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A BESZÉLOKÉPEKelőadásszövegeit

es filmdiasorozatait

az illetékes

megyei tanács népművelési alosztalya dijtalanulkölcsönzi.
lítás költségei a kölcsönz
csönvevöt

terhelik,

hivatalt, a visszaszállitás

ö

Közérdek, hogya

szöv egkönyveket

Az odas zál-

költségei a köl,
es a lilmdiaso-

rosatckat felhasználásuk után azonnal víesz aküldjük a Meg,yei Tanács
Népművelési Aiosz1ály címer-e. A kölc sönzött
előadásszövegekért és
diasorozatokért

a kölcsönvevö

szöveget változtatn! (áthuzní
film diasoro zarokat

a

hivatal anyagi Ielelösség('ei tartozik.

A

stb.) nem szabad, Különösen kíméljük

a

kar colástól.

A vetítettképes előadásokkal kapcsolatos tapasztalatok, índítvanyok és
észrevételek közíésöt
a Magyar Foto Dia osztálya (Landíer .Jenö-u . 28;)
bárkitöl köszönettel

veszi.

Az 1949-50-1951. oktatási évadban. megjelent vetitettképes elö adásszövegek
es Iílmdíaso r-ozatok, észrovélelek a füzet bor-ítólapjának
hátsó
oldalán t alatharök-
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ERDÖGAZDASÁGUNK
1. Hazánktertiletének
csak egynyolcad részét, tizenegyezer négyzetkilométernyi tertiletet borltja erdő. A térképen a fekete Ioliok jelzik az erdőt. Erdős vidékeluk
a Dunántul és az ország északi részén elterülő Börzsöny, Mátra és Bükk hegységek tájai. A Duna-Tisza
közén már csak kísebb erdőkkel találkozunk. A Tiszántulon láthatjuk hazánk fában legszegényebb területelt.
Ahhoz, hogy az ország fában önellátó lehessen, vagyis
fabehozatalra ne szoruljon, területének legalább a !1~gyedrásze .fával. boritott kell legyen..A i\!agyar CLolgozók
Párt ja felismerte ennek a kérdésnek rundklvüll fontosságát és az elvégzendő feladatok között célul tüzte ki
hazánk erdősitését.
2. Az lvi DP programrnLól:
,. A népi demokrácia hivatása, hogy véget vessen az
évszázados
bajnak, az olyan gyakran ismétlődő és
elsősorban
a N<1gy Magyar Alföldet 8UJtó aszélynak,
ugyanebből a célból és részben az ország Iaellátásának blztosítésára,
tervszorü erdőgazdálkodást és nagyarányu erdősitést kell megvalósítant.
3. Nézzük most meg, mennyí munka és hozzáértés kell
ahhoz, hogy hoss zu évtizedek eltelte után a SZéPCll
zöldelő erdők hatalmas törzsekké fejlődjenek.
4. Az erdő élete kls magokból fakad. A magokat lehetőleg
szépen fejlett fákról kell gyujtont. rnert csak szép és
_ egészséges fák magvaiból lesznek hasonló szép fák.
1

A szovjot példa nyomán a ml ifjus~gunk a kís uttörők'és a DISZ tagjai is kívcszlk részüket a maggytiJtésbőL:
G. Az öss zogyüjtött magvakból vett míntákat az Erdészeti
1udomanyos Intézet soproni magvizsgáló laboratóriuma
ellenőrzi. A cslráztatö
üvegburáí
alatt erdei fenyő mag- val fejlődnek,
6. A nagy magvakat, igy a tölgynakket is csiráztatás
rnellözésével vizsgálják. A magot kettévágják gyakorlott
szakemberek, a mag belső részeinek
s zemzödés éböl
rmgállapítnató, hogy a mag egészséges-e. Ezzel 8 szovjet módszerrel
a estrázast százalék órák alatt megállapítható, mig ellenkező esetben a csiráztatás hereIdg eltart.
Csemegekertt

