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Advent 

 

Karácsony méltó megünneplésének elengedhetetlen része az ADVENT, az ünnepet megelőző 

négy hét. Az advent varázsos hangulata, a karácsonyi várakozás ideje a régmúltra visszanyúló, 

gyönyörű, téli hagyomány. 

 

 
 

 

Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami 

annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a 

reménykedés időszaka. Az András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti 

négy hetes “szent idő” a karácsonyra való lelki felkészülés ideje. 

 

Befogadni Krisztust, közösségben átélni a reményteli várakozást és felkészíteni lelkünket az 

ünnepre. „Befogadni az Igét” – ez a mottója és címe a Pannonhalmi Főapátság idei online 

adventi készületének. Ahogy azt egyik vezetője, Szilveszter atya mondja, a lelkigyakorlat 

egyfajta ráhangolódás, nem csak a karácsony ünnepére, hanem magára a várakozási időszakra. 

„A járvány miatti lezárások után hirtelen újra felpörgött az életünk. Mindent be akartunk 

pótolni, amit elmulasztottunk, elvett tőlünk a pandémia. Néha azonban jó megállni egy kicsit, 

hogy befogadhassuk magát a Messiást, Krisztust, a közénk jövő embert.”   

 

Hanuka 

 

 
 

 

A hanuka mindmáig az egyik legkedveltebb, legmeghittebb zsidó ünnep világszerte. A tél 

derekán, amikor az éjszakák a leghosszabbra nyúlnak, apró lángokat gyújtanak a zsidók, 

amelyek beragyogják otthonaikat és szíveiket. 

 

„A hanuka, a fények ünnepe, a zsidók legismertebb ünnepe a nem zsidók körében. A 

Makkabeusoknak a szíriai görögök feletti győzelmére, a jeruzsálemi szentély megtisztítására és 

újraavatására, valamint a nyolc napon át égő mécses csodájára emlékezik.” 

 

2021-ben advent és hanuka ünnepe is november 28-án veszi kezdetét. 
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Köztünk élő művészek – Kati Gyulassy  

 

“A folyó háta meg se fodrozódott, úgy érkezett a szél ezen az alkonyaton. Egyszer csak ott volt. 

Fellendült a nyárfa ágai közé, megforgatta leveleit, hogy elég aranyosak-e már, és azt mondta: 

- Ősz van. Ősz...A nyárfa reszketni kezdett. 

- Ősz - suttogtak a levelek, s egyesek kerengeni kezdtek lefelé, mások ezüstjüket mutogatták, 

amit a szél figyelmesen megvizsgált. 

- Fizess még! - bosszankodott a szél, és megrázta a fát, mire hullott az arany levélbankó, mintha 

halott lepkék arany raja szállt volna a földre.” (Fekete István) 

 

 
 

 

Kati Gyulassy az impresszionisták, például Paul Gauguin munkái által inspirálva arra 

törekszik, hogy megragadja egy pillanat hangulatát, érzését és fényét a térben.    Életpályájáról, 

művészetéről, alkotói indíttatásáról ezen a linken olvashatnak bővebben:  

 

http://www.kgfineart.space/contact-1 

 

Az év legszebb termeszétfotói 

 

 
 

A naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége harminc esztendővel ezelőtti 

megalakulása után első feladatai egyikeként olyan fotópályázat rendezését tűzte ki célul, amely 

alkalmas arra, hogy a magyar természetfotósok évről évre összemérhessék képességüket. 

Ebben a szellemben írta ki a szövetség immár 29. alkalommal éves pályázatát. A Lenergy – Az 

Év Természetfotósa 2021 fotópályázatra 3462 érvényes kép érkezett 173 szerzőtől. 

 

A pályázat nyertes alkotásai az alábbi linken megtekinthetők:  

 

https://index.hu/nagykep/2021/11/10/az-ev-termeszetfotosa-2021-fotografia-termeszetfotozas/ 

http://www.kgfineart.space/contact-1
https://index.hu/nagykep/2021/11/10/az-ev-termeszetfotosa-2021-fotografia-termeszetfotozas/
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November 13 - MAGYAR NYELV NAPJA! 

