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/1.- falu és a város életé ból
A dlapoaiUv· soro.zat

a

,.

ismere\8llJ8g sz.emUlteUs're

osat~os

olv~anitásb61

készUlt.

Az 1-8.

daság tontosabb gépelt mutatja be.. A múzeum, mint..
~sm6ay
tel.

foplmáDaka

ipszógUgyl·.

kla1ákitását

in~zményeket

5zolPlja

a 2~5.

dal kapcsolatban

mUve16dési

a 9-15.felvé-

is a mege16zés, g6gyitás

'a· 16-22. diapoziUv.

ká~át szemlélteti

vett

kép a mezőgaz-

mun-

As egészséges életmód-

kép sportlátesltméQeket

és sport-

ábrizo L

toslalkozásokat

a sorozat a 4. osztályos

j61 hasaositható

lam1nt a k6rnyezetismeret
egyes képek leirását

olvasástan1tás,va-

anyagánAl is m1Aclkétosztá}Jban.

k6vetéS adatok '6s ismerteMsek

a pedag6gusnak ny6jtanak eligaz1t.ást.
lemszerUen csak a tanterv

által

Az

els6sorban

ibb61 atanit6érte-

megszabott mélységig tájékoz-

tassa ,a tanulókat.

Mez6gazdasági

gépek:

1. kép: Hea5sazd!sági géplerakat
Az Ag:rOker
eliStenben

Vállalat

zalaagerszegi

két.vasú. fuggesztett.

t&-laphelle.

váltvato1"gat6

ekéket lábi.

HögöttWt QI1rU~ majd sima heDgerek sorakoznak tárolási
potban. Ezektal jobhra vetóppek
/piros

/kék sz1nüek/.

azinUelt/ és permetez6gép-tartályok/sárgáX/

2. kép: 111ami gazdaság gépjavit6mUhalyének eu
Traktor javitása

és karbantartása

A mezé5gazda$ágigépek karbantartása
szövetkezetek

álla-

fut6szalagÓk
láthat6k.
részlete

foqik.

á8 javitása

javit6mühelyéhen történik.

A kép

általában

a

,. káp: Lánctalpas

traktor ekével

A magágyel6készit4s

fontos munkálatát.

a szántást mu-

tatja.
A lánctalpas
en - DaU

traktorokat

teljesitményt

- a talajviszonyokt6l

igénylo

fUgg6-

mez(5gazdasági munkáItnál hasz-

nálják.

4. kép: Arat6-cs6plOg4p

szalmaürités

közben

lA g6p mükiidásét más oldalr6l "A gabonaszem útja" cimü
diafilm 4. képe mutatja a fogalmazási
ben!1 A gép

to

részei: arat6rész,

szalmagyUjtó-tartály
ránként

sorozat VIlI. tekercsé-

cs6plorészt

é8 magtartályo

Területteljesitménye

2,5-5 kat. hold. vág6szerkezetének

szélessége

4 000 mm. Átalakitással

kukoricabetakaritásra

5. kép: Kukoricakapálás

kultivátorral

A voritat6erot iisszkerékmeghajtású
ja, amely laza, homokos szerkezetű

járószerkezet,
63

200-

is alkalmas.

traktor szolgáltat-

talajokon

is

nau

von6-

erőt tud kifejteni.
Ku Itivátorra 1 a négyzetesen,
nyek sorközi müvelés6t
ritbat6

vagy sorban vetett növé-

végzik. A kézi kapálás 70-9O%-a

igy meg. A gép finom kormányzása

csökkenti a

takanövény-

Hrülést.
6. képI Permetez6géppel

gyümölcsö.ben

E fontos növényvédelmi
száDt6töldi

ki8zórására

permehznek

munkán kivül a gép

é8 szólo permetezésére

is

mert a szükséges gépelemeket

rövid ido alatt tel

szerelni. A traktor-vontatta

permetezógéphez

utánfut6

tartálykocsit,

Teljeaitménye:

mely a növényvéd6szert

óránként szánt6földön

4,S • sz616ben 2 - 5,5 kat. hold.
4

vegyszerek
alkalmas,
lehet

rá

kapcsolják

az

tartalmazza.