munkák,

7. AZ erdő bölcsőjében, a csemetekertben
lalajok szcrlnt
összel, avagy tavasszal vetik el a magvakat. A Klskunhalas melletll Febértö hornoki csemetekertjében
a
magvető brigád jól megszervezett
munkával
dolgozik.
Elől halad a vetöár ok készitő, nyomában pedig a m:,.r;votö jár. Akik utánuk jönnek az árkot gondosan bE'I('metik.
8. Ezt a munkát több helyen már gépek végzik. A képen
A Kiss-féle egysoros csemetekerti makkvetö gépet láthatjuk. Előnye az, hogy a tölgymakkot pontosan a kellő
8 cm távon adagólja. Igen fontos követelmény a vetögépek takarékos üzeme, mert a túlsurun adagolt magbél kikelt csemetéket ritkitani kellés akkor nagyrészUk
kárba vész. Mégpedig az erdei magvakkal igen takarékosan kell bánni, mert költséges a gyUjtésök és nincs
is minden évben bőséges magtermés.
9. A kibújt zsenge csemeték kUlönösen a fenyő-félék nem
bírják a hőséget, ami nem egys zor pus ztulásukat
is
okozza. Az emberi leleményesség
segitségUkre siet
és mesterséges
árnyékolás sal védi őket a perzselő
napsütésföl.
Napr aíor'gő s zár akból zsineggel összekötözött árnyaló s zönyegeket terege:nek a csemetesor ok
fölé, hogy megvédjék azokat a déli órákban erősen
perzselő nyári napsutéstöl.

10. A gondos ápolás meghozza gyümölcsét és hat hét mulva dusan zöldelő sorokban fejlődnek a képünkön
látható
íeketefenyő cs emeték, a bugacmonostori
homoki csemetekertbcn.
Az ágyasok talaját gondos női kez ek állandóan Iellazilják és tisztán tartják a gyomtól.
11. Kézi er csak ahhoz kell, hogy az ugynevezett iskolazó lécet, a réselben
akasztott csemetékkel a következö sor helyébe lllesszük. A gép egy rnozdulatlal nyomja vissza a földet az odahelyezett
csemetesor
gyökereire. Ezzel a mozdulaltal egyszerre
40 darab csemete s zaks zerü ültetése, átiskolázása
történtk, A gyengébb cso.uetéket
és a sorok rttkításánál
kiesöket ujra
elülletjük, hogy kárba ne vesszenek
és az átiskolázásnak nevezett müvelettel megerősödjenek.
12. Utca, útszéli és legelő Iásttásokhoz
3-4 éves, e rös törzsű suhángokat használunk. Ezeket is csemetekertben
. neveljük. 1 bbazö rl átts kolá zás és töremelszéssel
történik a nevelés.
ö

ö
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13 A csemetéket
1-2 évi csemetekertt
nevelés után kiültethetjuk végleges helyükr-e a kellöképpen megmüvoll ertíötalajba, hogy ott szép, egyenesnövésU
szálfákká és hus árnyat nyujtö erd övé Iejlörljenek,
14. Helyes munkaszervezéssel,
br ígádokban folyik a munka. Elől haladnak a gödörásó brigádok a bugaci homokpusztán. I"át ültetni csak lombhullás után, ös szel vagy
rügylakadás előtt tavasszal lehet. Legkedvezőbb a hüvös és nedves időjárás. Ez biztositja a legjobb eredményeket.
15~ fl. gödörásókat nyomon kövelík a csemeteUltetö brtgádok
-Ez a munka a Iegíelelöségteljesebb.
Ettől függ az Ultelés sikere. A hanyagul földbe helyezett csemeték klszáradnak. Ez azonban ma már ritkán fordul elő, mert a
csemeteültetö munkát képzett munkások végzw-o
, '16. Előfordul, hogy nem csernetékkel erósitenek, hanem a
magot egyenesen az crdösttendö
terület jól megmunkált
talajába vetik el. Képünkön ..Áprili-féle veíögéppel
tölgy0

makkot vetnek a budakeszi
határ erdösitésre
elötrt
terUletén. Rendszerint 120 cm az ültetés sortavolsága,
Itt azonban 60 cm-cs s or lávban vetették el a tölgymakk ot, azért, hogy minden második
sor csemetéii:
kétéves korukban klemeljék és más- területen felhasználják ültetés utján való erdősitésre.
.
17. Értékes módja az e rdötelepttésuek,
amikor a fáknak
azt a tulajdonságát használjuk fel, mely s ze rínl a szélen álló törzsek gyorsabban
Iejlcdnek és jobban, mlnt
a zárt állományban állók. Egy méteres
sorközzei ultetnek két sor akácot, váltakozva négy méler széles,
ür es sávokkal, melykekcn az akác elUltetésétöl s zámiva, 6-7 évig is lehet mezőgazdasági
növényeket ter-