 

“Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv” 

 

 „Egyetlen batyunk botunk fegyverünk az anyanyelv”- mesélte egyik interjúja alkalmával 

Kányádi Sándor.  

 

November 13. a magyar nyelv napja. 1844-ben ezen a napon fogadták el a magyart 

államnyelvvé tevő, a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. Törvényt. 

Magyarországon ezen a napon lett hivatalos nyelv a latin helyett.  

 

„A magyarságot nemzetté a magyar szó teremtette” - vallotta Tamási Áron. 

 

„A magyar nyelv ünnepe szimbolikusan magában hordozza és egyben fénybe állítja az egymást 

becsülő és közösségként munkálkodó nyelvművelők legfőbb célkitűzését: anyanyelvünk és a 

magyar kultúra értékeinek felmutatását; bátorítást a magyar nyelv mindennapi igényes 

használatához és védelmet, méltóságot kívánva minden magyarul beszélő embernek. 

Különösen a kisebbségi sorban élő honfitársainknak. A három részre szakított Magyarországon 

a nyelv megtartó erőként hatott és nemcsak a túlélésben segített a magyarságnak. Ösztönözzön 

bennünket ez az örökség, és segítsen abban, hogy félretéve gondjainkat, örömmel ünnepeljük 

együtt a magyar nyelv napját.” ( Anyanyelvápolók Szövetsége) 

 

„Ha az ember nem az anyanyelvén beszél, egy icipicit hazugságra kényszerül mindig. Nem azt 

mondja, amit valójában szeretne, hanem amit zavar nélkül ki tud fejezni. Aki az anyanyelvét 

felejti el, az őszinteséget felejti el örökre.” (Jókai Anna) 

 

 
 
„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek végső 

menedéktek, a nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! E drága 

nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki: ne szaggassátok szirmait! 

 

A rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, mintha imádkozna. Mintha 

aranyat, tömjént, myrrhát hozna! s aki költő, az legyen király, és pap, és próféta és soha más. 

Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus-dadogás. 

 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely, ki borát issza: Élet 

borát issza. Előre néz s csak néha-néha vissza. S a kelyhet többé nem engedi el!” (Reményik 

Sándor: Az ige) 
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Juhász Gyula: Szavak 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pyNDPwnJc2M&t=4s 

 

 

Dsida Jenő: Psalmus hungaricus (részlet)  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq1KLIrZqsE&t=17s 

 

Faludy György - Óda a magyar nyelvhez 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qN5KM5OjYhc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pyNDPwnJc2M&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Gq1KLIrZqsE&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=qN5KM5OjYhc
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A magyar népdal és népköltészet hete – November harmadik hete 
 

 

"A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős..." 

 

 
 

“A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a 

magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban 

csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne 

mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek 

bennünket.” (Kodály Zoltán) 

 

November harmadik hete a magyar népdal és népköltészet hete, kedvenc gyermekkori 

népmeséink, népdalaink ünnepe. Ez alkalomból országszerte szerveznek az 

eseménnyel kapcsolatos programokat: népdaléneklő, népmeseszavaló, meseillusztráló, 

valamint rajzversenyeket. A gyűjteményében nincsen szétválasztva a magyarországi 

és a határokon túli magyarok zenéje, mint ahogy a nemzetiségi és a más népek zenéje 

sem. Minden nép kultúrájában egyedi, népdalaink felbecsülhetetlen értékkel 

rendelkeznek 

 

A magyar népdalok száma párját ritkítja, mindig utat találnak a szívünkhöz. Népi és 

emberi érzelmeket, gondolatokat testesít meg, fejez ki. Régen az emberek 

megénekelték örömüket és bánatukat. A legtöbb népdal nemzedékről nemzedékre 

szállva, szájhagyomány útján keresztül maradt ránk, így szerzőiket nem ismerhetjük. 