6-11, gyümölcsösben

0,5-

'1. kép: FUkasza 1ucarJlásbaa:
b _la.Jrtakarmány

A munkagépet• amely' uéa~
sára alkalmas,

traktor

1.7 kat.

l'últét

vontat;ta:.,

lIIWIkaszélességen 60-

1830'I11III

hold mUnkateljesitilézmyel dOlgozik.

kasza a luce~~pem'láthat6

j6l,

vét magyarázó rajz vil~gitja

levágá-

a szerkezet

Kivel a

működési el-

meg.

8. kép: Burgonnkombá3n t~aktorral
A meghajtott
rost6qra

továbbUja

iárcsás

kiszedósaerkeari

'.nen kerl1lnek a gum6ka Ésodik
ta 'reDdSzerö be~dezésre.
melybe·szá.ll1t6szalag

vé~t
zete

elhely~zett

a

"Mellette láth8t6az

lánc-

kerUla

félautomap6tkoc~

a-

~~a~

sematikus ábrán a folyamat kiv4bet6 •.

terU.letteljesitménye
betakarUva,

szinten

segitségével

A.képmező sarkában adott
A gép

az elso

a burgonya-, 1'514- 6s szárkeveréket..· In-

8 6ra alatt,

2-5 hektárt

két

SO;l:' .

bUgoDJanS-

kezelti é8 kiszolgáló'

szemé.ly":'

4 fó.
A kép~ag

l.gfont~sabb

olyail munkagépeket ~

földmüvelési,

!amint betakari tási
figyelembe. vettük,
meret tantervében
takarmányDöv~ek/
nemléltethes.e

növé~ápolási.éS

a

munkákbanhaSználnak.

ÖsszeáUi tásáDál
mine!a környezeUs-

szerep'~

.növ~ek/saboilafélék..

termes~éséJiek

kapások,

gépi iaaDkaeszközeitképen

a·pedag6pa.

!. gépeslUs

szoc;1áUs jelenU.aSge' 1.• nae. meri a koZ'!-

heZebb tlzikaillllUlkákt61.
Az összehasonl1tássorán
pesit'~

ameqeket'

hogy mind az olvasáS,

szarU. gépek a l118z6gasdaság.
dolgo:6U

kevé*

baD Szerzett

be,

növényv~deimi,va-

a le8'U";

ILáSd. a gépek IIDlZIkateljeSitmá~eüli
épitsf1Dk a tanu16knak

alapitott

kpautalak1ra

tiJek.st~

megszabaditják

egyéni, ~agy báztájl

nagyüzemi gégazdaságoll:-

-.

a gépeket terméaze~es kÖrDYezetükben~ ti-

llemel'teUs kasban bamatatDi.

Illen

llelyzetben néha nell képes,

s

érz'kelDi IIliikCSd6sUk
menet6t. Ennek meskCSnnyitbére egyes gépek /fUkasza, burgonyakombájD/ felvételén oldalt. a képmező
egy élénk szinU négyszögében a munka%olyama~ sematikus rajzát
adjuk. Ezen j61 megmagyaráznat6 olyan részmüvelet is, amelyet
a természetben készült felvételen nem észlelnek.
A 3. osz.tályos olvaBÓkCSnyvben "A szCSvetkezetudvarán"
c., a 4. osztályos olvas6kCSnyvben "Tavaszi szemle a gépállomáson" c. olvasmányban szereplő majd minden .gépet szemléltethetUnk e felvételek segitségével/traktor, eke. borona. kombájn,
permetezőgép, fUkasza/. - A mezőgazdasági gépek felvételeit a
környezet.ismeret tanitása során 4. osztályban a magágyltészitás, mUvelt terUletek fogalma. a termeloszCSvetkezeti munka érzékeltetésére, részben pedig az egyes növények
/gabonaf·élék.
burgonya, cukorrépa/ ismertetésénél mutathatjuk be a
munkafolyamatok gépesitésének szemléltetésére.
A képeken gyakran szerepelnek traktorok. amelyek helyes megválasztása rendkivül fontos. Ez a végzendő munkától,
az Uzem terepviszonyaitól és talajféleségétől függ. A munkafolyamatok jellege szerint: szántásra nagyteljesitményü lánctalpas, vagy CSsszkerékmeghajtású traktorokat alkalmaznak; vontatásra. szállitásra univerzális traktorokat. Alló.
helyhezkötött és kombinált munkára /rendfelszedo, bálázó/ segédberendezések. szolgálnak.
A képanyag felhasználásának konkrét módja lehet például a következ6. "A szavetkezet udvarán" c. 3. osztályos olvasmány el86, gondolategységenkénti feldolgozása során
egy-egyszakasz olvaSását kCSvetóen vetitjÜk le a képeket. /Az
elsó
egJs6gnél a gépi fejést a fogalmaz4si diafilmsorozatban nA tej
útja" c. képsor adja./ Igy a második egységnél a
lánctalpas
traktort ekével mutatjuk, s a traktor felhasználási
módjáról
fitt pl. ek6t von/adunk
6