m~

,

18. Az ilyen módon

ültetett akácerdő 25 éves korában már
kítermelhetö. A mezögazdaságí terméléssel járó és évente lsmétlötlö Ialajmüvelések
kitünö hatással varrnak a fák
fejlődésére, különösen a Nytr-ségbon, I ornyos-Pálca határában, Ricsika pusztán.'
19. Az erdőtelepitésnek
a Szovjetunlóban
beváll módjával
kísérletezlk
az Erdészeti Tudományos
Imézet budakeszi
telepe. ALiszenko,
Sztálin-dljas
tudós módszerével
a
rés zkes ülletésael nagy tarületen folynak klsérletek, Jól
láthatók / a mezögazdaságí
sávok közé ültetett, ugynevezett Iés zkok. A harmadik évben már lombjaikkal egy~
más közöit zár ódva, az egyes növények
egymást kölcsönösen támogatják a fejlődésben és sokszorosan
tulszárnyalják a magányosan álló fács kákat,
20. A szegedi homokos határban, homoki íenyőtelepítéseknél
sokszor fenyeget a veszély, rJtjgy a forró napsütésföl
átiz zott homokban a csemeték kiégnek. Ezt ugy előzhetjUk meg, ha 2-3 évvel előbb nyártalélét
telepitünk árnyékvédelem
céljára az erdósi!endó
területen. Utána
minden

kockázat

amelyek a nyár
kiégés veszélye
a forró, száraz
tul. Addigra az
·1

nélkül alátelepíijük
a Icnyőcsemetéket,
lács kák ár-nyékában megerősödnek,

a

nélkül. A nyárfa nem birja huzamosan
homokot 05 4-G éve 5 korában elpusz - •
erdei
s feketefenyő csemeték kollöé

