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SPORT:

EGÉSZSÉGVÉDELEM
•

KIADJA
A MAGYAR

FOTÓ

DIA

OSZTÁLYA

A FOLDMO'lLBÜ6Y1 MINISZT~RJUM KÖZRE:v.OKÖDÉS~VEL
BUD A PES T 1951

TUDNIVllLÓK
A BESZÉLŐKÉPEK előadásszövegeit
és filmdiasorozatait az illetékes megyel tanács népmüvelé aí alosztályá
díjtalanul kölcsönzí. Az odaszállítá s költségei a kölcsönz hivatalt,
a v s s z as z állltá s költségei
a kölcsönvevötterhelik.
Közé rdek, hogy aszövegkönyveket
és a
ülmdlaso rozatokat
íelhas ználásuk után azonnal visszaküldjük
a Megyeí Tanács Néprn üvelési Alosztály elméne,
A kölcsönzött
előadás szövegekért
-Bs diaaorozatokért
a kölcsönvevő hivatal anyagi felelő séggel tartozik. A szöveget változtatni (áthuzní stb'> nem szabad. Különösen kiméljük a filmdiasorozatokat a karcolástói ..
A vetitettképes előadásokkal kapcsolatos tapasztalatok,
inditványok és észrevételek
közlését a Magyar Fotó Dia
osztálya (Landle r Jenő-u. 28.) bárkitől köszönettel ves zi.
Az 1949-50-1951. oktatási évadban megjelent vetitettképes elöadasszövegek és filmdiasorozatok
cimjegyzéke
a füzet bor-ítólapjának hátsó oldalán található.
ö
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Sport:
Vetitett

egészségvédelem

szöveg:

1. A szocializmusban a legtöbb érték az ember. Pártunk
és korrnányzatunk mindent elkövet, hogy védje a dolgozók egészségét,
Egé s zs égünk biztositásának egyik
legfontosabb eszköze a helyesen alkalmazott sportolás.
A helytelenül alkalmazott sportolás veszélyezteti egészségünket. Éppen ezért ismernUnk kell a sport hatását
s zervezetunkre
2. A dolgozók sportegés zs égügyét a Budapesten müködö
Országos Sportorvost Intézet irányitja.
3. Képünkön
egy sportorvost
vizsgálatra jelentkező dolgozÓ szívét vizsgálja az orvos. Ugyanis előzetes sportorvosi vizsgálat nélkül senki sem sportolhat. A vizsgálat állapítja meg, hogy a sportoló szervezete belső
szervei,
szive, tüdeje alkalmas-e a sportolásra.
A
vizsgálat alkalmával a sportorvos
tanácsot ad, .hogy
milyen sportol válasszon és mílyen rnértékben Uzze
azt a sportoló.
4. Az emberek különbözö célból sportolnak. Vannak, akik
csak erősek akarnának· lenni, amint ez a képen is
látható. Mások a test szépségére
fektetik a íösulyt,
vagy a rugalmasságra, vagy gyorsaságra
törekszenek.
Az erő, a szépség,a
rugalmasság,
gyorsaság, mind
- egy-egy tartozéka az egészségnek ..
5. Milyen vidáman kusznak a fára a gyermekek.
Már'
gyermekkorban
elő kell s egitenünk a test Iejlödé s ét,
A természetes
testmozgástól
nem szabad a gyermekef-eltiltanL Egyik gyennek satnyább, a másik fejlettebb:
o
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A gyengébb gyermek vágyakozva nézi társait, akik ereJUkben biz va, bátran másznak Iel a Iá ra, A mászás a
tost összes izmait foglalkoztatja, erőre,
ugyességre
és bátorságra
nevel.
60 Fuló gyermekeket látunk. Ki ne tudná, hogy mennyire
szeret a gyermek futni. A futás igen hasznos sport
- és hozzájárul
a gyermeki ezervezet fejlüdéséhez.
7. Vidáman birkóznak
a fiatalok •. A bírkó zá s az izomerőt fejleszti. Ser dülö korban a futás, a birkózás még
nem rendszeres
sport, ehhez késűbb a torna adja meg
- a lehetőséget.
80 A torna minden sport alapja. Képünkön
a budapesti
Kílíán György utcai Ieányiskola
tornaóráját látjuk, Ma
már
tornaóráról egy egészséges gyermek sem ma"rad el. A torna fegyelemre, közösségi szellemre nevel,
9 .De szUksége van a testnevelésre
a dolgozó felnőttnek
iso A vascszte rgályos nehéz munkát végez. A lábizmok
alig vesznek részt a munkában, A kar és a kéz izmai
ugyan erősebben dolgoznak, de ugyanazok a mozdula. tok állandóan Ismétlödnek. A, mozgása tehát egyoldalu.
10 Avasesztergályos
labdajátékokat
üzzön, hogy kevesbbé
használt izmait Iojles s ze, Rugja, vagy dobja a Iabdát,
A,.ko sá rIabdánál,
amint a képen látható, a lest jól
kínyulik, a Iáblzmok a sok magasba ug rá s sal e r ösödnek és rugalmassá válnakv Megélénkül . a vérkeringés,
dolgozik a s zlv és a tüd egyaránt, A többtbelsö
szc rvek tevékenysége Iokozó dlk, Mínden izom, minden ideg- szál működlk,
ll. Ugyanugy hat a szervezetre
a szabadban uzött r öp.
labda is. Ez kevésbbé veszi igénybe a s ztvet. Aki nem
birja a sok futást, az inkább ezt a sportot válassza.
Nagy előnye, hogy röplabda-pálya bárhol, könnyen létesíthetö. Nem kell hozzá más, mint két rud
s elsY
háló, szükség
es etén c.KY vastagabb
kölél,
üreg és
fiatal, férfi és nö egyaránt űzheti,
,
12. A labdarugás
főleg a Iáblzmokat,
aszivpI
s a tüdöt
er östtí. Egészséges
s z ivet és tüdöt kiYiÍ.I1, Aki ez zel
a sporttal akar íoglalk ozní, az s zuros s o a íutásl,
A
labdarugás
ma már nem kétszer Iizcl1l'gy jútélws
sport ja, hanem tlz ez r e k űzik.
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13. A vasöntö munkás 8 órán át tartózkodik nagy mek..;-·
ben. Emellett nehéz izommunkát végez. Iz omzala tehát
jól fejlett, de arcszine sápadt. Sze rvozetét, a bőr erejét, erősen igénybe veszi a sok izzadás.
14. Ezért a vasöntőnek az uszást ajánljuk. a friss levegőt
és a naplényt. Nála a bőr állapota "döntő fontosságú.
A bőrt pedig a levegő és napfény mellett, legjobban
a hűvös uszoda, vagy folyóviz edzi. Az Izzadás mlatt
a bőr erejének rugalmassága, a bör jó vérkeringése
egészségi követelmény. A bőr végzi a test hőszabályozását és a kíválas ztá s munkájában segitőtársa avesének.
15. A bányász életének egyharmad részét a föld mélyén
és a szabad levegötöl és napfénytől elzárva tölti. Izom.-munkája egyoldalu. 1esttartása gyakran természetellenes.
'
16. A bányász .spcrtja szabadtéri legyen. Ne csak a föld
mélyét kutassa, hanem ismerkedjen meg a hegyekkel,
.. ahol éri a szél és a nap.
17. I'üdejét Iélekzé sí gyakorlatokkal naponta tisztítsa. A tu:
rtsztíka, hegymászás egyike a legkedveltebb sportoknak,
Szabad vasátnapjaink egészséges,
üdítő szórakozása.
Képünkön
kíránduló csoportot látunk a Mátrában,
18. Balatoni üdülés, A bányásznak ajánljuk. hogy szabadságát viz mellett töltse el. Elvezze a vitorlázás, evezés
.örömeit, mely a- felszabadulás elött klzár ólag a gazda- gok sport ja volt.
.
19. Aki télen veszi ki szabadságát. sielnL menjen, A sielés
egyíke a legegészségesebb
sportoknak. A tiszta, hideg
hegyi levegő edzi a tüdöt, a bőrt egyaránt. A napfény
sugarainak hatása jobban érvényesül
a 'magasban. A
sielö lebarnul és edzetté válik az időjárás viszontagságaival szemben. "Nem fázik meg könnyen és elkerüli
. a hülés betegségét.
20. Vajjon a mezögaz daságl munká snak, aki s zinlr- l'g('~;í'
életét a szabad levegőn tölti, nincs Sí'iil\sége s purl ra 't
Kétségtelenül sokat hajlik, karjaival is nehéz munkát
végez. A Iábizrnok szlntén 4sénybe vallnak véve. Arcát
éri a nap, testét edzi a szél, Ha megné zzük a mozrlulatait, akkor mcgállapllhatjuk,
ugyanaz a rnoxrá s Iolylun
ismétlődik, tehát csak a kar- 68 Iábiv.nalt foglnlkoí'.tatjR.