A népdalokban a szöveg és a dallam együttese elválaszthatatlan egység, egyiket a 

másik nélkül nem lehet tökéletesen élvezni. Az egyszerű szöveget képes kifejezések 

díszítik.  

 

Számos népdal meghallgatását ajánljunk örömmel, mindamellett egy rádiócsatornára 

is felhívjuk figyelmüket!  https://folkradio.hu/ 

 

 

Csík Zenekar – Hazám, hazám: https://tinyurl.com/2b6yzzuc 

 

Sebestyén Márta - Szerelem szerelem: https://tinyurl.com/23w7byca 

 

Hungarikum Együttes - Csillagok, csillagok -: https://tinyurl.com/nszfaaya 

https://folkradio.hu/
https://tinyurl.com/2b6yzzuc
https://tinyurl.com/23w7byca
https://tinyurl.com/nszfaaya
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Szánt a babám - magyar népdal:  https://tinyurl.com/3ky65zkt 

 

A csitári hegyek alatt: https://tinyurl.com/37v8bp6p 

 

Mondák és balladák 

 

 

 
 

A népköltészet műfajához tartozik a népmese, a monda és a ballada. Ahogy népdalaink, 

népmeséink is szájról szájra generációkon ívelnek át, nemzedékeket kötve össze. 

Elmesélve az élet mindennapi történéseit, ügyes-bajos dolgait, okulásként a felnövő 

nemzedékeknek. 

 

A mese szálaival szőtték át tapasztalataikat és bölcsességeiket, hogy az igazság és 

törvény útjait tanítsák. De ízelítőt kaphatunk furfangos észjárásból és a leleményesség 

fontosságáról is. 

 

„A tanítás mellett fontos volt, hogy örömüket, bánatukat kimondják vagy eldalolják, 

és ezáltal gyógyuljon a lelkük és tanuljanak belőle mások is. Ük- és dédszüleink a 

szájhagyomány szerint azt tartották: a borban igazság lakik és „vigasz". Talán ide 

sorolható az a meglátás is, hogy sírva vigad a népünk, de nem szabad megfeledkezni 

arról sem, hogy bár dalaink általában búsan indulnak, de a végére a remény és a 

bölcsesség mindig megérkezik. 

 

A hagyományok szerint a népmese és a népdal élőszavas műfaj. A hagyományos 

mesemondók nem olvassák vagy nem egy szóról szóra megtanult mesét mondanak el 

fejből, hanem a népmesék szüzséjét, történeti vázát színezik ki, „díszítik fel" 

improvizatív módon a közönség igényeihez alkalmazkodva, velük interakcióba lépve, 

a környezetre reagálva és az adott szituációhoz igazodva.” 

 

 

Egy asszony két vétkecskéje - Kóka Rozalia mesél: https://tinyurl.com/2nhk63se 

 

 

Forrás: Magyar Művészeti Akadémia MMA 

 

https://tinyurl.com/3ky65zkt
https://tinyurl.com/37v8bp6p
https://tinyurl.com/2nhk63se
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Székelyföldi legendárium 

 
 

 
 
A Székelyföldi Legendárium ötletgazdája és az első székelyföldi rajzfilmstúdió alapítója. 2008-

ban indult civil kezdeményezésként, azzal a céllal, hogy összegyűjtése és a gyerekek számára 

szerethető módon átadja a Székelyföld szellemi kulturális örökségét. A manapság is közszájon 

forgó mondákat, legendákat. Elsőként egy 156 székely mondát és legendát tartalmazó térképet 

és könyvet készítettek. A különböző korú és igényű gyermekek számára változatos formában 

próbálták elérhetővé és szerethetővé tenni legendagyűjteményüket: hangoskönyveket, színezőt 

és különféle fejlesztő játékokat terveztek, végül elindították az első székelyföldi rajzfilmstúdiót. 

