
Zöld futószalag (Sz. -20. sz.>
Sport: egészségvédelem (Sz.- 21. sz.)
Tartsuk tisztán házunk táját. (Sz. - 22. sz.)
ő

Képek a Szovjetunióból:
Képek a Szovjetunióból (SZu.- 1. sz.)
TEN asz a kelhozban (Szu, - 2. sz.)

Ter-mé sz ettudományl

:

A csillagos ég <T.-1. sz.)
Az állattenyé sztés uj utjaí <T.-2. sz.)
t-ücsurm a természet nagy átalakítója (T.- 3. sz.)
A növények élete (T.-4 sz..)
A világ, vmelyben élünk (T.-5. sz.)
Az ember származása
<T,-6. sz.)
A gyapotter-melés
(T.-6. sz.)
Müvés zetí :
PI.

szovjet festömUvészet

(M,-l. sz.) (Színes üveg-

dlapnzitív)

Mesék:
Mese az aranykakasról
(\1,,-2, sz.)
A cár
s a mr dár ('\1,-3 sz.)
é

Hiradó :
Győr-Sop ron, Hajdu-Bíhar , Pest, Veszprém, Zalamegyei
hir adó (11.-1. sz.)

Játék filmek:
Az ezred fia
Mr, Twiszter

Sztálíngrádí csaa 1 -IL rész,
Az ifjú garda
I-IL rész.
Aktuális:
\fájus elseje a dolgozók harcos ünnepe (A.-1. sz.)
\1agyarország felszabadulasa (A.- 2. sz.)
Nők harca a békéért (fl.. - 3. sz.)
Felelös kiadó: Csongrádi István
Typopress vállalat, V. Reáltandoa-etca 5.
Felelös vezető: M ezö Sándor

