
Túrkeve élelmezési kérdései
Túrkeve élelmezési helyzetének értékelése és a mezőgazdasági

dolgozókra levonható általános következtetések

A falusi lakosság táplálkozásának viszonylagos lemaradása, valamint a mező-
gazdasági idénymunkások élelmezésének jelenlegi megoldása tette szükségessé, hogy
egy a fejlődés magasabb fokán álló agrártelepülés élelmezési helyzetével foglalkoz-
zunk.

Feldolgozásunkban főként mezőgazdasági dolgozók táplálkozása és az ebből
eredő esetleges egészségügyi összefüggések elemzésére, Túrkeve lakóinak tápanyag-
szükségletére, a tápanyagszükségletet fedező élelmiszer biztosítására, valamint a
mezőgazdasági idénymunkások számára alkalmas csoportos étkeztetési rendszer
kidolgozására voltunk figyelemmel.

I.

Mezőgazdasági dolgozók táplálkozása és az ebből eredő
esetleges egészségügyi összefüggések elemzése

Általános sorozási tapasztalat, hogy a földművesek felnőttkori testmagassága
kisebb, mint az ország egyéb lakóié.

Bartucz az „Életkor és termet a nagykunsági magyaroknál" című tanulmányá-
ban megállapítja, hogy a nagykunsági magyarok egyfelől 4 évvel később érik el
maximális magasságukat, mint az eddig megállapított országos átlag, másfelől, hogy
a maximális testmagasság 0.8 cm-rel kisebb az országos átlagnál.

Megállapítja továbbá, hogy az átlagos testmagasság a maximum elérése után
nem marad meg még átmenetileg sem az elért szinten, miként az a .testmagasság
változására országosan jellemző, hanem azonnal csökkenni kezd. Ez a terméscsökkenés
férfiaknál 30—40, nőknél már 23—26 éves korban mégkezdődik.

A testmagasságcsökkenés e korban nem lehet fiziológiás, hanem ez — Bartucz
megállapítása szerint is — környezeti, szociális tényezők hatásának eredménye,
ugyanis az azonos településen belül a nagyobb földdel rendelkező, illetőleg jobb
szociális helyzetben levő lakosság testmagassági adatait a jobb táplálkozás, a ked-
vezőbb higiénikus viszonyok eredményeként lényegesen kedvezőbbnek találta.

De .nemcsak a testmagasság és táplálkozás, hanem a táplálkozás, elsősorban
a védőtápanyagfogyasztás (tej, tojás, stb.) és a népmozgalmi, morbiditási, mortalitási
adatok közt értékes összefüggések állapíthatók meg. Azokban az országokban, ahol
magas a védőtápanyag, főként a tej fogyasztása, ott alacsonyabb a fertőző megbete-
gedés, a csecsemőhalandóság alakulása. Természetszerűleg a magas védőtápanyag-
fogyasztás, a magas tejfogyasztás elsősorban a lakosság gazdasági, kulturális és higié-
nés helyzetének az indexe, önmagában a magas tej- és védőtápanyagfogyasztás
megelőző higiénés rendszabályok, felvilágosító és nevelő munka nélkül nem oldja
meg a fertőző megbetegedések elterjedésének megakadályozását, a csecsemőhalandó-
ság kedvező alakulását, de mindenesetre elősegíti a szervezet ellenállóképességének
növelését, miként ezt Fekete vizsgálatai is igazolták, aki fokozott komplett fehérje-
fogyasztás mellett a védőanyagtermelés növekedését észlelte.

Termelési válságok, rossz mezőgazdasági termelési eredmények és az azt követő
élelmezési helyzet az összhalálozásra, a tb-halálozásra, stb-re is kihat, miként azt
Dabis is megállapítja a „Termelés és egészség" című közleményében.

Túrkevén is az 1924—25. évi mezőgazdasági válság kihatása a tb-halálozás
(az 1924—27. évek átlagában a tb-halálozás 2.6 ezrelék, az 1928—32. évek átlagában
már 1.7 ezrelék), valamint a csecsemőhalálozás (az 1924—27. évek átlagában 18.4 ezre-
lék, az 1933—38. évek átlagában 15.1 ezrelék) alakulásában is megnyilvánult.

