,1.

Az Iskolai Filmj..ntézet diafilm eor-ozatas 374.
~ Ált.isk.alsótagozati
sorozat:17.
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1./ Budapest
A Dúna két partján épült hazánk fővárosa: Budapest. A balparton van a pesti sikság, ajobbparton
a hegyes-dombos Buda.
I

2./ Gellérthegy
A budai oldalon, a 'város azLvé ben , a Duna p artjánál meredeken emelkednek a Gellérthegy sziklafalai.

J~;Félszabadulási

emlékmü
~
,A G,ellérthegy tetején van a Felszabadulási eml.é kmü , '
Talapzatán ezt olvashat;1uk: nA felszabaditó szovjet hősok
emlékére a hálás magyar nép :1945.11
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4./ A Várhegy
A Várhe~y is a Duna partján
reállitasa most folyik.

van. A rajta emelkedő vár he l y-.

'5./ A Halászbástya
A Halászbástya a Vár egyik legszebb
nyilik innen a pesti oldalra.

része.. Gyönyörti kilátás

6./ Jáno~-hegyi kilátó
A budai hegyekben mindig sok a kiránduló gyermek ésfelnőtt.,
Ezek az uttörők a Budai-hegység legmagasabb b pontjára" ,az
529 m magasan levő János-hegyi kilátóhoz igyekeznek..

7./ A televiziós

adóállomás
adóállomás

A,televiziós
gyen van.

8. / A Dunabalpartj!.
r
A Duna balpartja,
.ltávolba
,nyulnak.

,/

tizemel&tes' épülete a Széehenyl-he<,

a pesti oldal sik. Házrengetegjel

\

a ködlő
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9./ A Duna
/
A Duna a város tertiletén már jól kiépitett kőfalak között
höllip-ölyög.Nem veszélyezteti a főváros lakosságái!.
Háttérben a Margitsziget látszik. /
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10./ A Lánchid
A legrégibb es egyik legszebb hid: a Lánchid. Széchenyi
-István kezdeményezésére épitették. A második világháboruban
a.rnéme t fa'siszták a többi duna-hiddaI együtt ezt is felrobbantották. Első megnyitásának 100. évfordulójára - 1949.nov.
20-ra - épitette ujjá a magyar nép.
/
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11./ Hasznos terhekkel megrakott uszály
'A hatalmas folyó hátán sok-sok hasznos teherrel megrakott
uszály hozza mindazt az árut, amelyre szükségünk van,és
viszi termékeinket más Országok népeinek.
12./ A csepeli szabadkikötő
~
A csepeli szabadkikötő,adunai
teherforgalom központja.'
A kikötőmedeneék körül álland6an serény munka folyik.
13./ A:rakodás' nehéz munkáját hatalmas daruk végzik
Ez a hajó me aaz e tengerekről érkezett hasa, Most, rakják ki
az értékes árut, amit hozott.
14./ Gellért gyógyfürdő
Budapest területén sok ~yógy- éa melegvizü forPás fakad,
ezért sok fürdője van fovárosunknak. Közülük az egyiK legszebb a Gellért'gyógyfürdő.
15./ A Széchenyi fürdő
,A Széchenyi fürdő a pesti oldalon, a Városligetben
,
leg vize 1000 m mélységből tör fel.
16./ Palatinus strandfürdő
A Margitsziget legnagyobb ,fürdője a Palatinus

van. Me-

strand,fürdő.

17./ A fedett Sportus~oda
A fedett Bpor-tuaaoda ugyancsak a Margi tszige'ten van. Télennyáron egyaránt rendeznek benne uszóversenyeket.
",
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18./ A Margitsziget
A gyönyörü Margitszigetet sok-sok ember látogatja. Délelőtt
talán még a néphadsereg ápr. 4-i felszabadulási disszemléjét nézték, délután a szigeten élvezik a meleg, tavaszi
napsütést.,
'
19./ Uttörő Stadion,
Az uttörők sporttelepe:
szigeten van.

az Uttöró Stadion, szintén aMargi~-

20./ ~átszóterek
A játszóterek a budapesti gyermekek kedvencei.,Parkokba,
terekre egyre többet épi tenek.Ezeken
nyug~dtan ,játszhatnak a,'
gyermekek. Nem fenyegeti őket semmi veszely.
'"
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'~l./ Az Álla~kert ~.
Az Állatkertben nemcsak jól szÓrakozhatnak,
hasznos dolgot is tanulhatnaka
gyermekek.

hanem nagyon sok

22./ Az Állatovoda
Az Állatovodában békésen játszik egymással az oroszlánkölyök;
meg a kis házinyul.
23./ Az uttörővasut
Az uttörőkbtiszkesége:
az uttörő vasut. Ez itta'htivösvölgyi
végállomás'.'-!rözelében van a vasutas uttörők kor-se er-ü , emeletes otthona. '..

.--

24./ A kisvasut
A kisvasut 12 km-t kanyarog a budai hegyek legszebb részein,
mig a Htivosvölgyből felmegy a Széchenyi~hegyi végállomásra.
!t

25. / 'A·. Széchenyi~hegyi végállomás
.Irinen indult el először a gyermekeknek
vasut.
26./

oly sok örömet szerző'

A csillebérci uttörő-tábor
.Az uttörővasut közelében van a csillebérci uttöro-tábor~
A 1 egjobb magyar uttörők mel:l~tt a baráti népek uttörői is
állandó vendéged a tábornak. Oreg kommunista harcosok is
meglátogatják a pajtásokat , hogy saját küz deLme a' gyermek~ ,
korukr61 beszéljenek nekik.'
..
I

27./

Zászlólevonás
Egy nap megint elmult. a tábo.rozás ideJ~ből. De ahogy fogynak
a napok e~yre ..
több élménnyel, szép emlékkel gazdagodnak atábor lakoi. Orömmel gondolnak majd vissza a táborozás ide..jéreés a. s.zép Budap estre •. ';
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