2-3 mondatos tájékoztatást.

A perme-

tez~gépet vetitjük le ezután. A "K~rd~sek, feleletek"-ben a 3.
kérdés más mezőgazdasági gépakről érdeklődik. Az olvasmány
feldolgozását követő rövid tartalmi összefoglalás során tárgyalhatjuk meg ezt a kérdést röviden a sorozat néhány képének
levetitésével. A gondolatsort a lényeg kiemelésével zárhatjuk: a gépesités megkönnyiti a nehéz mezőgazdasági munkát.

Múzeumok:
9. kép: A Magyar Nemzeti Múzeum homlokzata
Az intézményt gróf Széchényi Ferenc alapitotta. Közadakozásból, félmillió forint költséggel Pollack Mihály épitész tervei szerint épűlt l83?-tól l84?-ig.
Az ország legszebb klasszicista palotája. Márványfalú lépcsócsarnokát Lotz
Károly és Than Mór festményei diszitik. Több, mint
700 000
múzeális tárgyat óriznek a gyűjtemények a magyar föld és
a
magyar nép történetéből az őskortól napjainkig.A múzeum kertjében, a homlok at elott áll Arany János szoborcsoport ja.
10. kép: II. Lajos kirL;,' gyermekkori páncélja
A XVI. sz.-ban, D6zsa György korában
a vértezetet
általában főurak, gazdag földbirtokosok használták. Viselőjének a harcban viszonylag j6 v~delmet nyújtott.

ll. kép: Harci fokos és gerezdes buzogány a XVI. sz. elsó feléból /D6zsa György koraI
A fokost és buzogányt közvitézek is használták. A
fegyver kidolgozásának módjából lehetett megállapitani, hogy
tulajdonosa melyik társadalmi rendhez tartozott. jKés5bb, a
XVII. sz.-t61 kezdve e fegyverek nemcsak harci eszközök, hanem vezéri, fejedelmi jelvényekké is váltak pl. az
erdélyi

7

fejede~n.l./

- As

l51~

ressteüadjárathoz

as egre

lyed6 par8sstság

nagy ssúrba

UÁt

megbir4e~ett

~örb~ el1.ni

DBg'obb t61118gbenzsa1lérsorba sUlycsatlakozott.

Bak6cs érsek Dózsa GyCSrg sdkely

A hadsereg

végvári

viUzre

ta, aki a tCSriSlt
ellen sajáto. népi fegyvereikkel
zett paraszti'tömegeket
verek közUl kUlö~sen
paraastké.ek

kevezebiz-

felfegyver-

a ne.esSég ellen vezette. A ntpi tegya nagyméretU,

még bosszú

olykor egy métert is elér6

ideig a parasstság

f~ vfdelméU1

szol-

gáltak. /I178n eredeti terav.z' • korD61 igen ritka./
12. kép: A MaR ar N8lUeti Galéria homl.okzata
A palotát
A homlokzatot

HauSZllllUUl

Alajos tervei

Fadrusz János. Zala György

szobrai diszitik. A lépcsöcsarnok
tette. Az épületben

6s

Sennyey

fresk6ját·Lotz

a magyar képz6müvészet

cseinek relbecsülhetetlen
a XII-XX.

szerint ~pit.tték~

történetének,

értékU gyűjteménye

sz. alkotásai tekinth.t~

•

Károly

Károlyfeskin-

látható. Jelenleg

meg •

13. kép; A Magyar Nemzeti Galéria egyik emeleti terme
Betekintést

ad a felvétel a következ6

láthatjuk a festményeket

szemlé-16 látogatókat.

termek be is és
A nézővel

szem-

közti ralon Székely Bertalan: "Egri nök" c. festménye.
14. kép: A Magyar Mezi5gazdasági Múzeum bejárata
A tájékoztat6
illet~leg

táblák a nyitvatartás:i. időt

időszakos kiállitásokat

hirdetnek.

