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Eld'szó
A gimnóziumok Ill. osztólyóban és a szakkCSzépiskolókban
folyó fCSldrajzoktatós részére készült szines diapozitiv-sorozat megjelenésével
mér valamennyi iskolatipus rendelkezésére óllnak a ftsldrajztanterv anyagóhoz kapcsolódó diaké •.•
pek.
Az elkészUlt diasorozatok összesen 800 szines képet tartalmaznak. A fenti mennyiség igen jelentd's segitséget nyujt a
tantervi ktsvetelmények megvalósitós6hoz.
A diasorozatokhoz
készült "lsmerteték" és a II FCSldrajztanitós"-ban megjelent cikkek sokoldalu tójékoztatóst nyujtanak
a diasorozatok elvi, tartalmi és módszertani vonatkozósairói • Ezért ólta löncs je lIegU kérdésekre mór nem térUnk ki,
mert a szaktanórok igen gazdag tapasztalatra
tettek szert a
gyakorlati munka során,
A jelen diasorozat képeinek kivólasztósa so~n figyelembe
vettUk az eddig elkészUlt sorozatok tartalm6t, és azonos
orszóg vagy ógazat esetében sem ismételtUk meg a képeket, az objektumok egy möslk sajótoss6gónak,
vagy oldalónak a bemutatós6ra tCSrekedtUnk. Igy az óltalónos iskolai
és gimnóziumi diasorozatok tartalmukban kölcsönösen kiegész iti k egymóst.
A szocialista vilóg regionólis gazdas6gi földrajzóhoz kászUlt szines diasorozat kCSvetkezetes és sokoldalu felhasznólósa a gyakorlati munka során nagymértékben emelheti
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a tantárgy hatékonyságát.
A szemléletesség elvének érvényesitésével el8segithetjUk az érdekl&:fés felkeltését,
az
uj ismeretek könnyebb meg~rtését és e Isajáti tását. A di aképek bemutatása megkönnyiti a helyes képzetek kialaki-·
tását, ösztönzi a tanulók aktivitását az órán folyó munka
során.
A gimnázium Ill. osztályában befejez8dik a földrajztanitás.
Nem mindegy számunkra, hogy mi Iyen benyomásokka I és
alapokkal inditjuk utnak tanitványainkat.
A rendelkezésUnkre álló diasorozatok megkönnyitik az eddig tanult földrajzi ismeretek szintetizálását
és igya mindennapi életben
önállóan eligazodhatnak
tanitványaink
a gyorsan változó
világban.
A szakközépiskolai
földrajztanitás
mUvel&:fési anyagához
igen sok diakép felhasználható
e sorozatból is. KUlönösen a
hazánk gazdasági életét bemutató képek alkalmasak az
ágazati gazdasági földrajz objektumainak megismertetésére.
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A SZOCIALISTA ORSZÁGOK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
ÉS A KGST

1. kép: KGST Palota

Moszkv6ban

A t6vlati kép bemutatja a csillag alaku, impon61ó méretU
KGST Palot6t. Az épUletben a tagorsz6gok 611andó képvisel6i és sz6mos egyéb KGST intézmény székel.
A kép jobb oldal6n a Kalinyin sug6rut 16tható,
15-20 szintes h6zak hosszu sora szegélyez.

ne Iyet

EI&térben a Moszkva-folyó.
2. kép: A KGST orsz6gok energiaelosztó

ké:Szpontja Pr6g6ban

A kép az energiaelosztó
központ vezérl&termét mutatja.
A közponfl energiae losztó 9 tagorsz6g f&v6r s-lval tartja a
telefonkapcsolatot
és azonnal az 6ramot kér& orsz6g segitségére siet. Az 6ramot kér&k néh6ny percen belül a KGST
energiah61ózat6n
megkapj6k a kiv6nt 6rammennyiséget.
A központ nagy anyagi megtakarit6st je lent az egyes tagorsz6goknak,
mert energiatartalékuk
biztosit6s6ra a közpon
ti h61ózat nélkül , té:Sbbkisegit& er&mUvet kellett volna épirenlük ,
3. kép: A Magyar Néphadsereg
nek lé:Svészete
Utban a rakéta

légvédelmi

rakétaegységei-

a cél felé.
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NéphadseregUnk légvédelmi rakétaalakulatai
zép-Ázsia terU letén tart ják a hadgyakorlatot

Szovjet
•

Kö-

A Varsói Szerz&:lés tagállamai rendelkeznek a modern harcászat leghatékonyabb eszközeivel. A tagországok fegyverbarátsága biztositja a szocialista országok békés épit8munká jának fe Itéte le it •
SZOVJETUNIÓ

I

4. kép: Norilszk
Az Északi-sarkkörlSn tul fekv8 város ipari és kulturéfis
központ , Nikkel- és más szinesfém-kohászat
biztositja a .
tundrán épUlt szocialista telepUlés dinamikus fejl&dését.
A vérosképbél
(fátlans6g) •

következtetni

5. kép: Kaukázusi

lehet a terUlet éghajlatára

falu

A Kaukázus éghajlati véd8gátja kedvezd feltételeket biztosit a folyóvölgyek és medencék sokoldalu mez8gazdasági
terme léséhez •
A fest8i táj egyre több hazai és külföldl
6. kép: Emberszáll itó rakéta

turistát

vonz.

fe Itövése

Ciolkovszkij,
a nagy orosz tudós már századunk els6 éveiben megmutatta a gyakorlati Urkutatás reális utját.
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A szovjet tudom6ny és rechnlkc gyors fejl&:Jése az Urkutatós merész tóvlatait nyitotta meg. 1957. október 4-én bocsótottók fe I az e Iséf mesterséges ho ldct és ezze I meg kezdéfdött az emberiség történelmének kozmikus korszaka.
1961. óprilis 12-én Gagarin
UrrepUlését és bebizonyitotta,
selni az UrrepUlés feltételeit.

végrehajtotta
az ember elséf
hogy az ember el tudja vi-

A kép az elséf emberszóllitó
Bajkonur UrrepUléftéren.

rakéta

7. kép: Lunohod - 1. önjóró

fellövését

mutatja a

laboratérium

A képen az elséf holdjórmU: a Lunohod-l földi kipróbólós6t
lót juk a holdfelszinhez
hasonló, igen nehéz terepen.
1970-ben a Luna-17 a Holdra juttatta a Lunohod- l (holdjóró) nevU önmuköd6 terep jóró laboratóriumot • Ennek segitségével a szovjet asztronautika
[e lentés terUleteket t6rt
fel a Hold felszinén.
A holdj6ró t6vir6nyit6ssal müködik, Az ir6nyitó a hQldj6róról közvetitett televiziós képen 16tja a j6rmU eléftti terepet.
8. kép: Bajk61-tó
A vil6g legmélyebb tava a Bajk61. A tektonikus eredetU tó
terülere 31 500 km2 , legnagyobb mélysége 1620 m. A tó
hossza 636, szélessége 79 km. A tavat 200 folyó és patak
t6pl61 ja, de csak egyetlen lefoly6sa van, az Angara.
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A tó természeti és gazdasógfCSldrajzi odottségoivc] kUICSn
tudomónyos kutatóintézet
foglalkozik.
9. kép: Moszkva tCSrténeImi negyede
A véros történelmi
magja a dombon fekv8 8si vór, a
Krem 1. A lapkCSvét a XII. szózadban raktók le.
A képen jóllótható
a vCSrCSs
téglóból épitett vórfal és
bóstyók. Középen a Szovjetek Legfels6'bb Tanócsónak
épUlete, mellette a Kreml épUletének aranykupolói.
A
70 méter magas, hires Szpaszkij-torony
az aranykupolóktól jobbra lótható. A VCSrCSs
teret lezóró soktornyu
Vaszi lij-székesegyhóz
jellegzetes része a történe lmi
vórosnegyednek.
A Kreml fala el8tt emelkedik az urali vCSrCSs
és fekete
grónitból épUlt Lenin-mauzóleum,
ahol a vilóg minden
tó jóró I érkez8 lótogatók kegye lette I adóznak a nagy
forrad a Im6r em lékének •

10. kép: A moszkvai Metró
A vóros alatt, 150 km hosszuoogban - 00 óllom6s kcszCStt - mósodpercnyi pontosooggal suhannak a fcsldalatti
vasut kék szere Ivényei. A metró te Ijes kiépitése utón
·a vonalhos:szusóg eléri a 330 ki lométert. A mUvészien
kiképzett óllom6soknagy
hirU épitészek,
szobrószok
stb. alkotósai. A képen egy .ilyen mélyóllom6st szemlélhetUnk.