21. Képünkön a hortobágyi állami gazdaság dolgozóinak 'női
csapata korlát és nyujtö gyakorlatokat végez. E gyakorlatok a tornaszer eken, főleg a nyujtön .és a korláton
nagyon alkalmasak arra. hogy a mezőgazdasági munkábarssnem foglalkoztatott izmokat is erösitse. Huzódszkodás a nyujtön, vagy támaszkodás a kortáton, a kar
- és a hasizmokat e rösttl.
22. Az ülömunkát végző dolgozók a hivatalnokok. a szabók,
a cípészek, vagy minta képen is látható nyomdászok,
testtartása gyakran az egészségre káros. A felső test
előredölése, a lehajtott Iej. a válltartás. munka közben
akadályozza a mellkas szabad mozgását, tehát a helyes
lélekzést. A hosszas Ulés akadályozza alábszár
vérkeringését, ami könnyen vlszértágulatokhoz vezet. Az
Izmole elpetyhüdnek, az arc sápadt Ieszvugynevezett
tszoba szint· kap.
23. Az ilyen Ulőfoglalkozásu dolgozók. hogy er-östestalkati .•.
kat, megtarthas aák, atletizáljanak. Vegyék kezükbe a
diszkoszt és könnyű atlétanadrágban gyakoroljanak
a zöld gyepen, míközbon testüket szabadon érheti a
- levegő és a napfény.
.
24. Vagy sulyl ökéssel erősitsék a kar, cslpö és a láb iZrna1t.
Ezen a képen láthatjuk. hogy. a sulyl ökő összes izmai
egymással összhangban dolgoznak, hogy a sulygolyó
minél messzebbre r-epüljön, Abalkéz kívételével, a test
összes izmai résztvesznek
ebben a munkában, Erő és
rugalmasság egyesUl itt 'a cél érdekében. 25. Gátugr'ásnála futást összeköt jUk az ugrással. Ami a lábizmok rugalmasságának Iejlesztése mellett, a végtag erejének is 'kiváló tréningje. Emellett fejlődik és erősödik
a tüdö is. Megjavul az egész vérkeringés, tökéletesebbé
válik a sziv munkája,
26. A légzöizmok és a tudö fejlesztésében legnagyobb szerepe a futásnak és a légzögyakorlatoknak van. Fontos
sport a futás míndaz oknál, akiknél ülöfoglalkozásuk
miatt a tüdö rnüködése szenved leginkább. Képünk nö
s férfi csoportot. futóedzés közben mutat be. MegIigyelhetjük, hogy futás közben a mellkas mozgását
semmi sem gátolja és a futás ritmusának megfelelően
é
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a tüdö szabadon tágul.A futás a mellkas és a lélekző
izomzatot a legjobban fejleszti.
._
27. Ez a sportoló lélekzési gyakorlatot végez. A lélelczési
gyakorlatok főleg a tudo rugalmasságát
és levegőbefo- '
gadöképeaségét
növelik. A gyakorlat legfontosabb része
a teljes kUékzés. A baloldali képen jól látható. hogy
a 'teljes kilékzésnél a has behuz6dik, a mellkas összeesik. Ez akaratmegfeszitést
igényel. A belélekzé s már
könnyebb,mert
kellemes érzéssel jár. A mellkas előre
domborodik, kítágul, a has behuzódlk, A lélekzési esekorlaf nagy előnye, hogy rászoktat a helyes testtartásra is.
28. Az Országos Sport orvosi Intézetben, vagy vidéki r endelöíben a sporiolök részére
félévenkénti kötelező orvosi
vlzsgálaton,' a mellkas körfogatrnérúsénél
:kítűník, hogy:
. a helyesen sportoló,
futó atléta mellkasa 12-14 cm4
is tágul,
29. Beleíu] va a tüdö térfogatméröbe, azt látjuk, hogya tüdö
levegőbefogadó-képessége
három és fél !iterról
öt
literre emelkedik. A mellkas tágulékonyságánakrrugalmas_ságának,levegöbefogadóképességének
növekedése
az
- edzettségnekés
az egészségnek
a jele.
30. Népi demokráciánk
nagy áldozatok árán megteremti
a testnevelés
Iehetö ségét azokban a sportágakban
is,
melyek a multban elérhetetlenek
voltak a dolgozók
számára. A tenisz, mint szabadtéri sport, s okoldaluan
fejleszti az izomzatot és edzi a szervezetet,
Egyoldaluséga csak a balkéz olhanyagoláaéban rejlik.
31. Ezt az egyoldaluaágotküszöböll
ki a teniszezők számára
összeállított to rnagyakortat,
A Szovjetunió magas testkultu ráját rnulatja bee z a kép, ahol látjuk _azt, .ho gy
tréning előtt a tenls ze zők olyan gyakorlatokat
végeznek azoknak az izmoknak a fejlesztésére,
melyeket
maga a teniszjáték
elhanyagol,
.
32.. Ezen a képen szovjet vivókat látunk. A tréning szabadban folyik a nálunk megs z okott tercmvivás
helyett. A
. vívás egészségre
gyakorolt hatása igy jobban érvényesUI. A vívás nagy mértékben
íokozza a gyor sasúgof,
a mozgás összhangját.
Fejleszti a rugalma ss ág ot, a