A múzeumot az 1896-ban rendezett milleneum!
történelmi

f6csoportjának

épülettömbjében

állitás bezárása után. Alpár Ignác mUépitész
zeum célja nemcsak a szemléltetés,
hozzájárul
8

a tUdományosan

mutatják,

kiállitás

helyezték el a kialkotása.-

hanem az oktatás is.

megalapozott

szakismeretek

A múIgy

gyors el-

terjesztéséhez

és érzékelteti

a magyar mezőgazdaság szocialis-

ta nagyüzemi átalakulását.
15. kép: Régi ekék
Mindkét eszköz az "Ekék a XVIII-XIX. sz.-b.61" c. időszakos kiállitás

anyagáb61 val6.

A felső képmezóbenDélerdély-i,
láthat6.

XVIII. sz.-i

A bübári társadalomban az eke farészeit

háZ'ilag készitetUk.
eloállitott

vastestü

feiéhen kezdte kiszorítani
túli

a

jobbágyok

de voltak olyan falvak .• amelyek bázi.ipar-

szerűen 1'oglalkoztak ek.efaragással.
rilag

háromrészü faeke

- Az alsa

képmez6a

ekét mutatja. Ez a XIX. sz.
a 1'aekét. Elaször főképen

nagy uradalmakban terjedt

elso

a dunán-

el. Fölényét bizonyit ja

a

ekével ssemb8l1. bogy 1871-ben az összes ekék több, mint
vasteetU volt~ Faekével a jobbágy. négy ökörrel napi
kat .• holdat szántott fel..
Az olvasástanitás

gyá-

keretében kultúrális

méi'lYszertibemutatásokon keresztül

énékeltetjük.

1'a-

5o%-a

0,3";' 0,4

életünket

él-

A ,3. osztál~

olvasókönyv "Látogatás a múzeumban"c. olvasmányánaktárgyaH&lyt:elen

lenne

ezt leszük1tenl csak a MagyarNemzeti Múzeumra. Ezért

lása során a múzeumfogalmát alak it juk ki.

több

múzeumhomlokzati képét és anyagukb61az olvasmányban szerep16 kiállitási

tárgyak egy-egy jellegzetes

darabját

képek. Ez ut6bbiakat más anyagrészek tárgyalásánállpl.
tályos olvasás: "Dózsa György parasztháborija",
traktorig",

mutatják a
4.osz-

"A faekét61 a

stb.1 is telhaSZDálbatjuk.

Egészségügyi

létesítmények:

16. kép: SZTK-rendelointézet homlokzata
A többemeletes, modern szakorvosi

intézmény Budapest
9

IV.kerUletének,
kossága

Ujpestnek

egészségügyi

zömmel fizikai dolgozókból

ellátásának

EgészségUgyünk

a felszabadulás

után

nek indult. melyben nagy szerepet játszott
tositásnak

mind szélesebb

orvosi szolgáltatás

társadalombizés az

megszervezése.

ték" c. olvasmányánál

olvasókönyv

szemléltethetjük.

olvasókönyv

tárgyalásánál

gyors fejlődésa

területre való kiterjesztése

A felvételt a 3. osztályos
4. osztályos

álló la-

egyik központja.

"Pistával

"Veszé4'es já-

de felhasználhatjuk

történt" c.

is.

17. kép: Szemészeti

rendelés az SZTK-rendelointézetben
beteget

A képen egy fertőzo kötőhártyagyulladásos
vizsgál

a szemorvos.

csokhoz

13.0.

A helyes életmóddal
olvasási.

"Érzékszervein~'c.

kapcsolatos

a 4.osztályos

olvasmánvhoz

egészségügyi

18. kép: Balesethez

jól felhasználható.

lóval és a gépkocsivezetóvel.

kapcsolatban

ISzirénát

központi

kormányzatunk

mentóállomásá-

egy szakképzett

A sUrgósséget

is használnak

Az Országos Mentőszolgálatot

az addig mUködo

Jelenleg

Budapesten

149 mentőállomás

látja el a SZOlgálatot.

mentőápo-

a kék

villogó

ilyenkor!1

1948-ban

államositásával.