6

11. kép: A moszkvai Gum 6ruh6z

A vil6gv6ros hires bev6s6rló-központj6ban - a Gum 6ruh6zban - naponta több tizezer ember fordul meg.
12. kép: A moszkvai Kongresszusi Palota

Moszkva kiemelkedó' szerepet tölt be a politikai 6s szellemi
élet ir6nyit6s6ban is. A fó'v6ros 26 szinh6za a pezsg8 kulturólis életet jelzi. A k'pen a Kongresszusi Palotaeloodótermét ,lót juk, ahol a közönség a vil6ghirU szovjet balett
e 18adósót Unnepli.
13. kép: Moszkva Népgazdasógi KióllJtós
A f8vóros egyik jellegzetessége a népgazdas6giki6I1it6s.
Több mint 00 kióllitósi csarnokban és 200 pavilonban tekinthet8 meg mindaz, amit a szovjet emberek a tudorn6ny,
az ipar, a mez8gazdas6g terUletén elértek.
14. kép: leningród,

Ermitózs

A Néva part jón, a Téli Palota 6pUleteiben talóli.uk a
vi lóg egyik leghiresebb 6s leggazdagabb k6pt6r6t.
A leningródi képtór és muzeum az orosz c6rok óltal alapitott pompós képgyUjteménybó'1 alakult. A képgyUjtemény
az egész európai festészetet felöleli, f~6nt németalföldi
és flamand mUvekben gazdag (Rembrandt, Rubens, Van Dyck).
Rendkivül sokoldalu és gazdag az iparmUv6szeti anyaga is.
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15. kép: A leningr6di Izs6k Katedr61is
A katedr6lis 40 évi munka ut6n 1858-ban készült el. Napjainkban a muzeumnak berendezett épUlet 14000 ember befogad6s6ra alkalmas. A katedr6lis belsejét mutató képr6'1 is
meg6l1apitható, hogy p6ratlan szépségU és monument6lis alkot6s. (A tartalomjegyzékben technikai hiba miatt szerepel
a P61 Katedr6lis megnevezés.)
16. kép: Kijev centruma
A Szovjetunió egyik jelent& ipari 6s kulturdlis központja
Kijev, az Ukrón SzSzK f8vórosa. A vóros a Dnyeper folyó
dombos jobb és a sik bal part jón te rUI el.
A II. vilóghóboru alatt igen sulyos kórokat szenvedett.
Azóta ujjóépitették, a megrongólt mUemlékeket helyreóllitott6k.
A kép a vóros fl) utvonal6nak,
szemlélteti.

a Krescsatyiknak egy részét

17. kép: Az Odesszai Központi Kiköt6
A szép fekvésU, teraszra épUIt v6ros a Fekete-tenger
nagyobb tengeri kiköt6je.
A kép a Központi Kikötl) egy részletét mutatja.
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leg-

18. kép: Buhora
Az ókorban alapitott városban közép-Ázsia legszebb mUemlékei találhatók.
A város környékén el8forduló rendkivül gazdag nSldgázlel8he Iyek a szovjet közép-ézslc! köztársas6gokat és az Ural
vidék iparát látják el korszerU energiahordozóval.
A képb81 a tanulók a terUlet éghajlatára
nek.
19. kép: Hegyvidéki nom6d állattenyésztés
SzSzK-ban

is következtethet-

a Kirgiz

A Fergánai-medencét körulvev8 hegyvidék vezet6 gazdas6gi
ága az állattenyésztés. Az évszakoknak megfe le I&n vertiká~is irányba vándorolnak az állatok.
A táj arculatából az éghajlatot és a felszinform6kat felismerhetjUk.
20. kép: Jaltai kiköt8
A, Krim-félsziget déli csuesán fekszik az Orosz Riviera
gyöngyszeme, Ja Ita.
A legyez8pálmákkal szegélyezett tengerparti sétány és a
környez8 hegyvidék a turisták igazi paradi csoma",
A képen a mozgalmas kiköt8 látható.
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1945 febru6rj6ban a Jaltamelletti
Liv6di6ban tal61kozott a
h6rom szövetséges nagyhatalom vezet8je,
hogy megvitass6k
az ezer sebb81 vérz8 Európa jlSv8jét.
21. kép: TU 144-es személysz611itó

gép

Az óri6si t6vols6gok miatt a Szovjetunióban különösen nagyje lent8ségU a légiközlekedés 611andó fej lesztése •
A vil6g els8 szuperszónikus utassz61litója,
a szovjet Tupoljev akadémikus TU 144-es gépe. A gép maxim61is sebessége 2 500 km/óra, a sz611itható utasok sz6ma 120-150 f8.
A gép a Budapest és Moszkva közötti t6vols6got 45 perc alatt
teszi meg.
22. kép: Murmanszki kiklSt8
Murmanszk kedvezd földrajzi fekvése és jégmentes kiklSt8je
révén a szovjet export-import forgalom egyik legfontosabb
központ]c , A v6ros kiklSt8je köze l 8 km hosszan nyulik el
a part mentén. Itt rakj6k hajóra a Kola-félsziget
értékes
kincsét,a dusitott apatitot,
s a gépek, a speci6lis felszerelési t6rgyak, gépkocsik ugyancsak innen jutnak el a vi ...
16g t6voli terUleteire.
A Szovjetunió Barents-tengeri
hal6szflott6j6nak
is Murmanszk
a központjo, A hatalmas halkonzervgy6rak
évente több mint
2 milIió tonna halat dolgoznak fel. A képen a v6ros és a
kiköt8 egy rész lete.
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LENGYELORSZÁG

23. kép: Varsói részlet az Óvá rosbóI
Varsó hétszáz éves város. Kezdetben a .k6zmUipar 6s a kereskedelem, k6.sdbba manufakturák, v6gUlpedig a gy6ripar
fe liegvára lett.
Az egykor virágzó város a II. világhcSborualatt
a vi lág egyik legnagyobb temet6je lett.

rombad4lt,

A népI Lengyelország e IsSrendU fe ladatának tekintette a v6ros uj jáépitését •
A képen látható óvárosi részletet nagy mUgonddal eredeti
formájában helyreállitották és uira a r6gi hangulatot idézi.

24. kép: A Chopin eml6kmU Varsóban
A viiághirU lengyel zeneszerz6 és zongoramOvész a XIX.
század harmóniavilágának egyik legfontosabb kialakitója.
A kép bemutatását kapcsol juk l:Ssszeegy ismert Chopin darab megszólaltatásával.
25·. kép: Chopin szUlc5háza
A lengyel nép nagy szeretettel 6rzi 6s ápolja a viiághirU
zeneszerz6 és zongoramUvész 6letmUvét. A muzeumnak berendezett szUI6házban minden évben hangversenyt rendeznek a zeneszerz6 tiszteletére.
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26. k6p: Krakkói Posztócsarnok
Krakkó évsz6zadokon keresztU I a lengye I ku Itura f8v6rosa
volt. Hatsz6z éves egyeteme nemzérköz! rangot vivott ki
mag6nak. Falai k6z6tt évsz6zadok alatt sok ezer magyar
di6k tanult.
A képen 16tható renesz6nsz, nagy Piac tér és Posztócsarnok eredeti szépségUket t6rj6k a 16togatók sz6zezrei elé.
A v6ros hangulata sokban emlékeztet a régi magyar v6rosokéra. Tal6n azért is olyan közkedve lr a magyar turistók k6rében.