A földreform következtében előállott jövedelememelkedéssel nemcsak a mező-
gazdasági dolgozók táplálékának volumene nőtt meg, hanem minősége is változóban
van, fehérjeellátása fokozódik, általában a drágább élelmiszernyersanyag-források
felé fordul. Pl. K. J. tsz-tag családjában (a család 6 főből áll) egy felnőtt 1954. április
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havában napi átlagban 4844 kalóriát, ezen belül 164 gr húst, 36 gr tojást, 163 gr
színesfőzeléket, 66 gr zsiradékot, 116 gr gyümölcsöt, 400 gr tejet és tejterméket, 79
gr cukrot fogyasztott.

Egyéb tényezők mellett a táplálkozás mennyiségi és minőségi fejlődése is
hozzájárult a mezőgazdasági dolgozók halálozási arányszámának javulásához. Túr-
kevén az összhalálozás 1938-ban 1.5 ezrelék, az 1948—52-es évek átlagában már csak
1.2 ezrelék; míg a csecsemőhalálozás 1938-ban 10.4 százalék, addig az 1948—52-es
évek átlagában 5.2 százalék; az 1934—38. évek alatt tb-ben elhaltak összszáma 105,
az 1948—52-es évek alatt viszont csak 50.

Az általános javulás ellenére is az iskolafogászati (1953-ban a vizsgált 1771
általános iskolás gyermek közül kezelésben részesült 1326), a csecsemő- és terhes-
gondozási, stb. adatok igazolják, hogy a falusi lakosság táplálkozásában még további
nagymérvű fejlődésre van szükség.

A fejlődésnek elsősorban a komplett fehérje-, kalcium- és vitamintermelés és
fogyasztás emelkedésében, az ételismeretek kiszélesedésében, valamint a 'konyha-
technika megjavulásában kell megnyilvánulnia.

•II.

Túrkeve lakóinak tápanyagszükséglete, a tápanyagszükségletet
fedező élelmiszer biztosítása, figyelemmel a helyi termelési

és táplálkozási szokásokra
A lakosság tápanyagszükségletét fedező élelmiszernyersanyagok mennyiségét

a lakosság, különböző rétegeire kiterjedő családi élelmezési adatfelvétel, kereskedel-
mi élelmiszerforgalom, termelési adatok, vágási engedélyek stb. megállapítása útján
határoztuk meg.

A város élelmiszertermelése és a lakosság táplálkozása több problémát vet fel,
melyek közül csak néhányat emelünk ki.

A város zöldség- és zöldfőzelékellátása látszólag megoldott. Az öntözéses ker-
tészet egész terméshozamára azonban a Mezőker termelési szerződést kötött, és így
termékek nem kerülnek belső felhasználásra. A lakosság rendelkezésére mindössze
kis háztáji kertek állnak, melyek távolról sem biztosítják a lakosság évi kb. 10.000
mázsás zöldség- és zöldfőzelékigényét.

Altalános hiányosság, hogy még a nagyobb öntözéses kertészetek termelése is
elsősorban a termelési lehetőségekre és érdekekre van figyelemmel, és nem oldja
rr.eg a termelés összes szezonális lehetőségét, ezáltal nem járul kellően hozzá a lakos-
ság folyamatos vitamin- és egyéb fontos tápanyagellátásához.

A gyümölcstermelés nem biztosítja a lakosság évi közel 5000 mázsás gyümölcs-
igényét, ennek következtében a gyümölcsfogyasztás országos átlag alatti.

Az évi burgonyatermés a rossz termelési adottságok miatt 2200 mázsa körül
mozog. A nem kielégítő zöldség- és zöldfőzelékellátás mellett az elégtelen burgonya-
termelés is hozzájárul ahhoz, hogy az élelmezésben a cereália fogyasztásának túl-
súlya alakul ki, és főként a téli C-vitaminellátás nem kielégítő.

A város búza-, rozs- és rizstermelése nemcsak fedezi a lakosság szükségletét,
hanem lisztből kb. 31.000 mázsa, rizsből,*' a magasabb helyi fogyasztás ellenére is,
1650 mázsa kerül városon kívüli felhasználásra. A cereáliafogyasztás túlsúlya meg-
bontja a tápanyagfogyasztás egyensúlyát, és jelentősen növeli elsősorban a lakosság
B-vitamin szükségletét.

A tej- és tejtermék-igényt a város jelenlegi tehénállománya fedezni tudja. Ha
azonban a városon kívül felhasznált tej- és tejtermékeket is figyelembe vesszük,
akkor a tejfogyasztás a családi élelmezési adatfelvétel adatai szerint nem kielégítő.
Pl.: N. I. héttagú családja 1954. március havában napi 1 liter, K. A. nyolc tagú családja
nem fogyasztott tejet.