10

-

vonul ki egy mentő egység

Az Országos Mentőszolgálat

rohamkocsik.

pedig az

rendelointézetekkel.

ról indul a mentő.autó az orvossal.
fénv is jelzi.

taná-

olvasókönvvben

Az SZTK körzeti orvosi rende lők szoros
.vannak a szakorvosi

egészségügyi

a

olvasmányának

hozta

mentóegyesületek

ll, országosan

vagy a mentőrepUlőgép-szolgálat

létre

Sürgős

összesen

esetekben a

lép mUködésbe.

-

19. kép: Sebészet!· kórierem-riszlet
Az OrYOSDÓ
éppen vizitet
elleDórn

tart.

vizsgálja

a beteget,

gyógyulá_t.
A 3.osztályos

olvasóköDyv "Kórházban voltam" c. 01-

. vasmánya járváDykórbázról szól.
mánakkia1akitásához

vetithetjük

A kórház általánosabb fogala feldtelt.

20. káp: MUtá. készUlódés llriitéth.z

A képen a ·be~sakodó sebész.é8 a
láthat6.

gyakran sebészeti
tos tiszta.ot
A

segédszemé17zet

lIlÜszereket éppen behozzák a lIÜt6be. A gyors.

A steril

orvosi beavatkozásnál

jól énék.elteti

oly rendkivül

fon-

a kép.

3.oszt.áiyos olvas6kijnyv "Ves,élyes játék'" c•• a4.

osztályos olvasókijnyv "Pistával

történt"

c.

olvaSllányához

használható fel.
21. kép: Rijntgenvizsgálat- tUdógOndoz6ban
derltki.g

lev.tkó~

zött beteg. A képmezőegyik oldalán röntgeufel"'telt
tunk.

Jól megfigyelhet6 a gépben.álló,

látha-

A

3.osztályos

olvas6könyY "Tbc" c.

o-lTa~ához.

valamint a 4.osztályos-nÁ lélegzés" c. olvaSIIIáD"hoz alkalmas.
Feltétlen

meg kell emliteni a rendszer..

szür6vizsgálatok .jelentaségét.
Vizsgálatot

1949-ben kb. 1millió

végeztek, 1961-ben 4.6 milliót •. R'ssbeD

köszönhető. hogy a tbc";s halálozást

sikeriilt

.

megelőző
. szürO-

ennek

igen alacsouy-

ra leszoritani.

II

22. káp: Szanatórium!
krzákelteti
kozási

lehet6ségek

egY csoportja

betegek

a kép a szabadabb mozgási.
mellett gyógyulásukat

orvGBi felügyeletet

A tbc-vel kapcsolatban

hall a gyermek

Jelenlegi

határ kórház,

egészságügyi

.gy6gyintézet

zött, mert gyógyit 6 tevékenys&gUk
Az egészségügyi
nitás során aolgozzák
személyi

szand6rl-

alkalmazására

zat 16-22. képe e munkához

nem
kö-

els6sorban

a tanulók.

higiénére

eUátásunkban

.és· szanat6rium

erosen közelit egymás~oz.

ismereteket

fel

rákon ezeknek gyakorlati
célja a

a

méri.1

ezt le pusztán ilyen irá%lYú Inógyintáze-

tek gyUjtofogalmává.
nea

állandó

is. lAz ápolóno egy beteg pulzusát

umr61. Ne BzUkitsUk
vonható

társas szóra-

ellenorZo.

az olvasásta-

A környezetismereti
kerül sor,

való nevelés.

. amelynek

A diapozitiv

is szemléltetési

6-

Soro-

lehetosé~etnyújt.

Sportl étes ítmények:
23. kép: A Népstadion
A képen labdarúg6mérközést
ról a nézósereg.
hatalmas

Jól láthat6k

az

vil~itóberendezések

figyel a zsufolt lelát6kesti mérkozésekhez

használt

is.