,27. k6p: Szczecin

v6rosrészlete

Szczecin a Balti-tenger
vegyi- és élelmiszeripari

legnagyobb
központ ,

L.6tképe ma is 8rzi a Hanza-v6rosok

28. kép: Gda~sk jellegzetes

kikBt8je,

jelent8s fém-

jellegzetes

stilus6t.

h6zai

A viharos t6rténe Imi mu Ittai rende Ikez8 v6ros a II. vi 16gh6boru ut6n - a német uralom alól felszabadulva
- soha
nem 61modott fejl&:Jésnek indult. Nemcsak romjait 6l1itott6k helyre, hanem ipar~t is kifejlesztették.
A Gdoáskl
Hajógy6r Lengyelorsz6g legnagyobb hajóépit8 Uzemévé fej1&:I6tt.
A képen a romokból uii6szUletett

/
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óv6rosi részlet

16tható.

Számos természeti érdekessége és sajátos történelmi
miatt idegenforgalma évről évre emelkedik.

mult ja

29. kép: Zakopane
A té lisportok kedve It központ ja a Magas-Tátra északi o Idalán fekvő Zakopane. A táj szépsége, a magas hegyvidék
tiszta levegője és napfényes éghajlata a gyógyulni vágyókat és a turistákat az év minden részében vonzza.
A hegymászók
A tanulóktól

kedve It eé Ipontja a 2499 méter magas Rysy.
kérjünk:

választ

a következő

kérdésekre:

1. Mi Iyen a tá j természetes növényzete?
2. Mi formá Ita a festői hegyvidék fe Iszinét?
NÉMET DEMOK RATIKUS KÖZTÁRSASÁG
30. kép: Berlin környéki

részlet

Berlint - a Német Demokratikus Köztársaság fővárosát - a
kisebb-nagyobb
morénatavakkal
tarkitott erdős környezet
hatalmas parkként veszi körUl, ahová a lakosság szivesen
kirándul.
31. kép: Potsdam,

uj pa Iota

Ber/in szomszédságában az erdős dombvonu latok és a esi 1logó tavak övezte szigeteken épült Potsdam.
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A város a porosz királyok rezidenciája
és kedvelt tartózkodási helye volt. Ebből a korból számos mUemlék maradt
fenn. A képen az épitőmUvészek egyik remeke I a rokokó
stilusban épült nyári palota látható.
Potsdam városa és a német nép történetében
fontos fejezet
kezdődött I amikor 1945-ben o győztes nagyhatalmak a
Cecilienhof-kastélyban
a Potsdomi Egyezményt aláirták.
32. kép: Petrólkémiai

Uzem. Leuna II.

Merseburg mellett von a szovjet
hatalmas petrolkémiai kombinát.

kőolajra

épulő

Leuna II.

Érdemes fe Ihivni a tanu lók figye Imét a petrolkémiai
ku Iső meg je lenési formá jára.
33. kép:

Uzem

Részlet o lipcsei vásárból

A kép az 1971-es tavaszi vásár egy részletét mutatja.
Az árumintavásáron a világ csaknem valamennyi országának ipari és kereskede Imi vállalatai állitják ki legujabb
termékeiket.
34. kép: Meisseni porce lánipor
Az Elba-parti

város porcelánipora

világhirU.

Erős Ágost szász válosztófe jede lem l7lO-ben
ma is mUködő gyárat.
A képen: a porce lánváza festése látható.
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alapitotta

a

35. kép: Zwinger
A pomp6tkedvel&,
mUvészetet pártoló szász királyok szebbnél szebb épUletekke,1 és mukincsekkel gazdagitották Drezdát.
A város mUemlékei közül legszebb a XVIII. században épUlt,
barokk sti lusu Zwinger.
A II. vi lágháboru alatt rombad&1t mUemléket eredeti állapotban 'pi tették ujjá.
A Zwinger épUletében. számos muzeum van. Itt található a
hires drezdai képtár anyaga, a porcelángyUjtemény,
a történelmi muzeum és az éremgyUjtemény.
A képen az épUlet bels& udvarrészlete
36. kép: Drezdai

szemlélheté;

képtár

A képtár hires gyUjteményének alapját Er&s Ágost képtára
alkotja,
melynek nagy részét a XVII. század végén és a
XVIII. század els& felében Itáliában vásárolta.
Anyagának legjelent&sebb részét az olasz reneszánsz fRaffae Ilo: Sixtusi Madonna, Tiziano: Adógaras stb.) és a XVII.
századi németalföldi festészet (Rembrandt és Rubens több képe) alkotja.
Kisebb a francia és a spanyol gyUjtemény.
37. kép: Szász-svájci

részlet

A kép Elba-völgyi tájat mutat. A háttérben az Elbai-homokk6'hegység része.
A tájkép izelit&t nyujt Szász-Svájc arculatáról,
hangulatáról.
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38. k~p: Erfurt
A ThUringiai-medencében
vet6magtermelése
fejlett.

helyet

foglaló

Erfurt zöldség-

és

A kép azt a terUletet mutatja, ahol az Európa-szerte
mert vir6g- és zöldséAki611it6sokat rendezik.

is-

Kérdezzük meg a tanulóktól,
hogy mi Iyen adotts6gok
gitik e terUlet zöldségtermelését?

se-

CSEHSZLOVÁKIA

39. kép: Pr6ga panor6maképe
A Moldva (VItava) kétpartj6n
elterUI8 telepUlés felett a
Hradzsin és a gótikus Szent Vitus székesegyház épUlete
uralkodik. (Jobb oldali rész.) A kép közepén Pr6ga nevezetes mUemléke a XIV. sz6zadban épult K6roly-hid.
A f8v6ros Közép-Európa
ja.

egyik legrégibb

40. kép: Az aranymUvesek

kultur6lis

utc6 ja a Pr6gai V6rban

Gyakran keresik fel a kulföldi turist6k a középkori
gulatot idéz8 aranymUvesek utc6j6t.

16

kezpont-

han-

41. kép: Táj a Magas-Tátrában
Csehszlovákia egyik leglátogatottabb
pontja a Magas-Tátra.

idegenforgalmi

A hegylánc lábánál sorakoznak a kitUnő,
gyógy-, udulő- és téli sporthe lyek ,

fenyvesek

köz-

övezte

meg a tanulóktól, milyen lehet e terUlet éghajlata, természetes növényzete,
mi formálta és formálja a
táj felszinét és mivel foglalkozhatnak
lakói.
Kérdezzük

42. kép: Telc
A Morva-medence

hires mUemlékvárosa Telc.
ROMÁNIA

43. kép: Kőolajmező
A képen a Kárpátok kulső oldalán fekvő kőolajmező részlete.
A román kőolaj kitünő minőségU. A vegyipar gyors fejlődése lehetővé tette, hogy az egész kőolajmennyiséget
az ország Uzemei dolgozzák fel.
A tanulók

megfigyelhetik

a kőolajmező

kulső ismérveit.
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44. kép: Hunedoara-i

nehézipari

központ

Románia legnagyobb kohászati kombinátját
Ennél a felvételnél a levegő szennyezésére
a tanulók figyelmét.

mutatja a kép.
is felhivhatjuk

45. kép: Tordai hasadék
Erdé ly csodá latos szépségU tá jakban gazdag. A vadregényes Tordai hasadék a turisták igazi paradicsoma.
A kép alkalmas
tatására is.

a mészk6'hegység

formakincsének

bemu-

46. kép: Marosvásárhe ly
A több mint 100000 lakosu város főterét szemlélteti a kép.
A Maros-mÉmti város élénk ipari kereskede Imi és kulturális központ. A Bolyai Farkasról elnevezett
középiskola több
mint 400 éves multra tekint vissza.
I

47. kép: Al-dunai
A képen a Babakaj

részlet
sziklo

látható.