A tejhozam növelése a lakosság komplett fehérje-ellátásának emelése céljából
alapvető feladat.

A lakosság hússal és hústermékkel való ellátása nem kielégítő. A kiadott
vágási engedélyek és kereskedelmi forgalmi adatok szerint az általunk kiszámított
húsigényt nem biztosítják. A húsfogyasztást a baromfifogyasztás megjavítja, de az
még így is mélyen a kívánatos mögött marad.

A jelenlegi nem kielégítő húsfogyasztás szükségessé teszi a tej, tejtermék, tojás
fogyasztásának emelését, valamint a vágó állatállomány növelését.
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III.

Mezőgazdasági idénymunkások számára élettanilag helyes, gazdaságos,
egészségügyi és szervezeti szempontból alkalmas csoportos

étkeztetési rendszer kidolgozása

A mezőgazdasági idénymunkások élelmezése egyrészt a nagy munka követ-
keztében előállított magas tápanyagszükségletre, másrészt az élelmezés szervezeti és
higiénés megoldásaira való tekintettel nagy jelentőségű.

Megfigyeléseinket a túrkevei Harcos tsz. dolgozói étkeztetésénél végeztük. ,
A Harcos tsz. dolgozói közül 90-et az általunk kialakított módon élelmeztünk,

a többi dolgozó élelmezése pedig az előző évhez hasonlóként folyt.
A központi konyhát, ahol a raktározást, előkészítést és az edényzet mosoga-

tását oldották meg, a központi munkahely közelében levő iskolaépületben állítot-
tuk fel.

6 brigádrészleg dolgozói részére, akiknek munkahelye a központi konyhától
2—10 km távolságra volt. az ételt a honvédségtől kölcsönzött 909-es mintájú katonai
mozgókonyhán készítettük és szállítottuk ki.

A központi konyha nemcsak a helyileg fogyasztott ételek nyersanyagát készí-
tette elő, hanem a mozgókonyháét is. Az előkészített élelmiszerekből az ételeket
a zárt rendszerű mozgókonyha készítette. A főzést úgy időzítettük, hogy az rész-
ben a kiszállítás alatt történt, ezáltal az ételeket a dolgozók optimális hőfokon,
jelentős értékcsökkenés és törődés nélkül fogyasztották.

Az ételkészítéstől számítva az ételszállítás és tálalás időpontja két tál étel
esetén átlagosan 1 óra 30 perc, négy tál étel esetén 2—2 és fél óra volt.

Az ételek hőfoka a tálalás megkezdésekor 80—85 C fok, befejezésekor 55—60
C fok, volt.

A fenti módon történő ételkészítés és szállítás nemcsak az ételek élvezeti, bio-
lógiai értékét növelte, hanem mikrobiológiai szennyezettségét is csökkentette, mi-
ként ezt az ételkészítés és tálalás egyes fázisaira is kiterjedő vizsgálatok is alátá-
masztották. Mikrobiológiai kontroll az egvéb brisád-dolgozók ellátását biztosító kiszál-
lított készétel volt. A nyári időben az ételek kihűlése és ezáltal a baktériumok elsza-
porodására kedvező hőmérséklet az 1—2 órás kiszállítás alatt nehezen következik
be, így sem az általunk javasolt, sem a kontroli-ételekben nagyobbmérvű baktérium-
eLzaporodást kimutatni nem tudtunk. A kapott értékek eltérése azonban így is
alátámasztotta kezdeményezésünk helyességét.

Kísérleteink alapján egy központi előkészítő konyhával és 5 mozgókonyhával
800—1000 fő élelmezését változatosan, jól és úgy lehet megoldani, hogy a készétel-
szállításból eredő higiénés hiányosságok nagyrészt kiküszöbölhetők, az ételek törő-
dése, jelentős értékcsökkenése nem következik be.

A nagy melegben és szabadban dolgozó mezőgazdasági munkások fokozott
kalória-, tápanyag- és folyadékigénye az irodalmi adatok alapján ismert. Több
szerző szerint is az aratómunkások súlycsökkenése még kielégítő kalória-ellátás
esetén is bekövetkezik. Valószínű, hogy a testsúlycsökkenés a meleg munka nyomán
előálló nagy verejtékezésből és az ezzel kapcsolatos sóveszteségből adódik, melyet
a nagy vízfelvétel sem tud megakadályozni a só- és egyéb tápanyag- háztartás átme-
neti zavara miatt. A kézi aratást és cséplést végző dolgozók kalória- és egyéb táp-
anyagigénye lényegesen magasabb, mint a gépesített munkát végző mezőgazdasági
dolgozóké, akik messzemenően kedvezőbb feltételek mellett végzik munkájukat.