,

képpen megerősödnek és nincsen {öbb szükségük
az
rnyalás ra.
21. A. csemeték elUltetésével még nem fejeződött be az
erdötelepiiés
, A Iojlödö csemetéknek
halálos ellensége
a felverődő gyom. Jól tudja azt az e rdész és idejében gondoskodik a gyom irtásáról. A bugaci pusztán
szorgos kczü brigádok, kapával szabadltják fel az elgazosodott terepen a fejlődő csernetéket,'
22. A gyomirtás munkáját sok helyen gépekkel végezzük
Kézi s ze r s zámck mellett a • Fürge» motoros kapa jól
be .•-ált az erdészeti rnunkáknál,
Csemetekertekben és
fiatal e rdöültetésck
b"yomirtásához kiváló eredménnyel
alkalmazzuk. Napi teljesitrnönye 13 ezer négyzetméter
és ezzel 12 ernber munkáját vúgz] el egy ember, aki
a gépet Irányltja,
23. Az erdei és Ieketelr-nyö az AUöld homokjan legjobban
fejlődő fafajok. Képünkön jól megtigyelhet ö, hogy ·1 jól
fejlett Iác sk ák két - ágcs om közötti, évi növekedése
milyen jelentős. Ez a hatalmas évi növekedés bizonyítja,
hogy jól érzik magukat a homek talajban.
24. Megfelelően zárt állományban, 40 évr-s k orárn,
12-15
méteres, szép hengeres, egyenes növésű szálíává növi
ki magát, a homokos szegedi halárban.
25. 60 éves kerára pedig hatalmas szálfa válik belőle, amilyeneket a Szeged környéki Blisics nevű erdőrészben
találhatunk, homoktalajon.
26. Képünk a halasi r'ohértó környékén fekvő szép tölgyest
mutaíja, mely elkerülte a Ilorfhy-Iasíszta
rablógazdálkodás
fejszéjét. Rablógazdálkodás nem lesz többé, rnlnt volt a
felszabadulás előtt, míkor -az or-szág erdeinek csaknem
háromnegyed része magánkezekben
volt. Ma az erdő
magáé a népé ...
27 ..
fa állományával és minden benne található
egyéb kincs ével együtt, A nép vagyonát mindenkinek
tlsztelnín
kell és azt önkényesen használni népellenes
cselekedet. Aki fát lop az erdőből, a fákat megcsonkitja,
avagy vadat ejt el jogtalanul, az a nép vagyonát sérti
meg, a népet lopja meg. VédjUk és szeressuk az erdőt,
á
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a ml erdönket,
mely népgazdas águnknak fát, gyantát,
gyürnölcs öt , vadhúst és sok más mellékte rméket nyujt
és egész s égünk ej iS' védi.
A í' AKII':::
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28. A multb an az erdők kitermclésénél
nem v olt ' egyéb
szemp ont , csak a Iehelöleg legnagyobb nyereség
elérése. Ki törődött vajjon azzal, hogy 8Z erdei dolgozók hol hajtják pihenésre
fejüket él ve r ejtéke s erdei
munka után? Hevenyében ös szetákolt kallbákban,
ahogy
azt ké pünkön láthatjuk, emberhez
méltatlan kö rülrnények köz ött húzódtak meg éjszakára
az erdei dolgozók.
29. Ma már mindenütt hordozható, jól Iülhetö, egészséges
baraképUletek
fogadják az erdei dolgozókat. Néz zük
meg, hogyan és milyen eszközökkel
dolgoznak erdei
dolgozóink,.
30. Itt a Iür-és z élosltö zaámolyt láthatjuk, mely háton 'könynyon hordozható
és pillannfok akatt ös sz eállllható, Nem
kell többé a szerszámokat
térden tartva, avagy más
kezdetleges
módon élesltenl. Kor s ze rü és hasznos segitöes zközökkel látjuk el a fakitermelő munkásainkat.
31. A zsámoly filrészbeiogó szerkezetéhez
különíéle mínták
tartoznak. Míndeníajta Iür és zhez, kemény és puhafához,
más és más szögben kell reszelni a. fogakat, hogy a
legkönnyebben
dolgozhassanak
vele. A minta vonalai
nntatják az irányt, milyen szögben tartsuk a rcszelöt,
A kétfoganytyus roszelö is hasznos ujítás,
32. Bemutat juk a korszerU fadöntési módot, a kettös ferde
hajk döntési rnódját, A döntő hajket egészen a föld színén íaragják ki, két fejszével. A Iatörzs ledönfésénél a
s zaks z e rü munka igen nagy [elentö ségü népgazdaságunk számára.
33, Magasan hagyott tuskók óriási íaves ztes éget jelentorek. Mínden egymillió köbméíer fánál huszonötezer
köbméter iavesztesség
van a legértékesebb
tö-r önkbcn.
Ezt jelenti a magasan hagyott tuskó!
Ezért tanítják a
6

,

34.

J

35.

legnagyobb
részletességgel
erdei munkás képző tantolyamaink a helyes döntési módokat, hogy ezen a tér ori
is megvalósttsuk
korrnányzatunk
minden vonalon köteIez takarékossági
rendelkozéseít,
Nézzük meg figyelmesen a kifaragott kettős ferde hajkot,
A rés nem szélesebb, mint a fejsze éle. Ennek a munkának az elvégzéséhez egészen könnyü, egy és egynegyed
kiló sulyu fejsze il legalkalmasabb.
Egy másik, s zíntén takarékos
döntési rnód,: az irtás.
Ez kelostyával. azaz emelővel történik. Nagyon értékes
törzsek döntésénél alkalmazzunk
ezt a döntési mödot ,
mert a Iaanyagát még a tuskóban is megmentjük az ipari
felhasználás
számára,
A Szovjetunió példájára crdögazdaságunk
is rátér ennél
a megerőltető munkánál a motor os láncfurészek
használatára. r-rotor-os fürészckkel egy nyolctagu brigád naponta kítcrmel 70~0 köbméter fát, viszonl kézierővel
annak csak egy heted részét, 10-12 köbmétert képes
naponta kítormelnl.
ilyen egy vágásterület,
melyet ugynevezett tarvágással
termeltek ki. Ez azt jelenti, hogy a területen találhat6
minden fát, tekintet nélkül annak vastagságára,
ktvágnak. Jól láthatók a válas zté k ok : a hosszában
meghagyot! értékes törzsek, melyek ipari felhasználásra
alkalmasak.
Ezt a kítermelés
módot rendszerint
ott .
alkalmazzák,
ahol a régi erdö helyében más falajt
akarnak
telepitenL
ö