48. kép: Román tengerpart
Románia legf6'bb idegenforga Imi vonzóere je a nyáron me leg
napos tengerpart.
Konstanca (Constanta) I Eforie és Mamaia
vi lágszinvonalu fUrdőhe Iyek.
és
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BULGÁRIA
49. kép: Szófia
Szöflo, jelképe a szózad elején épUlt Alexander Nevszkij
katedrólis. A sz6kesegyhózata ttsrtsk elleni felszabaditó
harcban elesett h&tsk emlékére épitették.

A katedr6lis gazdagon aranyozott kupolóinakfénye
nek ktssztsnti a fe!>vórosbaérkeze!>t.

elslf-

50. kép: Rilai ko lostor
A Rila folyó fest& vtslgyében épult kolostor Bulgória egyik
legjelente!>sebbkulturttsrténeti emléke, épitészeti remeke.
A muzeumm6 nyilvónitott kolostort és ktsrnyékét évente
százezrek keresik fe 1. A kolostor 1147 méter magasan fekszik és hólepte hegyormoktsvezik.
51. kép: Rilai kolostor freskórészlete
A bolgór képze!>mUvészetkiemelkede!>alkotósa a rilai kolostor fe!>templom6nakfreskója.
52. kép: Je Ilegzetes bo Igór hózak
A szubbalkóni medencék egyik kisv6ros6nak, Melniknek
jellegzetes hózait lót juk a képen. Á Plrln délnyugati lóbón61 elterUI8 v6ros és ktsrnyéke a turisztika szómóra szinte felbecsulhetetlen kincset jelent.
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53. kép: Plovdiv
Bulg6rio m6sodik legnépesebb v,6ros6nok részletét mutotjo
a kép. A telepUlés o termékeny Morico-olföld központj6bon fekszik.
A sokarcu és jelent6s v6s6rv6ros o régmultot és o jelent
elv61aszthatatlanul l:Ssszeötvözi.
JUGOSZLÁVIA
54. kép: Belgr6d uj v6rosrésze
_A közelmultbon még mocsoras terUleten, o Szévc tulsó
portj6n uj v6rosrész épUlt fel.
A modem !okóápUletek, hivatalok, sz611od6k és sportlétesitrnények szinte ön611ó v6rosközpontot olkotnok.
55. kép: Z6gr6b
A Horv6th Szövetségi Közt6rsos6g f6v6roso Z6gr6b, Jugosz 16via m6sodik legnépesebb v6roso.
A Sz6vo-teraszon épUlt, gót székesegyh6z köré törrK$rult,
sok mUemléket 6rz6 óv6rosi részt szemlélteti a kép.
56. kép: Bled
A Julioi-Alpok mesébe ill6 környezetében fekszik Bled
v6rosko, omely o fenyvesekkel övezett hegyi tó portj6n
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·épUlt.

Szlovénia

leglátogatottabb

idegenforgalmi

terUlete.

Nevezetessége
a tó közepén fekvő szigeten a XI. századból származó Mária templom és a középkori vár.
57. kép: Hegyvidéki

juhtenyésztés

Jugoszlávia legnagyobb kiterjedésU hegyvidékének,
nári -hegységnek rész letét mutat ja a kép.

a Di-

A hegyvidék magasabb régióiban a vizhiány miatt állandó
telepUlés nincsen, a fennsikokat a nyári hónapokban csupán
a juhaikat őrző pásztorok keresik fe 1.
A képen megfigyelhető

a mészkő vizszintes

rétegeződése

is.

58. kép: Plitvicei-tavak
A Horvát Magas-Karszt terUletén, a Kis-Kapela és Plejesevica vonulatok közötti kapuban, a Matica völgyében alakult ki a Plitvicei-tavak
sorozata. A 16 hosszukás, 5-50
méter mély tavat a kulönböző magasságu és formáju 'Iátványos vizesések sora kapcsol ja össze.
A tavak környéke sok turistát vonz. A tanu lók a kép a lapján következtethetnek
akarsztformák
kia laku lására.
59. kép: Dubrovnik
A jugoszláv tengerpart leglátogatottabb
helyei közé tartozik Dubrovnik , A kép előterében a stranfUrdő, a háttérben az uj modern városrész, A város számos gótikus, rene-
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szőnsz

és korai barokk

sti lusban épült

mUemlékkel bUszkél-

kedik.
A ~anu lókhoz a következé> kérdéseket intézhetjUk:
Mi Iyen a bemutatott terUlet éghajlata?
Milyen természeti és társadalmi tényez6'k segitik elé> a terUlet idegenforgal mát?
r

60. kép: Korcula-sziget
A képen Korcula-sziget,
illetve a sziget nevével azonos
nevU városka látható. A kellemes éghajlat,
a festé>i táj a
turisták százezreit vonzza a Dalmát-tengerpartra.
61. kép: Vajdasági

mezé>gazdasági terUlet

Jugoszlávia legfontosabb mezé>gazdasági terUlete, éléskamrája a Vajdaság. E terUlet kedvezd talaja és éghajlati
adottságai nagyarányu kukori caterme lést tesznek lehetévé.
A légifelvétel egy fé>leg kukoricatermeléssei
falu határát mutatja.

foglalkozó

ALBÁNIA
62. kép: A Ibán tengerpart
Albániát 472 kilométer hosszan az Adriai-tenger
határolja. Az ország számára a tenger egyben a külvl lággal való
kapcsolatot is jelenti. A hosszu tengerpart öblökben szegény, ezért kevés a védett kiköté>.
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A tenger halgazdags6ga,
forgalma, fUrd8i és sótartalma a
tengerpart gazdasógi értékét növelik.
A képen lótható
ra rész lete •

meredek fest8i partszakasz

63. kép: Az A Ibón-hegyvidék

az Albón Rivié-

és a parti siksóg

A kép e 18terében a 20-30 km széles tengerparti siksóg
részlete, a hóttérben az Albón-hegyvidék
huzódik.
A mósodik vilóghóboru urön a parti siksóg mocsaras terUleteinek je lent8s részét lecsapoltók, ezzel uj értékes terUle- .
teket nyertek a mez8gazdasóg szómófa. A képen megfigyelhet8 a külsd er6'k eróziós monkö]c is.
64. kép: Vizer8mU
A tervgczddlkodds serén szdmcs vizer8mUvet épitettek AIbönlöbon , A vizer8mUvek és a h8er8niUvek között összehangolt energiatermelés
folyik. A folyók 8szi, téli és kora tavaszi magas vlzöl lösc idején a vizer8mUvek teljes
kapacitóssa I dolgoznak.
Ebben az id8szakban a h8er8mUvek csak besegitenek az energiatermelésbe.
Nyóron forditott a helyzet. Ekkor a teljes kapacitóssal termel8 h6er8mUvek me Ilett a vizer8mUvek csak csökkentett kapacitóssal
muködhetnek.
A képen a Karl Marx vizer8mU lótható • Az orszóg energiatermelésének
kb. 65%-ót vizer8mUvek szolgóltatiók~
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65. kép: Rézfeldolgozó

Uzem

Az Albán-hegyvidék
szinesfémek érceiben gazdag. Az érceket korábban feldolgozatlanul
szállitották
ki az országból. A nehézipar létrehozásával
azonban lehet6vé vá It az
ásványkincsek kiaknázása és hazai feldolgozása.
A kép a Skodrában muköd6 rézfeldolgozó
Uzemet ábrázolja. Az itt el6állitott
villamosvezeték
nagyrésze exportra
kerUl.
66. kép: K6olajfinomitó

és h6er6mU

Az ország szá'mottev6 k60lajtermeléssel
rendelkezik.
Az
egy f6re es6 k60lajtermelésben
Albánia az európai országok viszonylatában
el6kel& helyet foglal el. A kép a
Fieri h6er6mUvet és k6olajfinomitót szemlélteti.

KINAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
67. kép: Kinai arctipusok
A Kinai Népköztársaság
a Föld legnagyobb lélekszámu
országa. A természetes szaporodás 25°/00 körUI van. Évente kb. 15 millióval növekszik az ország népessége.
A kinaiakon klvül több mint {lJ kisebb-nagyobb
lélekszámu nemzetiség él az országban (tibeti, huj, ujgur, mandzsu, mongo 1, csuang stb.).
A képen az ország kUlönböz6 tájain
szemlélhet6k.
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él6 lakosok tipusai

68. kép: Mezőgazdaoogi

mUvelés .

Az orszóg gazdasógi életében évezredek óta a mezcSgazdasóg a vezető ógazat. A felnőtt lakossóg kb. OO%-a ma is
a m.ezőgazdaoogból él.
A népi forradalom győzelme óta emelkedtek a termésótlagok,
növekedett a szóntóterUlet nagyooga, de a szórazabb években még igy is kenyérgabona behozataira szorul az orszóg.
A mezőgazdasógi mUvelésben ma a hagyom6nyos mUve lési
formók még szerepet jótszanak.
A képen a lótottak alapjón
térő mUve lési form6k.
69. kép:

is mególlapithatók

az igen el-

Rizsterme lés

Az orszóg legfontosabb terménye a rizs. Fő rizstermelő
körzetek a meleg, csapadékos, elegendő öntözővizzei
rendelkező terUletek. A rizs termelése sok munkót igényel. A
palóntókat kézzel Ultetik és az aratós is kézi erővel törté-

nlk ,
70. kép:

Rizsaratós

Igen nagy gonddal történik a beérett rizs aratósa
lése. Ez a rizsföld a J(lngce medencéjében van.
71. kép: Gyapot

és csép-

betakaritósa

Kina a vilóg harmadik gyapottermelő orszóga.
kedett termelés a szUkségletet kielégiti •

A megnöve-
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Hszincsiang
betakaritását

tartomány hosszu, erés szálu gyapot jának a
szemlélteti a kép.

72. kép: Mez8gazdasági

terUlet növe lése

A magas természetes szaporodás egyre több élelmiszer
termelését igényli. Ennek érdekében évente 2-3 mi lIió
hektár szUzföldet törnek fe I és vonnak be a terme lésbe.
A kép az egyik nyugat-ki nai szUzterUlet fe Itörését mutatja.
73. kép: Kinai falu piaca
Kina lakosságának négyötöde még ma is falvakban él.
Az anyagi javak cseréjében a falu piacának fontos szerepe van.
74. kép: A csatornák

szerepe

a közlekedésben

A bels8 forgalom lebonyolitásában
nagy a jelent8sége
a folyó- és csatomahálózatnak.
A nagyarányu folyószabályozások és csatornaépitések
köverkeztében
évr81 évre
növekszik a bels8 viziutak hossza.
A nagy tengeri és folyami hajókon kivül a képen
tó "dzsunkök'' is részt vesznek a forgalomban.
75. kép: K8olajfinomitó

Uzem

A népi Kina megalakulása el8tt jelentéktelen
olajtermelés.
A nagyarányu geológiai kutatás

26

látha-

volt a k8.jelent8s k8-

o la jkész leteket t6rt fe 1. Leggazdagabb kőo la jmezői az orsz6g északnyugati terUletén Hszincsianban vannak. Az itt
termelt kőolajat helyben, a képen 16tható kőolajfinomitóban do Igozz6k fe 1.
76. kép: Pekingi

textilUzem

Az orsz6g könnyUipar6nak legfontosabb
anyagot fe Ido Igozó pamuti par.

6ga a hazai

nyers-

A kép Peking egyik textilkombin6tj6t
mutatja. A nagy
munkaer6'bőség lehetővé teszi, hogy a texti liparban is férfi munkaerőt foglalkoztassanak.
77. kép: Téli kép Pekingről
A h6romezer éve alapitott főv6ros a vil6g egyik legrégibb
v6rosa. A képen jól 16thatók a jellegzetes kinai épitészet
alkot6sai.
MONGÓLIA
78. kép: Juhlegelő
Mongólia terUletének négyötöde legelő. Legelterjedtebb
haszon611ata a juh. A több mint 10 milliót sz6ml61ó juh611om6ny tenyésztése az orsz6g minden részén 6ttal6nos.
A kép az egész hegyoldalt
Bogd hegységben.

ellepő

juhny6jat

mutat a Kis-
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A kevés csapadék

miatt vándorló állattenyésztés

alakult

ki.

79. kép: Mongó I tá j
A Hangaj-hegység
északi részét mutatjuk,
lattenyészt8k
juráti állnak.
A kép alkalmat ad arra, hogya tanulók
tára és növényzetére következressenek ,

el8térben

az ál-

a terUlet éghajla-

KOREAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

80. kép: AcélhengermU
Az ország ásványkincsei kedvező
a nehézipar fejlesztéséhez.

lehet8séget

biztositanak

A szocialista országok jelent8s segitséget nyujtottak a kohászat és a gépi par kiépitéséhez.
A képen a f8város közelében müködd kohászati kombinát hengermU-részlege.

81. kép: Tájkép a Koreai Népi Demokratikus
A képen elénk táru I az Észak-koreai
arcu lato és növényzete.
Hivjuk fel a tanulók
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figyelmét

Köztársaságból

hegyvidék

a táj szépségére.

formakincse ,

82. kép: TextilUzem
A Koreai NDK könnyUiparának legfejlettebb
ága a textilipar. A diapozitiv Phjöngjang korszerU textilipari Uzemét
mutatja.
Kérdezzuk meg a tanulóktól,
hogy mi Iyen textilipari
anyagot terme Inek az országban?

nyers-

VIETNAMI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG

83. kép: Vietnami falu
A Vietnami Demokratikus Köztársaság lakóinak többsége
mUvelésseI foglalkozik és falvakban él.

föld-

Kérdezzük meg a tanulóktól, mi Iyen természeti földrajzi és
társadalmi tényezdk játszanak szerepet az ország mez6gazdaságában?
KUBA
84. kép: Havanna
Kuba politikai,
gazdasági és kulturális
egyben legforgalmasabb kiköt8je.

életének

központja,

A f8város gyors növekedése következtében
a régi spanyol
épitészet jellegeit elveszitette
és felh6'karcolóival,
nogy
Uzletházaival észak-amerikai
jelleget öltött.
Szép fekvésével,
rendezett utvonalaival
amerikai városok közé tartozik.

a legszebb latin-
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85. k6p: Santiago de Cuba
Oriente tartom6ny gazdas6gi 65 kulturdlls központja Santiago de Cuba. lakóinak szöma megközeliti a 200.000
feSt. Az orsz6g harmadik legnagyobb vérosénok kiköteSje
él6nk forga Imot bonyo lit le.

86. k6p~ Valle de Vinale5
Jellegzetes
kubai t6jat vetit elénk a diapozitiv.
A tanulók következtethetnek
a terUlet éghajlat6ra é5 gazdaseSgi
növényeire.
HAZÁNK GAZDASÁGI
Pil. k6p: Mez8kövesdi

FÖLD RAJZA

szoba

A Matyóföld (Mez8kövesd, Tard, Szentistv6n községek)
saj6tos népmUv6szettel rendelkezik.
A matyók csod61atos
szinpomp6s népviseleti cikkeit még ma ls készlflk , A
Mez6kövesdi Motyó NépmUvészeti Szövetkezet több sz6z
motyó 'népmUvészt foglalkoztat.
Termékeiket a vil6g sok
orsz6g6ba export6lj6k.
A felvételen matyó szob6t 16tunk.