 

"A rajzfilmek esetében gyakori, hogy mondákból, legendákból merítenek, a gyerekek nagyon 

fogékonyak erre. Sok sikeres animációs film merített már ilyen tiszta forrásból: például az 

Asterix és Obelix egy gall legendára, a Merida a bátor skót mondákra épít, a Kung Fu Panda 

kínai mondákat dolgoz fel, az Így neveld a sárkányodat pedig a viking mondavilágon alapul. A 

mi legendáinkban, mondáinkban is ott vannak ezek az értékek, nem a drakulás vérszívásra van 

szükség, hanem becsületre, jószívűségre, bátorságra ösztönző rajzfilmekre. Ha a gyerekeink 

úgy nőnek fel, hogy ismerik az erdők, várak, kutak legendáit, ha most tündérek, óriások nyomait 

lesik, akkor felnőtt korukban sem fogják rombolni a környezetet. Igazi kötődésük alakul ki a 

szülőfölddel." 

 
 
https://legendarium.ro/rolunk 

 

 

 
 

Rika, Szőr Manó és Zete.  

Forrás: Legendárium Animációs Stúdió 

 
 

https://legendarium.ro/rolunk
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Gulág emléknap-november 25 
„Rég elmúltak azok az idők, amikről még mindig mesélni kellene.” 

 

A Gulág Emlékbizottság támogatásával létrejött film rendezője Szász Attila, főszereplői 

Gera Marina és Csányi Sándor. 

 

 
 

„Nem az a szenvedés, ha megütnek, vagy hogy ha éhezem, hanem az, ha nem láthatom azt, 

akit a legjobban szeretek vagy akiért felelősséget érzek.” (Gera Mariana) 

 

„Itt van ez a férfi, azt mutatja, hogy keménynek kell lenni, de közben nagyon vágyik arra, 

hogy valaki szeresse. Mindent ezért csinál.” (Csányi Sándor) 

 

Az Örök tél 2017-ben készült magyar történelmi filmdráma, mely a második világháború 

végén Magyarországot megszálló szovjetek által málenkij robotra az Ukrajna területén 

lévő GUPVI lágerekbe kollektív büntetésként elhurcolt több százezer, hazatérésük után 

némaságra ítélt magyar áldozatnak állít emléket. A rendszerváltás után a szovjet fogság végül 

is a közbeszéd tárgyává válhatott és ez az első játékfilm, amely hitelesen mutatja be a 

kényszermunkára elvitt százezernyi magyar történetét. 

 

„Anyám öt évet töltött a Szovjetunióban „málenkij robotnak” becézett kényszermunkán. Ez a 

szomorú história ihlette a Lánykák, az idő eljárt című könyvemet, s ez lett az Örök tél című film 

forgatókönyvének alaptörténete. Szász Attila és Köbli Norbert filmje – Gera Marina csodálatos 

főszereplésével – számos nemzetközi elismerést kapott, szép ívet futott be. Fontos volt 

számomra, mert a háború utáni évek e szégyenfoltjáról hallgatnak az európai 

történelemkönyvek. Persze, az érintettek is nagyon nehezen nyíltak meg, márpedig elhallgatni 

a történteket hatalmas bűn lett volna. Az eltűnt katonák, civilek felkutatása iránti 

elkötelezettségem is ebből a felelősségből nőtte ki magát. Az ilyen egyéni, áttételesen mégis 

társadalmi traumákra rá kell irányítani a figyelmet. Amit egykoron lehetetlen lett volna megírni, 

azt most, hogy már szabad róla beszélni, nem titkolhatjuk tovább!” (Havasi János publicista) 

 

A teljes film a jelszó megadásával angol felirattal megtekinthető az alábbi linken:  

 

 

https://vimeo.com/290541284 

 

jelszó: WinterScreener2018 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gulag#Gupvi
https://vimeo.com/290541284
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Történelmi filmek- Magyar Passió 

 

 
 

„Hit nélkül semmit sem érdemes csinálni! Isten mindenkinek ad talentumokat, ezeknek a 

kifejezését tartjuk tehetségnek és elpazarlásukat helytelennek” - meséli Eperjes Károly 

Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 

egy nemrég vele készült interjúban. A közismert színész nélkülözhetetlennek tartja a teológiát, 

mely elmondása alapján az egyénre és a művészetekre egyaránt hatással van. Eperjes Károly 

számára különösen fontos, hogy az emberek felismerjék a hit ajándékát. Személyes 

tanúságtételével arra emlékeztet, hogy a teológia tanulása által is gazdagítsuk életünket. 