"~. staidon Eur6pa egyik legkorszerUbb,
legnagyobb 6s
legszebb létesitménye. A kibOvités után mintegy 100 000 n~zo~
befogadó

betonkagy16t

tervei alapján.
g6-, atlétikai
eredmények

1948-ban kezdték épiteni

1953. augusztus

2O-án nyitották

pályák. tornacsarnok

pontos elbirálását

találhatók

fotocellás

Dávid Károly
meg. Labdarúitt.

A sport-

cél1'ényképez6 beren-

dezések biztositják.
KUlönleges
melyet

rendszerű

utáni pillanatban
12

elektromos

eredményhirdeto-tábláján,

14 000 égo világit meg - az eredményeket
közlik a közönséggel.

-a-

megszületésük

· Nemcsaklabdarugómérk6.zések. de egyéb sportverseny ek
szintere

is a Stadion. Ezt igazolja

25.két>i

A Nemzeti Sporluszoda
'Usz6verseDYfolyik.

-

a felvétel.

Margitszigeten

A

a

vöröst ág-

lás épület medencéjében nemcsak a magyar· úsz6- és·vizilabdaspo;rt IHcsapata tart' edzéseket,

hanemjelentős

legtiatalabb·korosztályának

itt

történo úsz60ktatása is.

/Egyébként a sziget partját

egész hosszában gyárak.

tok, hivatalok.sportegyesUleteinek

az ifjúság
vállala-

vizi sporttelepei

foglal-

jákel./
A sportéletet

ismertető néhány kép részben a neveze-

tesebb sportlétesitméDYeket mutatja be, részben az ott
sporttoglalkozásokr6l.
a 23-24. kifejezetten

ve~seDYekr6lad fogalmat.

foly6

Ezek. közUl

a 3. osztályos olvas6köDYv"Jani a Nép-

stadionban" c. olvasmányhozkészült.

A képek az egészségügyi olvasmánYOktárgyalásánál
egészséges sportfoglalkozások

sz.emléltetésére is

az

alkal_salt

/jJl. 4. osztályos olvas6könyv "Ki az erősebb?" c. olvasmányutolsó bekezdéséhez/.

Kocsis· Edit

o

A nép élete

25 db tiapozitiv a 4. osztályos olvasmáDyokhoz ' ,_

A

a környezetismeret
nálhatók

ma

n~hány témájához

ad segitséget.

a képek az anyag tárgyalásakoro,

az új fogalmak

tisztázásakor,

azzal

Felhasz-

párhuzamosan

s az ismeretek fel1dézésekor.

11-25. számu képek: A falu é8 város élete.1
26. kép: Dunaújváros
A 4e

távlati képe

oSztályos

0

géhez alkalmazkodva
gyed egy részletével
"melyek

"Dunaújvárosban"

a gyárv"árost

c. olvasmány

szemlélteti

és a kéttat elválaszt6

falkén~o fogják fel a gyárváros

szöve-

a kép a lak6ne-

fákat, erdősávot,

füstjét, tisztitják

le-

vegőjét". la 'kö~v savail. _ A tervez6k
még arra is gondoltak,
•..
hogy az uralkodó északi, északnyugati szél ne a lakott terü'.

let felé hordja oa füstöt é8 a gázokat,
VasmütéSl délre. 194-9-ben kezdték
o

27. kép: Dunaújvárosi

o

utcarészlet

~ mod8rn Barátság
utcáját,
parkokkal,

ezért épült a város a

el az épitését.

négyszinte.,

lak6 telepegy
0

lapostetejü

fákkal. Az e~sz

részletH.

lakóépületeit

város tágaa:

egyenes
látjuk

mindenütt

kis

modern

házak, széles utcák, terek.

28. kép: Dunaújváros!
Magasból

látjuk

talgtí kém6~kolosszusai
sinpárjai

a

Va&mU épületeit,

t. Az eltítérben a

látszanak tehervonattal.

kon szállitott vasércet

14

VasmU

dolgoznak

tornyait

Vasuton éa dunai
itt fel.

és füs-

hatalmas pályaudvar
uszályo-

A hatalmas csarnokban kok Ll.Lákba

,:;mlikaz

30. kép: Dunaújvárosi Meleghengermü
Részlet a me1eghengerdéból:

az izzó acéltömb

elin-

dul útjára.
A 26-30. számú képek a Dunaújváros c. olvasmányt magyarázzák és
29.