88. kép: Kalocsai népviselet
Szépek 6s hiresek a Kalocsa é5 környékén
himzés 6s ping616s mint6i.
Az asszonyok mesés szinpomp6ju,
hi mez nek és festenek.
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kialaku It népi

fant6ziadus

motivumokat

Szövetkezetbe
tömörU Ive itt is több százan készitenek étkezési garniturákat,
himzett teritőket és egyéb népmUvészeti termékeket exportra.
A szövetkezet
NépmUvészeti Házában
népmUvészeti hagyományait őrzik.

a város és vidéke

89. kép: Decsi népvise let
A kép a Sörköz (Decs község) napjainkban
letét mutatja be.
90. kép: Zalaegerszegi

is élő népvise-

skanzen

Za laegerszegen épU It fe I a százötven-kétszáz
éves lakóés gazdasági épUletekből a szabadtéri falu-muzeum.
A miniatUr falu nemcsak a göcseji népéletnek,
a népi
épitészetnek állit emléket, hanem helyet kaptak területén
a táj jellegzetes fái, disznövényei és virágai is.
A kép a skanzen

egy részét szem lé Iteti •

91. kép: A Igyői kőolajUzem
Hazánk kőolajmezői közül a Szegedtől
algyői mező a legjelentősebb.

északkeletre

Az itt kiterme It földgázt
nálás he Iyére.

szállitják

Távlati

csővezetéken

fekvő

a fe Ihasz-

kép a "földgázUzem részletével.
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92. kép: Dunamenti

H6er6mU

A harmadik ötéves terv id6szakában fe jez6dött be a h6er6mU épitése. A 600 MW teljesitményU óriás er6mU a
Szovjetunióból importált kéolc] felhasználásával
termel
energiát. A százhalombattai
er6mU turbinái közül két 150
és három 50 MW-os turbinát hazai gyárak készitették.
Ezzel a magyar turbinagyártás területén
is uj korszak
kezd6dött. Az óriási gépegységek alkalmazása csökkenti
az 1 kWh áram termeléséhez felhasznált kalóriamennyiséget , ami fUt6anyagmegtakaritást
tesz lehet6vé.
93. kép: Központi

fizikai

Kutató Intézet

atomreaktora

A Központi Kutató Intézet csillebérci atomreaktora kutatási és gyógyitási célokra mesterséges radioaktiv izotópokat állit e16.
A reaktor egyben az atomkutatást
is el6segiti.

és a szakemberképzést

94. kép: Ajkai Timföldgyár
A magyar-szovjet
aluminium- és timföldegyezmény
tében épUlt fel az uj Ajkai Timföldgyár.

kere-

A 240 000 tonna timföld évi terme léséve I megháromszorozódott a timföldgyártás Ajkán.
A kép e 16terében a 35 méter átmér6jU vörösiszap Ulepirók
láthatók.
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95. kép: Vórpalotai

Aluminiumkohó

Ez az ország legnagyobb aluminiumkohója.
A tanulóktól kérjUnk vólaszt a következd kérdésre:
Mi Iyen telepit8tényezők
figyelembevétel6vel
alakult
várpalotai aluminiumkohószat?
96. kép: Székesfehérvóri

ki a

KönnyUfémmU

Az aluminiumkohók óltal termelt tömbaluminium egy részét a Székesfehérvóri KönnyUfémmU dolgozza fel.
A kép el8terében

hengerelt

aluminium

szalag.

97. kép: Urkuti mangónbónya
A hazai mangánércbónyószat
9O%-a jut Urkutra. A kiterme It mennyiség fedezi a hazai szUkségletet és kivite~re is kerUI bel8le.
A mélymUvelésU bónya részlete csillesorral.
A kép bemutatósa serén kérdést tehetUnk fe I a mangón
ke letkezésére vonatkozóan.
98. kép: Ózdi

Kohószati

Üzemek

A hegyekkel övezett tójban az orszóg legrégebbi, nagykapacitósu kohószati kombinótja mUk&:Hk. (A tartalomjegyzékben a kombinót neve hibósan szerepel.)
A felszabadulós utön jelent8s beruhózósokkal korszerUsitették az ózdi kohószati Uzemeket.
A tanulók a diapozitiv nyomón jellemezhetik
a kohómU
ku Is8 képét és a környezetre gyakorolt hatósót •
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99. kép: Csepeli AcélmU
A Csepel MUvek 3-as sz6mu Martin-kemencéjét
16tjuk. Az
acélmU nyersanyagszUkségletét
a dunaujv6rosi nyersvas valamint az ócskavas biztositja.
Az acélmUben - a gépipari követelményeknek
en - mineSségi acélt gy6rtanak.
100. kép: Gy8ri

R6ba-Man

megfelel6-

Motorgyár

A közutl j6rmUprogram keretében Gy6rött a Magyar Vagonés Gépgy6rban megindult a R6ba-Man Diesel-motorok gy6rt6sa.
A kép kitUn6en tá jékoztat arról, hogy miIyen a korszerU
szériaterme lésre berendezett
Uzem.
101. kép:· Magyar Hajó- 6s Darugy6r
A Magyar Hajó- és Darugy6r budapesti Uzemeiben készülnek az 1300-1500 tonnás Diesel-motoros folyam-tengerj6rók, kisebb személyszállitó
hajók és 5-100 tonna teherbir6su uszó- és kiköt&laruk.
A gy6r termékei nek jelent6s hányada exportra kerül ,
102. kép: VIDEOTON

Hiradástechnikai

Nemzetközi tekintetben
is kiemelked6
gyar hirad6stechnikai
termékeknek.
A kép a székesfehérv6ri
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VIDEOTON

Gy6r
szerepUk van a ma-

Gyár modem szalag-

rendszerben
szemlélteti.

termelő

tv alkatrészeket

előállitó

részlegét

103. kép: Dunai Kőolajfinomitó
A kőolajipari óriás Uzem a Barátság-olajvezetéken
érkező szovjet kőolajból évi 3 millió tonnát dolgoz fel. A
Dunai Kőolajfinomitó jelenleg muködő 14 Uzemében motorhajtó anyagokon klvül értékes ásványolajipari
termékeket, köztük benzolt és toluolt állitanak elő.
Az óriás Uzem je len leg is tovább épU 1. 1975-ben már
10 millió tonna kőolaj feldolgozására
lesz kapacitása.
104. kép: Tiszai Vegyi Kombinát
A Leninvárosban felépUlt vegyi mU hazai és Romániából
importált földgázbázisra
épülr , Az lIzem fő termékei
többfé len itrogén mUtrágya, sz intét ikus festékanyagok,
mUanyagok stb.
A diapozitiven
megfigye Ihető a vegyiUzemek
kulső képe (csővezetékek,
tartályok).
105. kép: Tiszavasvári

je lIegzetes

A Ika loida Gyár

A harmincas években épU It Uzemet a tervgazdá Ikodás
folyamán korszerUsitették és bővitették.
A magyar gyógyszeripar a száraz mákgumóból nyert morfin-alkaloidák
terme lése terén vi lágviszonylatban vezető
szerepet tö It be.
A képen megfigye Ihetők (J gyógyszergyárakra
je Ilemző berendezések.
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106. kép: Dunai Cement-

és MészmU

A második ötéves terv során készült el a Dunai Cementés MészmU. Nyersanyagát a hátterében látható Naszály
adja. Az óriás Uzem évi kapacitása 1 millió tonna. A
képről megállapitható,
hogy az Uzem nagymértékben
szennyezi a levegőt.
107. kép: Budapesti

II. számu Házgyár

A lakásépités érdekében a nagyvárosokban
házgyárakat
hoztak létre. Az iparszerU lakásépités megszUntette az
iparág idényjellegét,
miáltal lényegesen meggyorsult a
lakásépités Uteme. A kép a szállitásra váró épUletelemeket mutatja
ll

II

108. kép: Szegedi

Texti ImUvek

KorszerU gépekke I fe lszere It texti IUzem, főleg a Szovjetunióból importált nyersanyagot dolgozza fel. Az Uzem
munkáslétszáma már 3500 személyre bévülr ,
109. kép.

Nyergesu jfalui Viscosagyár

Nyergesujfalun
létesUlt az ország első szintetikus mUszálgyára, amely a Danulon elnevezésU mUszálat késziti •
A kép az automatizált

Uzemet szemlélteti.

110. kép: N agyUze mi mezőgazdaság
A nagyUzemi mezőgazdaság
ruházásokat igényel.
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megteremtése

igen je lentős be-

A kép a Balatonbogl6ri
mutatja.