 

Eperjes János első a filmjét Magyar Passió címmel Balatonfüreden vetítettek le az országos 

premier előtt. A kommunista diktatúra keresztényüldözéséről szóló egész estés film a Nemzeti 

Filmintézet támogatásával készült el. A filmnek Eperjes Károly a rendezője, társ-

forgatókönyvírója és főszereplője is egyben. 

 

„A történet 1950-ben játszódik, a Rákosi-korszaknak abban az évében, amikor a tavasz és a 

nyár folyamán több hullámban – a szerzetesi közösségek teljes felszámolása céljából – 

kiürítették a magyarországi rendházak és kolostorok jó részét, és több ezer szerzetest 

telepítettek át ideiglenes helyszínekre. Szeptember közepén a kényszerlakhelyre hurcolt 

szerzetesek kiszabadultak, de már nem volt hova menniük, addigra ugyanis az állam feloszlatta 

a rendek működési jogát. Nyolc rendház maradhatott meg, bennük 250 szerzetessel, 11 ezren 

azonban földönfutóvá váltak.” 

 

Az előzetest ezen a linken tekinthetik meg: 

https://tinyurl.com/4rnsudsa 

 

Bővebb információ: https://telex.hu/kult/2021/09/15/magyar-passio-film-elozetes-eperjes-

karoly-nemcsak-karoly 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/4rnsudsa
https://telex.hu/kult/2021/09/15/magyar-passio-film-elozetes-eperjes-karoly-nemcsak-karoly
https://telex.hu/kult/2021/09/15/magyar-passio-film-elozetes-eperjes-karoly-nemcsak-karoly
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Irodalmi évforduló - Pilinszky 100 
(1921. november 27. – 1981. május 27.) 

 

“Jó akarok lenni mindenkihez. Átlépni önmagamon, átlépni önzéseimen! Kinyílni, szeretni, 

élni! Nem hős akarok lenni, hanem jó.” (Pilinszky János) 

 

 
Forrás: Juhász Anna Irodalmi Szalon 

 

A jóság mindig túlmutat magán, és ezt Pilinszky János nagyon jól tudta. Száz éve született és 

40 éve halt meg a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, a Nyugat negyedik 

nemzedékének tagja, József Attila, Kossuth- és Baumgarten-díjas költő.  

 

Pilinszky: Apokrif 

 

Így indulok Szemközt a pusztulással 

egy ember lépked hangtalan. 

Nincs semmije, árnyéka van. 

Meg botja van. Meg rabruhája van. 

 

„A vers Pilinszky életében talán a legfontosabb mű. Ezek a sorok adták mottóját az idén a 20. 

század egyik legfontosabb költő centenáriumnak. Pilinszky az az ember volt, aki mindig 

hazavágyott, otthonra találni vágyott. Az otthon rátalálás kulcsmotívum volt a neves költő 

életében. Nyugalomban, békében szeretett volna élni.” (Juhász Anna) 

 

Juhász Anna, hazánk legsikeresebb irodalmi szervezőjének szervezésében, Pilinszky János 

születésének századik évfordulója alkalmából egész éven át tartó programsorozat vette kezdetét 