360

37.
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38. A kíterrnelt fát az erdei u.ak rnellé kell vontatnl, hogy
onnan közutl jármtlvekkel tovább szállitsák. Leggazdaságosabb közelltési eszköz a sz ovjet gyártmányú K.1.
12. nevU hernyótalpas erdei rönkvontató.
3~t A vontató egyszerre 5-6 köbméler fát vontat a rakodó ra,
teljesitménye
napi 80 köbméter , ami 12 pár ló munkájának felel meg.
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40, Égyik legnagyobb clönye , hogy Iagázzal hajtott motorja
egész napi UZCJ!1 mellett is csak 150 kg ,hulladékfát
használ el üzembcntartás
ához,
"
41. A közel jövőben kttcrmelés re ker ülö e rdös éguinkho z
tervszerUen
klépltjük
gépkocsival
jól járható úthálózatot, A cél az, hogy il fa a legkevesebb
átrakodás s al
érjen el a felhasználási
helyére. Lényeges önkölts égcsökkentés
érhető el ily módon.
42. Az utak építésénél nagy segitség a szovjot gyártmányú
Buldozzer nevü útgyalu, mely 23 kubikos rnunkáját végzi
el könnyedén, Nagyarányú
megtakarttás válik lehe.övé a
segitségével. Az útgyalu, amint végighalad az út kijúlölt
vonalán, nyomában már is kibontakozik az uttest. Hegyoldalban clkész ítí a bevágást és a íöldet áttolja a lejtő
oldalára és azt feltölti. Igy készül a mercdek hegyoldalban a vizsz íntes uucst.
43. A szekér vaho'Y(1U~Ó rönkkel való megrakása nagy hozzáértést követel.
44. Annál nagyobb értékel jelent számunkra
a Szovjetunió
segítsége, amíko r elküldötte erdészoiünknok a Jamravecz
nevüvautóra
szeroll rnolorus daruemelőt, Ezzel a mástél tonnás emelövd,20
p e r c alatt ké s z az 5 tonnás
teherkocsi telterhelése. Hat ember 3 ór'ai életveszélyes
és verejtékes munkáját végzi el játszi könnyedséggel.
4.5. Itt egy hegyi s ze rpcntinenJeíelé
haladó, jól inogr-akott
gépkocsi karavánt látunk útközben,
.
46. Egyéb s zállltó e szközelnk is vannak meg a latottaken
kivUl.. Ez a keskenyvágányu
vasutak hálózata. Az erdei
autóutak te rvs ze rü leléplténe
Idővel ki fogja őket szorttaní a has ználat ból.
:!7. 1 üzifát rakodnak
a Börzsöny
hegyei közt a Gl) centirrétores nyomtávol ságu, forgóalvázas
szállíló kocslk ra,
melyeken a nó grádver öce l vasutállorrás ra viszik le a
Iaanyagot,
48. 1\ülön meg kell omlitenünk. mint érdekess éget, hazánk
egyetlen erdei sikló pályáját, melyen a magasan fekvő
Bükk hcgys ég klte rrnelt faanyagát s zállitják le a s z il-,
vás vár adl völgybe, avasutállomáshoz.

a
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49. A sikló kocsikat egyenként eresztik
le d r ótkötélon il
völgybe. A drótkötél másik végére akasztott üres slkókocsit a lelelé haladó, megrakott
kocsl sulya vontatja fel
a hegyre. ÖröktnoZ,'ió Ingajárat ez.'
50. A vasulállomás okhoz lcs zálli.o.t íaanyagot é) }\/tÁV továb; bltja a' különböz
Ialeldolg oz
üz c-riekhez.
l\úpünk
hár ost fafeldolgozó
üzem r önklo r ét mutatja,
ö

U D ULf'
;j1.'

52.

53.

54.

55.