Állami 'Gazdas6g

uj központj6t

111. kép: Öntözés
A galgahévizi
R6kóczi TermelS Szövetkezet 210 holdas,
szórófe jes öntözésre berendezkedett
kertészetét mutat ja
be a fe Ivéte 1.
Az öntözés a belterjes ir6nyu fejlesztés egyik igen fontos
tényez8je.
• -

112. kép: Fóli6s termelés
Az óri6s fólias6trakban
ma m6r gépi erSvel is dolgoznak.
A prim8r termények ir6nti kereslet növekedése er8teljesen fe j leszti ezt a terme lési form6t.
A tanulók a kép nyom6n elemezhetik,
hogya természet6talakit6s melyik form6j6t péld6zza ez a termelési forma •

.113. kép: Növényvéde lem
A növlSnyvédelem legkorszerUbb form6ja figyelhetS
a Balatonbogl6ri
Állami Gazdas6gban.

114. kép: Kisérleti

meg

intézet

Az uj biológiai módszerek kialakit6sa nagym6rt.kben
1'\0%z6j6rul a termés6tlagok növeléséhez •
,
A képen a Kompolti Kisérleti Intézet szines foli6kkal 1.takart kisérleti lucemaparcel16i.
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'115. kép: Kukorica gépi betakaritása
A legnagyobb
betakaritásának

terUleten termelt szántóföldi növényUnk gépi
megoldása az egyik legsUrget6bb feladat.

A képen látható gépi kukoricabetakaritást
lami Gazdaság alkalmazza.

a Komáromi Ál-

116. kép: NagyUzemi gyumölcsös
A kép a bugaci Városföldi Állami Gazdaság nagyOzemi
almását mutatja. A homokos terUleten kialakitott gyUmölcsös 10-szeres értéket termel a korábbi szántóföldi termeléshez viszonyitva.
117. kép: SzUret a Tapolcai-medencében
A Tapolcai-medence
bazalthegyeinek
déli lejt6in viIághirU borvidék alakult ki. A kedvez6 éghajlati és talajadottságok,
valamint a Balaton viztUkre révén kialakult
Ikett6s" sugárzás nagym,értékben hozzájárul az itt termelt
borok min6ségéhez. A badacsonyi szUrkebarát és kéknye lU
bormárkák Európa-szerte ismertek.
A sz6'16termelés jelent6sége mellett hivjuk fel a tanulók
figyelmét a táj idegenforgalmi értékeire is.
118. kép: Tokaji pincegazdaság
A legrégibb magyar borvidék a tokaj-hegyaljai.
bor az ország és egyben a vi lág egyik legjobb
bora.

A tokaji
min6ségU

E borvidéken az aszukészitésre ·Iegjobban alkalmas furmint
és a kevésbé aszusodó h6rslevelU sz818fajt6kat termelik.
A tokaji bor saj6tos zamata, hirneve nem csup6n a kitUn6
természeti adotts6goknak,
hanem az itteni kUlönleges plncekultur6nak. (pinceklima,
pinceflóra,
saj6tos borkezelés)
is köszönhet8.
119. kép: FUszerpaprika

terme lés

Az orsz6g napfényben leggazdagabb terUletein, els&orban
Kalocsa és Szeged körzetében terme lik a füszerpcprlköt ,
A magyar fUszerpaprika festékanyaga és C-vitamintartalma
igen magas, és nemzetközi viszonylatban
is a legjobb min8ségU.
A hazai szUkségletek kielégitése mellett a fUszerpaprika
fontos exportcikkUnk.
A kép paprikasz6ritó

pajt6t

mutat.

120. kép: Szarvasmarhatenyésztés
A mlndjobbon fejl&:!8 nagyUzemi szcrvosmcrhctenyésztésünk
takarm6nyoz6si gondokkal kUszködik. KUlönösen rét- és
lege 18gazd61kod6sunkat .ke II er8te Ijesen fe jleszteni. .Mesterségesen öntözött legel6'k létrehoz6s6val
lehet pótolni a
takarm6riyhi6ny egy részét.
A képen az öcsödi Szabads6g Terme 18 Szövetkezet mesterséges leve98j~t szemlé lhetjük , Villanyp6sztor segiti az öntözött legel8 legjobb kihaszn616s6t.
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121. kép: KorszerU sertéste lep
A nagyUzemi sertéstenyésztésben
egyre nagyobb szerepet
kap a legkorszerUbb követe Iményeknek is meg fe le 18 iparszerU állattartás.
A Hosszuhegyi Állami Gazdaság évi 6000 hizott sertés
tartására berendezett
te lepe •

122. Lótenyésztés

Bug?con

A mez8gazdaság fokozott -gépes itése me Ilett a lóállomány
napjainkban már nem emelkedik, de lóra még hosszu ideig szUkség lesz a mez8gazdaságban.
A lótenyésztésre specializálódott
állami gazdaságok els8sorban a min8ségi tenyésztéssel foglalkoznak.
Sport- és
hátaslovaink Európa-szerte keresettek.
A kép a bugaci ménest mutatja. A bugaci puszta lótenyésztése idegenforgalmi szempontból is jelent8s, mert a
parádés lovasbemutatók a hazai és kulföldi turistőket egyaránt vonzz6k.
A kép felhasználható

123. kép: Bábolnai

az alföldi
keltet8

táj bemutatására

is.

állomás

Hazánk az egy f8re jutó baromfihustermelés és fogyasztás
tekintetében
Európában az els8 helyen áll.
Az elmult években a baromfitenyésztés
Uzemi formáiban
igen jelent8s volt az átalakulás.
Szárnos szakositott nagyUzemi tojás- és broyler-gyár épUIt.
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A képen a bóbolnai baromfikombinót·keltet& gépei Uzemelésben. A keltet& óllom6s mi lIió szómra lót ja el az óruterme 1&gozdas6gokat tenyész- és szaporitóonyaggol.

124. kép: li batenyésztés

Taktaktszben

A Tisza és a Bodrog Bsszefolyósótól nyugatra - a kedvezd
természeti adotts6gokat kihasznólva - létrehozfék a nagyUzemi libatenyésztést.
A TaktakBzi Hegyalja Termel8 Szövetkezet libatelepét szemlélteti a kép. A kitUn8 ktsmyezetben gyorsan fejló'dnek a magyar fajta husludak.

125. kép: Husfeldolgozós
Az óllattenyésztés
jelent&s fejl&fése a husipar gyors fejl&dését is serkentette.
A husipari termékek hazónk óllandó kiviteli cikkei.
A kép a Gy&r-Sopron megyei Husipori Vóllalat
husfe Ido Igozó Uzemét mutat ja •

126. kép: Zalaegerszegi

tejipari

kapuvóri

Uzem

Délnyugat-Dunóntul
terUletén korén kifejl&:Jtstt és nagy
hagyom6nyokkal rendelkezik a sajttermelés.
A képen a Zalaegerszegi
me lótható.

