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1./ A Keleti pállaudvar
Budapest legnagyobb és legszebb személypályaudva,ra •
.

.

20/ A.Nyu&ati.i?ályaudv~r
A Nyugati pályaudvar nem" sokkal kisebb~ Hatalmas
naponta· sok von atvhoz aa az utasokat Budapestre.
30/ Budapesten
.Fővárosunk
··törnyé.
ke.

L.

nagy a forgalom
egyik l~gforgalmasabbpontja

csarnokába

a Nemzeti Szinház

4./ A Moszkva-tér
.
A budai oldal egyik forgalmi központja. A villamosra vár6
ember-ek a budai hegyekbe mennek kirándulni.
5./ A fogaskerekü
A fogaskerekü
menni.

vasut
vasuttal egés~en a Széchenyi-hegyre

fel lehet

6. / A villamosOk
A villamosok szálli tják a 1 egtöbb embeit a fővárosban. A Muze~m körut - Rák6czi ut kereszteződésénél is álland6an
h~gy a forgalom.
.

I

7./ A trolibusz'
A trolibuszokat villanyáram hajtja. Gyorsabbak a yillamosnál.
Nincsenek sinhez kötve, igy ,előzni is tudnak más jármüvet.
Keskenyebb~teákban
is közlekedh~tne~ •

~

.8. / A Feriheg;z:irepülőtér ')
AFe~i~egyi
repülőtérre sok külföldi országb61 is érkeznek
repülőgépek. Az érdeklődő emberek a TU-l04-es szovjet r~pül5gépet nézegetik. .
.

9./ A MÁVAUT aut6busz .pályaudvara
A pesti oldalon az Engels-téren van. Az utasok csomagjait
lift vi~zi fel a~ emeleti rakod6ra. ott azqtán az aut6buszok
.tetején lévő cs6magt~rt6ra iakják.
~
10./ Átadásra váró aut6buszok az' Ikarusz gyár udvarán
Ezek már mind. valamerre az országban robogriak. De Ázsiába,
Afrikába, Dél-Amerikába.is eljutnak a magya~ aut6buszo.k•
.
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lL,/ Budap est legnagyobb

ipari negyede, gyárvárosa.: :C'áépel ),
Ha a Duna felől nézünk a szigetre? valóságosgyárkéménye~dő
tárul a szemünk elé.

12

o'" Az

El'IlAG
gyár
Az EMAG gyárban arató-cséplőg~pek sokasága várja, hogy a
termelőszövetkezet~k,
állami gazdaságok hatalmas,gabonatáb,láin felhasználják.
.

13. / A budapesti h~6g;y;árak
A budapesti ,hajógyárakban olyan hajókat is készitenek,. amelyek tengeren is biztonsággal kö sl.ekedriek, Nézzétek, mennyí>
re eltörpül az ember a hatalmas hajótest mellett!
14./ A budapesti vágóhid
Nemcsak a kö zeL 2 millió budapesti lakos számára dolgo zzák
fel itt a hus,zsir,_hentesáru
szükségletet, hanem vidékre
és külföldre is szállitanak belőle.
'
.

.•.

.'

15. / Budapesten sok nagy áruház van"
._Ezekben szinte mindent meg lehet -vásárolni e~y. helyen. A képen a különleges méretü ruhák áruháza láthato.
16~/ A Magyar Optikái Müvek kulturháza
.
Az üzem dolgozói munka után ittszórakozhatnak,
tanulhatnak,
'olvashatnak. Nagy szinház~ermében'előadások~t,
hangversenyeket, filmvetitéseket
is rendeznek.
.
17./ Az'Állami operahá~
Az Állami Operaház előadásait ma már a munkások is nagy
számmal látogatják. O~yan nagy az érdeklődés az előadások
Lr-ánt, hogy nem is tudják az összes jegyigényeket kielégi terii.

18./ A Nemzeti Szinház
A Nemzeti Szinház az or-azág első szinháza. A 1 egki vá16bb szinészek-mutatják itt be a·magyar és külföldi irók hires szindarabjait.

-
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19./ A ~emzeti·Muzeum
A Nemzeti' Muzeum hazánk legnagyobb muzerima.
20./ A Magyar Tudományos Akadémia
Megalapitására Széchenyi István e~y évi jövedelmét ajánlotta
fel. Ma az ország legkiválóbb tudosai dolgoznak itt azon,
,hogy életünk szebb,nyugodtabb,
boLdo gabb legyen.
21./ A F6városi Szabó Ervin Könyvtár központi épülete
A f6városminden kerületében .vannak fiókkönyvtárai,
olvasók,válogathatnak
maguknak könyveket.

ahol az
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22./ Az Országos' Széchenyi Könyvtár
.Olvasótermében állandóan'sokan

olvasnak.

23./ Nyomdák
/
---Az ország legnagyobb nyomdái is Budapesten vannak.
A'gépek segitségével ma már gyorsan megy a könyvnyomtatás.

24./ A XI.ker.Baranyai

uti ált.iskola
Ilyen szép,világos,
korszerü iskolában öröm is tanulni.
Ehhez hasonló egyre több épül a fővárosban. Az uj lakótele'pekhez ilyen iskolákat ép í.t ene k,

25./ MüszakiEgyetem
A budai oldalon, a Gellérthegytőldélre,
rakoznak a MUszaki Egyetem épületei.
26./ A Népstadion
A Népstadion hatalma~
néz.'

a Duna par~jánso-

épületére minden magyar ember büszkén

27./ A nézőtéren 100.000 ember fér el
"
100-.000 ember hangja buzditja sikerre a magyar sportölókat.
28./ Az uj lakótelepek "

Az uj lakótelepek épitése állandóan folyik. A házak, tömbök
közötti tágas tereken vidáman játszanak a gyermekek.
\

29./ Az utcák világitására
csoveket

egyre több helyen szerelik fel a fény-

-<c',,'

,.

A Nagykörut kivilágitva
járnánk.

,,

olyan,mintha

'

';'

.

valami fényalagutban

30./ Május 1
Május'l-ét vidáman ünneplik a dolgozók. A felvonulás végén
a Hősök ,terén, a Milleneumi emlékmünél már szétoszlik a tö--'
meg.
/

"

31./ Az Országház
Nemcsak:hazánk, hanem a'világ egyik legszebb parlament épULe t e, Ma a dolgozó nép képviselői, a nép fiai irányitják in--~
nen az ország életét.

--
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