S AZ

a

ó

f RD ÜBE N

Az errlőnek azonban más s zcr epe is van a szoclallsta
társadalomban.
Amellett, hogy értékes íaanyagával és
melléktermékeivel
iparunkat táplálja, a dolgozók egészségvédoímét és UdUlését is szolgálja. Képünken tájékozódó turistákat látunk, a Kékes csúcsár-a
vezető uton.
A Kékes a iViátra legmagasabb
csucsa 1007 m. magas.
A Szaks zc rveze.ek Országos lanácsának
udulűi legnagyobbrészt
a hegyvidékelnk
erdőségei
között Ioküs znek. Képünkön a Mátrá! mutatja, a nyillal jelölt csucs
a Gallyaletö. ahol a hasonló nevü szállá ma élmunkások és a rnunka hőseinek UdUltetési helye.
Az elöbb emlitett Kékes csucaan
is üdülö s zálló van,
ahol egészségUk
helyreállítá sár a beutaltak találnak plhenöt és gyógyulást.
.
Dolgozóink kényebnét az üdültetés ek ~szervezője,
a
Sz aks ze r ve zetek Országos 1 anacsa. a SZOT mlndenben goudoskodík, Kényelmes autóbuszok
s zállliják az
Udülésre beutalcakat
az itt látható mátraházai
Sportszállóba iso ,
.
Erdei utak vezetnek hegyen-völgyön a kírándulások kedvelőinek nagy gyönyörüségére.

MEZ0vtDÖ
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56. De térjünk vissza az árnyas, tiszta levegöjü hegyvidéki
erdők világábóloua,
ahol még sok niunka vár : a Kag:y
Aliöldr'e , 1 ls zántull tájon még mínrlennapos
látvány az
ilyen sivár. fátlan tanya.
9

.ji'. ?clszámolásra
vár [1 Duna-l is za közének déli részén:
a még mindig rnozgásban lévö futóhomok is. Jánoshalma
határában
elterülő mancs-pusztát
látjuk képUnkön. Amikor 'megindul! a szél, megindult a homokverés
is. A finom 110;")'1ok száll f.S betakar
mindent a nehezebb pedig
csak gördül tova s mint az árvíz. elborít mindonl, virágzó
voiést
és kas zálót egyaránl.
A képünkön
látható
domb

1,

nom hó , hanem homok,
58, Itt valamikor' virágzó élet volt. A szélvihar sodorta homok alól már nem látszik ki egyéb, mínt az élettől bucsuzó utólsó

pál' szál Iü,

. 59. A veazedolmes
vésznek egyeduli ellenszere
az erdősités. Képünk
már beültelelt homokterUletet
mutat. A
háttérben ép mosl fejezi be az ültető brigád az egész
tábla erdösitését.
Mögöttük
kls erdőcske
látható. Ez
volt az erdő elöörse
ezen a .e ruleten
és s íke rült
lábát m ogvelnle. Ennek köszönhető,
hogy a homokot
hordó szél nem .ud .tovább pusztítani.
Jövöre
már
szépen Ielscrdül
a dugványozott és töre vágott akácfa
ültetés Klskunhalas határában.
Itt má r s íkorült a homokcsata
els fejezete.
60. Az államí gazdaságokban
és a T SZCS-le határában
a
íásított tcrületek nagysága egyre szaporodik
és különösen a gyor aen növö lalajok üllotés e hamarosan komoly
akadályt jelent a szabadon garázdálkodó
szélnek. Elmulik a homokverés
veszedelme
és elfoglalja helyét
to rvs z e rü mezőgazdasági
és er dögazdaságt
kullu ra,
6L Az országfásitás
Iegsurgöscbb feladata mezővédő er. dösávok
telepítése, a mezőgazdasági
termelés fokozásának érdekében. :\.Iiru sok más téren, ugy itt is a Szovjetuníó
példája nyomán indultunk el. Képünk a Szovjetunió déli, sziyeppés részén tervezett
nagy rnez övédö
e rdösávos
tervet rnutatja. Az erdősávok
hivatottak az
ázsiai s ivalagok Ielöl érkező szárító szelek er-ejének
megtör'é sé re. A talaj gyors kis zá radásának
megakadályozására
és az árvizves zedelem csökkentésére,
vala
mínl a hótakaró egyonle.cse bb elosztására,
.
62. Ennek a tervnek alapján Erdészeti Tudományos Inlézetunk kulalói kidolgozták a száriló szelektől legjobban
..•,
ö