127. kép: Debreceni
A tartósitóipar

Tejipari

Konzervgyór

Vóllalat

sajtérlel8

ter-

hUt&Uzeme

fontos óga - a hUt6ipar.
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A Debreceni Konzervgy6r
tekinthet& meg a képen.
128. kép: Keleti

hUt&Uzemének kompresszorterme

.

pUe 65 környéke

A képen Budapest egyik legforgalmasabb
mópontja, a Baross- tér 16tható.

közlekedésl

cso-

A közelmultban kialakitott közlekedésl csomópbntban mindaz megfigye Ihet&, ami a jövdben je Ilemezni fogja a f&v6ros közlekedését (közuti felUlj6ró, gyalogos alulj6ró, földalatti vasut stb.).
129. kép: AutópcSlya
A nemzetközi kapcsolatok és az idegenforgalom nagy fejl&dése, valamint a hazai gépkocsiközlekedés
rendkivül
gyors növekedése halaszthatatlann6
tette az orsz6g uth6lózat6nak korszerUsitését és uj utak 6pitését.
A képen a balatoni négys6vos autópcSlya egyik szokcszdt
16tjuk.
A személygépkocsi terjedése egyre több tölt6-,
javitó-,
valamint szerviz611om6s létrehoz6s6t indokolja.
130. kép: Tolóhajó
A folyami sz611it6s korszerUsitését
ható tolóhajó.
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szolgcSlja a képen

16t-

131. kép: Hungária

tengerjáró

hajó

A harmadik Btéves tervben elkezd6dtstt a kizárólag tengeri
közlekedésre olkolmos hajók fogalomba állitása.
Ezzel megindult az Bnálló tengeri flotta kiépitése,
amelynek segitségével a magyar hajók az óceánokra is eljutnak.
A kép a Hungária

nevU 6000 BRT tengeri

132. kép: Feri hegyi

hajót mutatja.

légikiktst6

Hazánk földrojz! fekvése az európai légiutak szempontjából kedvezd, A képen a budapesti Ferihegyi repUI6tér látható. A repUI6tér a nemzetköz! el6irásoknak megfel el6 mUszaki berendezéseivel
alkalmas többmotoros vagy reaktiv
hajtásu utasszállitó gépek fogadására, a légifolyosókon ktszleked6 gépek radar ellen6rzésére
és irányitására.
133. kép: A kereskedelmi

hálózat

fejl&:fése

Az elmult években jelent6sen fejl&:fött akiskereskedelmi
bolthálózatunk.
Önkiszolgáló ABC áruházak épUltek, mlnr
a budapesti József Atti la lakóte lepen is.
134. kép: Campi ng
a belföldi turizmus és udulés a felszabadulás
utáni években vált nagyméretUvé, a növekedés azóta is
egyenletes.
Nemzetköz] idegenforgalmunk
csak az elmult
évtizedben bontakozott ki nagyobb mértékben. Az utóbbi
években kb. 6 m,I.llió kulfBldi turista fordult meg hazánkHczönkben

bán.
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A gyors fejl6dés szUkségessé tette a camping-h6lózat
kiépitését. Az orsz6g minden ielent8sebb idegenforgalmi
központ]c rendelkezik megfelel8 campinggel.
A budapesti

Római-fUrd8 campingje.

135. kép: A tihanyi

lovasiskola

A kulfBldi turist6k sz6m6ra kedvelt sportol6si és szórakoz6si lehet8séget biztosit a lovasiskol6k fel61lit6sa. Az orsz6g legfontosabb idegenforgalmi körzeteiben sz6mos lovasiskola müködik ,
A képen megfig~elhet8 a tihanyi levendul6s is. A levendulaolaj tBbbféle gyógyszer és illatszer alapanyaga.

136. kép: Visegr6d
A Dunakanyar gazdag csod61atosan szép udul8- és kir6ndu lóhe Iyekben. Haz6nk e történe Imi vidékét sokan 16togatj6k, ahol a fest8i t6j mellett az Anjou- és renesz6nszkor p6ratlan emlékélre
lelnek.

137. kép: Gemenc
Az 8szi idényben nagyon sok kulföldi vad6szvendég
si fe I a gemenci erd8 vadreierv6tum6t.
A vad6szat
tenyészvadak elad6sa [e lentés valutahozammal
j6r.

138. kép: Ge Ilért-strandfUrd8
Budapest egyik
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legszebb strandj6t

szemlélteti

a kép.

kereés a

0

A Ge.llérthegy tövében fakadó 43-65 C-os
török hódolts6g idejében is ismert volt.

gyógyviz m6r

A kép h6tterében a reprezentativ
Gellért-sz61ló és gyógyfUrdc5 16tható. A k6d- és gc5zfUrdc5nkivül pezsgc5fUrd8611
a vendégek rende Ikezésére.
Aradioaktiv , mészhidrokarbon6tos héviz izUleti f6jdalmak,
légzc5szervi megbetegedések és anyagcserezavarok
gyógyit6s6ra alkalmas.
139. kép: Libegc5
A képen a J6noshegy

közkedvelt

Iibegc5jét 16tjuk.

140. kép: Tapolcaitavasbarlang
A Tapolcai-medence
festc5i bazaltvulk6n hegyei mellett igen
16togatott kir6ndulóhely a romantikus tapolcai tavasbarlang.
141. kép: Hortob6gy
Idegenforgalmunk
gyi puszta.

egyik

legl6togatottabb

helye a hortob6-

A képen a 167m

hosszu, nyolc mederpilléren nyugvó hires
hid részlete 16tható. Minden év augusztus6ban itt tartj6k
meg a hires hidi v6s6rt, ami egyben a legnagyobb idegenforgalmi programot is [e lentl,
E terUlet lesz haz6nk

legnagyobb

nemzeti

parkja.
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142. kép: Budapesti

Nemzetközi

V6s6r

Minden év tavasz6n megrendezik a Budapesti Nemzetközi
V6s6rt, ahol C:Stföldrész sok orsz6ga mutatja be legujabb
ipari terméke it.

143. kép: Konténerkiköt8

Csepe len

A Duna legfontosabb hazai kiköt8je Budapesten a "Csepeli Szabadkikc:st6'11, amely nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is igen jelent8s.
A kikc:st8t korszerUsitése sor6n konténersz61lit6sra
mas berendezésekke I szerelték fe 1.

144. kép: Volvo-Ikarus

autóbuszok

is alkal-

exportra

A képen a magyar-svéd kooper6cióban készült autóbuszok
sorakoznak. A két orsz6g kC:Szc:stti
mUszaki egyUttmUkc:sdés
mindkét fél sz6m6ra el8nyC:Ssés el8segiti a müszoki szinvonal emelkedését.
Hasonló kooper6ció alakult ki Magyarorsz6g és Ausztria kC:Szc:stt
is.

145. kép: Egyiptomi megrende lésre készitett

motorvonat

A Ganz-MÁVAG egyiptomi exportra készult termékét mutatja a kép. Hasonló közlekedési eszközöker négy kontinensre sz611it a nagy tradiciókkal rendelkez8 gy6r.

146. kép: Szegedi szal6mi exportra
Sz6zéves multra tekint vissza a Szegedi Szal6mi Gy6r.
A gy6r vi 16ghirU termékét több mint 30 orsz6gba export6ljuk. A szal6mi az egyik leggazdas6gosabb exportcikkUnk.
A képen a gy6r érlel&-sz6ritóUzemrészlege
meg.

figyelhet8

147. kép: Budai részlet
Természeti környezete folyt6n a vil6g egyik legszebb
fekvésU nagyv6rosai közé tartozik Budapest. A budai oldal magasabb kil6tó pontjairól megragadó, gyönyörU kil6·
t6s nyilik a Duna két partj6n elterUI& vil6gv6rosra és a
környez& hegykoszorura.
A kép el8terében

az ujj6épitett

budai v6r részlete.

148. kép: Pesti részlet
A Duna bal partj6n t6gas félmedencében,
s6gon a pesti v6rosrész fekszik.
A két v6rosrészt
rU hidak.

összekapcsolj6k

teraszos sik-

a Dun6t 6tivel8

gyönyö-
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149. kép: KöszörUvölgyi viztóroló
Az ivó- és ipari viz nagymérvU felhasznólósa szómos uj
viztóroJó épitését igényelte. A kép a Mótr6ban épUlt
köszörUvölgyi viztórolót mutatja.
A völgyet ótivel& gót 21 méter mély mesterséges tavat
duzzasztott fel, amely jól illeszkedik a fest&i környezetbe.
A viztóroló

ParódfUrd&t és környékét

lót ja el.

150. kép: Keszthe Iyi szennyviztisztitó
A természetes vizekbe jutó nagymennyiségU szennyviz
belóthatatlan
problém6kat jelent az él&vilóg szóm6ra.
Ezért éget6 kérdés aszennyviz
összegyUjtése és tisztitósa.
A képen a Balaton vizének védelmére
szennyviztisztitó
figye Ihet& meg.
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épUlt keszthelyi