és

teszik azt

30. számú kép

a tanulók számára elképze1hetové.
A vas

c. környezetismereti

témát

A
is

szemléltetik.
31. kép: A kanyargó Tisza
Légife1vételről

látjuk

a békésen kanyargó folyó kö-

zépső szakaszát. A part mentén baloldalon

kis

erdő, a

jobb

oldalon Szolnok megye egyik ipartelepe. A folyó kanyargós medrét 140 átvágással 460 km~rel röviditették meg,

amikor

sza-

bályozták.
32. kép: A megáradt Tisza
Elöntött falut látunk, vizben álló házakkal,

ledőlt

falrészekkel. Teljesen kihalt, szomorú a táj.
33. kép: Gát a Tisza partján

zsekötegekből és homokzsákokból gátat épitettek. A nyulgát

.a

tiszadobi árvizvéde1met ábrázolja. Az árvizgátak

a

Az árviz további pusztitásának

folyó mentén kb. 4000 km,

megakadályozására
hossza

14.000 km-nyi csatornahálózat

130 szivattyútelep is épült.

rő-

és

34. kép:

A Keleti

Főcsatorna

A k6p Balmazújvárosnál mutatja a Focsatornát,

sziDttart6

A csatorna k6t oldalán zöldellő mezők.

buk6val.
A neaatorna

rajzi

szeml61teUsáre használjuk

jellegU alap ismeretek

36. 68 38. kápet.

a viz-

c.

fel a Föld-

diapozitiv-gyUjteményből

a

/Öntözőhajó a Fé5csatornáni A Tiszalöki Viz-

erőd.1
E 8Cm)ut
va~nál,
hatjuk,

továbbá a
érz6keltetve

31-34.

számú kápeit

TiSza

a multat ,.

a j'elent.

vel gazdagithat6 a f51drajz1 jellegű
vénytermeszu.

35. képI

a

Tön a viz

c. költeménJ1l61 is

c. 01-

felhasznál-

A képek segitségé-

alapismel'etek,

6s a

nO-

t6maköreiDek szemlélteUsa.

A D16spori 118Qkoh6,

lÁtkép il L.enin Kobászati Mtlvekről. E].6.térbentehervonatok '- a nagkoh6.
fUst5lg6 kéményekkel. Hátt6rben
látszik a modem 'VlUoS eo rásze 6s a várost körUlvevo zöldelll5
dombok.
36. k6p:

Önt6csarnok a mozgó nagy daruval
"A daru&" c. olva~

illusztrálására

A hatalma. daru felemelte a "több tonnás,
teli

Ustöt"

ffilk6je,

/k5nyv szavail.

alkalmas káp.

fortyogó

A magasbanlátszik

acéllal

a

darukezelő

a káp jobb oldalán a Martin-kemencék. elotérben

az

Uzemanyag,a koksz.

37. kép:

MUködika nagykalapács
_Dlósgorött

sége 6s az 6riási
kás hosszú

16

a Lenin Kohászati Kúvek egyik

nagykalapács látszik

IrészletI.

rudakkal Igazit ja a formálásra

üzemegy-

Három mun-

előkészitett,

izzó

vastömeget., amelybl51keréubroDC80t kov~_1Dak _;14. A k'pe't
magyaráz6rajz epulU

kl.

A Diósgyőri Bagykoh6b A darv.s c.olva8llÚl0tat

1éltetik

a

környezetisme.reti 6rákon, amikor a va.r6l
30. képek tovább mnyitn,
kapcso latos

szem-

35-)7. számúképek, de igen j61 relhaSZDtlbat6t
kieg6Szltik

tuútuDk.

A 29. és

a vas fe140lBo__ val

tIlaiva lókat.

38. kép: Olaj-Nritorag
A kép két riszbl51 áll.

Ugifelv6tela

tunk Bagylengye1ben. a mánk pedig
t01'ODY
vasszerkezetútt

a felvezet6

j61 érzékeltetik

1éT6 tebera~

az ott

fÚl'ótorDyotlá.-

ka•• lhoua
1épcs6ket.

a

hataaa.

Az arinJOka~

ls.