2021 januárjában. A centenárium okot és lehetőséget teremtett arra, hogy programokkal, 

múzeumi kiállítással, irodalmi estékkel kiemeljék, ismertessék a költő igen sokrétű életművét, 

a fiatalabb generációt is megszólítva. Versekkel, beszélgetések átszőtt események követték 

egymást egy életmű titkait kutatva, felfedve, felismerve. A művész írásait ez év végezetével is 

jó kézbe venni. Az eseménysorozatot november 27-én a Pilinszky PIKNIK koronázza majd 

meg. A két napos, számos programot felvonultató ünnepségről bővebben ezen a linken 

olvashatnak. https://szinhaz.online/jon-a-pilinszky-piknik/ 

 

 

Pilinszky János: Egy szép napon 

 

Mindig az elhányt bádogkanalat, 

a nyomorúság lim-lom tájait kerestem, 

remélve, hogy egy szép napon 

elönt a sírás, visszafogad szelíden 

https://szinhaz.online/jon-a-pilinszky-piknik/
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a régi udvar, otthonunk 

borostyán csöndje, susogása. 

Mindig, mindig is hazavágytam. 

 

 

„Pilinszky János mindenkié - rajtunk múlik, hogy miképp találjuk meg költészetéhez és 

verseihez az utat” - meséli Juhász Anna irodalmár, aki 2010. november 17-én indított útjának a 

Juhász Anna Irodalmi Szalont. Ezzel értéket teremtett és egyben megvalósította gyerekkori 

álmát. Megtöltötte Budapest történelmi kávéházait irodalommal, élettel, a művészet iránt 

érdeklődőkkel. A Pilinszky Centenárium országos eseménysorozatának keretében sokak 

számára személyes közelségbe hozta Pilinszky alakját is. Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbi 

beszélgetést: 

 

https://tinyurl.com/xw739ucj 

 

 

“Kép és kultusz” 

Szinyei Merse Pál kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Galériában 

 

 

 
 

 

Szinyei Merse Pál (1845-1920) kiállításának ad helyet a Magyar Nemzeti Galéria. Az eredeti 

tervek szerint a kiállítás 2020-ban nyitotta volna meg kapuit a neves művész születésének 175. 

és halálának 100. évfordulója alkalmából. 

 

A november 12 - én nyílt tárlat a magyar képzőművészet egyik legnagyobb hatású mesterének, 

a 19. századi magyar festészet egyik legjelentősebb alakjának életművét mutatja be a 

művészetkedvelő közönségnek. A mintegy 120 színgazdag festményt számláló kiállítás 2022. 

február 13-ig lesz megtekinthető. Számos, a közönség számára csak ritkán látható festményt 

mutatatna be. 

 

“Ő volt az első magyar festő, aki következetesen, teljesen korszerű és újító módon valósította 

meg a modern eszményeket a magyar festészetben, amely először általa tudott lépést tartani a 

legkorszerűbb európai áramlatokkal.  

 

Szinyei életútját egyrészt a 19. századi kortársak műveinek kontextusában, másrészt az élete 

végén kialakult kultuszából visszavezetve, a beérkezett művész pozíciójából visszatekintve 

ismerhetjük meg a tárlaton” - olvasható a Magyar Nemzeti Galéria weboldalan megjelent 

cikkben.  

 

https://mng.hu/kiallitasok/kep-es-kultusz-szinyei-merse-pal-1845-1920-muveszete/ 

https://tinyurl.com/xw739ucj
https://mng.hu/kiallitasok/kep-es-kultusz-szinyei-merse-pal-1845-1920-muveszete/
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Tudomány 

 

Nagy makói szellemek – A makói T-model 

 

 
 

Paul Newman - nek, anyai felmenői Makón éltek. Mégis volt valaki, aki makói születésű 

mérnökként túlszárnyalta tehetségével a magyar származású amerikai színész hírnevét.  

Galamb József mérnök, tősgyökeres makói református család második gyermekeként született 

újvároson. Szülővárosában végezte tanulmányait és kalandos útját követően 1903 őszén 

érkezett meg New Yorkba, 1905. december 4-én lépett be a detroiti Ford Motor Company 

munkatársai közé. A T-Ford főkonstruktőrje lett.  