10

szenvadö országrészoink
ordősávos
míridonütt az uralkodó s zélirányokra

tervét. A sávok
mo rölegescn
fe-

küs znek,

63. A sávok hivatottak a szél er-ejének
csökkentésére,
a
iala] viztartalmának
hosszabb időre való blzrosliásár a,
alföldi vidékeink íahlányának enyhitésére,
az árvlzveszedelem veszélyének
cs ökkcnié s r e és nem utolsó
sorban a népogészség
megjavítására.
64. Képünkön a Dokucsájevr öl elnevezett
kutatólnté zet
közp onljának környékét mulatja. Ilyenné változnak
termés zetátalakító munkánk során a mi aszály tól sokat szenvedő tlszantuü vídékeínk is.
65. A hatalmas Szovjetunió végeláthatatlan
sztyeppéin, ahol
most a sz.alíní 15 éves c ruösltésí terv csatája folyik,
olyan csemeteultetö
gépeket használnak,
melyek alkalmazása gyors munkát biztosít és lehetövé teszi a terv
tulteljes ítését. Sokszor hat ültetőgépet csatolnak a hatalmas SztaIinyec traktor után, ílymó don a 20 m széles
erdősávokat egész szélességben
egyszerre ultothotík be.
66. Képünk a csemeteültető gép szerkezetét
mutatja. Legelől
van a csemeték földbe he!yezéséhez
s zük ségos rést
vágó élalaku ekevas. Közvctlenül mögötle két oldallemez,
amelynek védelme bíztosttja a csemete zavartalan elheLyezését a földbe. Nyomában jár a két kupos tárcsa,
melyek .az ekevas által hasUott rést a csemete mögött két
oldlalról ismét összenyomják.
Ezzel a gépesített ültelés
folyamata be is fejeződött.
é

1

67. Szabadszálláson
, a Duna-I izsa . közén, er dés zetünk is
dolgozik -rnár a szovjet gyártrriányu csemeteültetö gépek
kel. A hatalmas hernyótalpas
vontató után csatolt ultetö
gép munkáját a IiQrnyékről gazdálkodók és lSZCS tagok
élénk érdeklődéssel
tanulmányozzák.
G8. lvlagyar nők ülnek a cserneteultetö
gépek nyergében.
Ugycs mozdulatokkal, sc r ény kezekkel rakják egymás
után a csemetékot a földbe, hogy azok erdővé serdUlve
hirdessék első ötéves tervünk sikeres szoctaltsta ITIUnkájának eredményét.
11

69~"Erdösltést
és íásltásl fervünk végrehajtásával
hamaro-:
" san gyönyörUen zöldelő, hüs árnyat adó poríöl mentes (
levegöjU és egészséges
lesz Nagy Magyar AllöldUnk.
Képünkön Szeged-álsőközpont
Iöuivonala látható. ilyen
szépen fás itott falusi utcák, tanyaközponti utak lesznek
. mlndenütt a jövőben.
70. A házak északi oldalán sokszoros
akácfasorok
állják
majd utját a fagyos téli szeleknek és biztosítják részben
a konyhai lüzelcanyagot,
71. A termclös zövctkezetícsoportok
határában nemcsak a
táblák széleit fogják mezövédö erdösávok szegélyezní,
hanem az utak mentén is többszörös
Ias or ok fogják
" utját állni a szeleknek.
"72. MindenUtt erdőkkel vegyes, mez övédö e rdösávokkal
szegélyezett
buzatáblák aranyló kalásztengerét
fogja
ringatni a mogfékezett alföldi szél.
73~ Magyar gyártmányu
kombájnok aratják le a gazdag
termést. Az országos erdösilési és fásitási terv következetes és szivós végrehajtása
hirdetni fogja a szocialista társadalom természetátalakító
munkájának sikerét.
74~ Idézze mindig emlékezetünkbe,
hogy szabadságunkkal
együtl ezt is a nagy Szovjetunlö vezérének, népünk igaz
barátjának,
a bölcs Sztalinnak kös zönhetjük, aid megmutatta nekünk, a het yes utat, amikor kiadta a jelszöt :
' .••
és Ieküzdjük a szárazságot ••
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A • Boszélö Képek. 1949-1950-1951, oktatási évadban megjelent
elöad asszövegerrrek és lilmdlaao ro zatainak címjegyzéke.
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