A szabadban végzett munkánál a fehérjeszükséglet emelkedik, eléri az össz-
kalória 17—18 százalékát. A szénhidrát bontása a szervezetben vizet tart vissza és
a szénhidrát fokozott adásával a vízegyensúly fenntartása könnyebben megoldható.

A Bl-vitamin-tartalom, valamint az ásványi anyagtartalom bevitelének foko-
zása nemcsak a melegben dolgozók erős verejtékezését, testsúlycsökkenését, hanem
nagyfokú vízfelvételét is csökkenti. A meleg munkánál a Bl-vitamin emelése a
fokozott szénhidrát-fogyasztás miatt is előnyös.

Az aratási idénymunkák étlaptervezetét úgy készítettük el, hogy az a gépesítés
fokának, valamint az előbb vázolt élettani igényeknek megfeleljen.

Az általunk előállított és a kontroli-élelmezés nyersanyagfelhasználásának
elemzése igazolta, hogy az általunk nyújtott élelmezés lényegesen magasabb össz-
fehérjét, komplett fehérjét, B1-, B2-vjtarnint, nikotinsavat és C-vitamin értéket tar-



talmazott: A két élelemezés azonos nyersanyag — forintkerettel és élelmiszer-
lehetőséggel dolgozott, különbség csak a szakmailag helyes és az élettani szempon-
tokat figyelembevevő étlaptervezés összeállításában volt.

A fokozott sóbevitelt az étel ízesítésén keresztül oldottuk meg, a szokásos
sómennyiség 25 százalékkal való emelése útján. A legtöbb sót a munkavégzés alatti
ebédkor adtuk;

Megfigyeléseinket a július 1—16-ig terjedő időben végeztük. A felemelt sóval
élelmezett dolgozók vízfogyasztása 20 százalékkal kevesebb volt, mint a kontroll-
csoporté.

A kapott munkateljesítményi, egyéni állapoti megfigyelések alátámasztották,
hogy a mezőgazdasági idénymunkások fokozott fehérje-, vitamin-, ásványanyag- és
szénhidrát-szükségletét az étlaptervezésben — az idénymunkák zavartalan elvégzése
és a dolgozók egyéni állapotának fenntartása céljából — érvényesíteni kell.

Megfigyelésünk szerint a mezőgazdasági dolgozók élelmezési rendszerének
helyes kiépítéséhez — az élelmezettek létszámától függően — csupán raktárak, elő-
készítő és megfelelő számú lóvontatású mozgókonyhák szükségesek.

Ez a rendszer kiküszöböli a nagy, költséges és készétel-kiszállításra is alkalmas
konyhák létesítését.

Kísérletünk alatt 90 dolgozó ételének kiszállításához — a mozgókonyha egyéb-
ként 180—200 fő ellátására alkalmas — mindössze 1 pár lóra és kocsikísérőre napi
2 és fél óráig volt szükség, míg az előző évben 180 dolgozó élelmezését 6 pár lóval,
kocsival, kocsikísérővel napi 18 óra alatt oldották meg.

A mozgókonyha által előállított ételek értékének elbírálásául a felhasznált
élelmiszernyersanyag biológiai értékelése, az ellátott dolgozók véleményének rend-
szeres felvétele, valamint a brigádvezető által vezetett munkateljesítmény szolgál-
tatott. Az általunk ellátott brigád-részlegek azonos munkakörülmények közötti ter-
melése 3—5 százalékkal volt magasabb a brigádvezetők nyilvántartása szerint, mint
az étkeztetés bevezetése előtt, illetőleg mint az egyéb módon ellátott dolgozóké.

A véleménykutatás adatai szerint az ételek minőségével és mennyiségével a
dolgozók elégedettebbek voltak, mint az azonos nyersanyagokból előállított, de k é j -
étéi-szállítás útján ellátott dolgozók.

A mezőgazdasági idénymunkák élelmezésénél általunk először alkalmazott
mozgókonyha-rendszer eredménye igazolta, hogy az mind a tsz-ek, mind az állami
gazdaságok dolgozóinak élelmezésénél jól felhasználható.

E rendszer által ugyanis nemcsak gazdasági megtakarítás érhető el, hanem az
élelmezés közegészségügyi feltétele, valamint az ételek élvezeti és biológiai értéké
is megjavul. , . ,

DR. HATOS GYÖRGY.
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