39. kép: A Barátság olajveHtfk
160 cmmtHységbefektetett

csö.,ezet6ken

kerentül

jut az olaj a SzovjetUDi6b61Magyarországba. A Barátság olajvezeték Nógrád megyei szakaszán olajcBÖvek szerelését

látjuk.

40. Up: OlajfiDoll1t6
Második ötéves tervünk egyik legnagyobb büszkes6ge a
Százhalombattai
részletét

OlajtiDOlI1t6. A kép a

lepá.r16

ils.

eo

körarese UBII8ret

61'''

é8 a gáztartá.lyokat mutatja.

A 38-40. szúú diapozithek
haszná.lhat6k, akoolaj taDitá.sakor.

41. kép: A Tihany1 féls!1get
Jól látszik
tihanyi

a fákkal bor1tott

tálazlget,

tetején

apátsággal lma múzeumi.is a templollll&l. A

a

Balaton

17

szépségét hiven mutat6 felvételen a kéklő vizen kis fehér vitorlások é8 a messziségben kéklő hegyvonulat elénk varázsolja
a agyar tengert.
42. képI

A Balaton Si6foknál
A Balaton partján, a fák között négy hatalmas,

dern szál16 nyúlik a magasba.
lók látszanak.

4,. kép:

A parton, a fövényen

mo-

strando-

S16fok szállodái

K5zell~1 látjuk két modern, hatszintes szálloda épUletét. A parton, a fUben üdülők, napoz6k tarka tömege.

448 kép:

FUrd6zők a parton

Iskolás üdülő csoport fürdik,. cs6nakázik a
Balatonbu. Előtérben az 6v6intézkedésül készenlétben á1l6 ment5cs6nak és ment65v.
A 41-44. számú képek a Két hét ·,a Balatonon c. olvasmány illusztrálására, de a Földrajzi jellegü alapismeretek szemléltetésére is alkalmasak.

45. kép:

LillafUred

A GaradDa és Sz1Dva v5lgy találkozásánál fekszik a
csodálatos szépeégü Lillafüred. A képen láthat6 Palota Szál16, a SZOT Udülője. me11 300 személy befogadására alkalmas.

18

46. kép:

A Hámori t6
A Palota Szálló mellett van a Garadna

ből mesterségesen felduzzasztott Hámori tó.
viziúttörők csónakáznak a tavon.

47. kép:
leten a

patak vizé-

A képen

éppen

A táj őszies.

IstYán .cseppkóbarlang: Szomorúfiiz
Az István cseppkőbarlangb6l a "Szomorúfiiz" c.részcseppkóképzódmény ritka szép látványa élvezhető.

A 45-47. számú képe~ a Lillafiired c. olvasmánynoz nyújtanak
szemléltető anyagot, érzékeltetve, nogy Lillafüred ma már
mindenki számára elérhető az év bármely évszakában.

48. kép:

Tanácsko.zik az országgytilés
Az Országház egyik iiléstermében éppen

tanácskozás

folyik.

49. kép:

Kitüntetés a Parlamentben

1965-ben a Magyar Népközt~rsaság Elnöki
Tanácsa
Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova Nyikolajevának,
a hős
szovjet ürhajósnak - ürrepiilésével szerzett
elévülhetetlen
érdemeiért - • a Magyar N.épköztársaság Z.ászl6rendjének gyémántokkal. ékesitett I. fokozatát adományozta. Ezt az ünnepi
pillanatot örökitette meg a tot6riporter. Az ünnepelt ürha~
j6snőt szovjet és magyar államférfiak veszik köriil.

50. kép:

Fenyofaünnepség a Parlamentben

A kiemelkedOen tanuló és jó magatartású
úttörek
jutalmul résztvenetnek a Parlament kupolacsarnokában rende19

_.

\.

,.ett

t~5'faÜJUlep,qcm.,

,A

18.

III

magas teldialt.U

ta

köri1

Ut juk -as JlJmep"l.5áUéS1'Ók rldáa Be~gét.
A 48-50.

szám' k6pelt A

nálhat6k fel

Illi

BudapesfiDk c. ctI~Smányhoz

ás k3rilJesetismeret6rán,

.szág \igy.it intézlk" '

Co

amikor

témát ~ssél:jükmeg •.,

"Ahol

hasz":
az or-

I

\