e

46. A mezei futás mindhárom
MHK fokozatban a kölelez öen előírt számok közé tartozik. A legnagyobb tömegeket mozgató sport.
47. A dolgozó fiatalok, nők. férfiak legszivesebben a mezei
futást gyakorolják. Amint neve mutatja és a képen is
látható, s zép . s egé,szségeskörnyezetben,
mezőn,
fák között zajlik le, ami a kQzkedveltségének
egyik
fő magyarázata.
48. Ezen a képen az 1500 méteres futás az 1947 évi
angol bajnok ságot nyert magyar versenyzőJét
Garaít
látjuk az élen futni. A magyar élversenyzők
kUlföldön
is dics öséget szerezte k népi demckr áclánknak, A
sportoló tömegekből kerUlnek ki élver senyzölnk, akik
teljesitményeikkel,
emelkedett testkulturajukkal
példát
adnak, lelkesitik a tömegeket.
50. A blrk ozó gyűzelme nemcsak izmai erején és gyakorlottságán mulík, hanem belső -szerveinok egészségi,
edzettségi fokától is függ. A belső szervek é~; izomzat összhangja az egészség
elengedhetetlen -Ieltétele
minden győzelemnek.
51. Ötéves tervünk Sokoldaluan biztosítja a tömegek sportolási lehetőségét. falun és városokban egyaránt megindult a sportpályák és sporttelepek építése, -Az ötéves
terv keretében népi demokr ácíánk 270 milliót fordit
a sport fejlesztésére.
52, Az ötéves terv keretében
épül lel Budapesten a népstadion, mely 100 ezer' néző belogádására
alkalmas,
53. A sportoló segitőtársa a sportorvos. A. sportoló tömegek megbecsülését
rnutatja az a gondoskodás,
amely
megnyilvánul a sportolók ellátásában, a megelőzés és
gyógyítás terén egyaránt. A széleskörű sportegészségügyi vizsgáló hálózat az országos Sportorvosi Intézeten
kívül még 22 "vidéki és négy nagybudapesti
kerületi
rendelőből áll.
54. Ma már mind többen és többen részesülnek a sporto- _
lás egészségfejlesztó
áldásában. Képünk a sportolásból hazatérő vidám fiatalokat ábrázolja. A sport hatásaként növekedik erejük, egészségUk, növekedik munkaé
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teljes ííményük is. Csatlakozzunk mi is a sportolók tá.:.
borába: sporttal egés zségünkért,
hazánk megépitéséért,
55. 1949. évi Iljuságí sportunnepély·
a budapesti Kínlz si
sportpályán. A fiatal spo rtolók ez res tömege vett" részt
ezen a sportunnepélyen
és mutatla be tudás át, Ezek
nagy részétől
a mult rendszer
elzárta a sportolás
Iehetö ségét,
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fl. • Beszélő Kép ek s t949-1950-1951.
oktatást
évadben
megjelent
előodás szövegeinek
és filmdiascrozatainak
cnujegyzéke,
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