 

„Kiváló szakképzettségére, tehetségére, Henry Ford hamar felfigyelt és 1907-ben megbízta egy 

új autó tervezésével. Galamb József rövid idő alatt elkészült a tervekkel, és 1908. október 1-jén 

kigördült a gyárkapun az első Ford-T modell. A vadonatúj műszaki megoldásokat (pl: 

bolygóműves sebességváltó) bőségesen tartalmazó kocsi nagy sikert aratott és 1927-ig lényegi 

változtatások nélkül maradt. Több mint 15 millió darabot gyártottak belőle. Ez a modell ültette 

autóba Amerikát és tette világhírűvé a Ford műveket. A T-Ford volt az első "népautó". 2000-

ben az évezred autójává választották a zseniális magyar mérnök konstrukcióját.” 

 

 
 

Ma Magyarországon üzemképes T-modell magánkézben nincs. A budapesti Közlekedési 

Múzeumban egy tökéletes állapotú, a Makói Oktatási Központ Galamb József 

Tagintézményében egy restaurálás alatt álló példány található. Sokak számára érdekes lehet az 

alábbi linken megtekinthető összeállítás.  

 

 

https://mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2021-11-05-i-adas/ 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2021-11-05-i-adas/


 14 

 

 

 

 

Badacsony vonzereje szakrális úttal erősödhet a jövőben 

 

 

A Badacsony a Tapolcai-medence legmagasabb tanúhegye, a Balaton két öble közé ékelődve 

magasodik. A térség, mely egy fizetős stranddal is rendelkezik, igen népszerű úticél leginkább 

a nyári hónapokban. A régió kiváló bórairól méltán ismert.  A látnivalók sora a tervek szerint 

bővül. Az Egry József Emlékmúzeum, Kisfaludy Kilátó, Szegedy Róza ház, Ranolder-kereszt 

mellett a hely vonzereje egy szakrális úttal is bővülhet a közeljövőben. Badacsonytomajban 

szakrális tematikus utat építenek, mely a Szent Imre-bazalttemplomot köti össze más szakrális, 

kulturális helyszínekkel. 

 

 
 

A kép forrása: https://www.balaton-opus.hu/badacsony-es-kornyeke 

 

 

Badacsonynak nemcsak a borászati kultúrájával, hanem kultúrtörténeti értékeivel is fel kell 

hívni magára a figyelmet. Azt szeretnék, hogy a hegy lábánál elterülő, ez idő szerint 

önkormányzati tulajdonban lévő, hathektáros tér közösségi funkciót töltsön be, és épüljön ott 

egy olyan interaktív kulturális és turisztikai látogatóközpont, amely a térség szőlő- és 

borkultúrája mellett többek közt Badacsony és a tanúhegyek geológiáját is bemutatja.  
 

„Tovább erősödhet, és az évszakok tekintetében teljessé válhat az utazók érdeklődése 

Badacsony és környéke iránt" – fogalmazott a Szakrális tematikus út – Badacsonytomaj és 

Badacsonytördemic turisztikai attraktivitásának fejlesztése című terv kapcsán Brájer Éva, 

a Badacsony és Térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. (BTTF) vezérigazgatója. Emellett 

pedig a szakrális emlékeket összekötő gyalogutak, zöld járófelületek, lépcsők, korlátok 

rendbetételével biztonságosabbá teszik a természetjárást, túrázást.” 

A vezérigazgató elmondta, hogy a tájépítészeti tradíciókhoz igazodó koncepciójuk alapján 

rendezni kívánják a Szent István-kápolna körüli teret, bazaltkőből kálváriát, a kápolnával 

szemben golgotát építenek, a „pálos emlékhelyen” keresztet állítanak.  

Bővebb információ: https://turizmus.com/desztinaciok/szakralis-uttal-latogatokozponttal-

erosodhet-badacsony-vonzereje-1177928 

https://turizmus.com/desztinaciok/szakralis-uttal-latogatokozponttal-erosodhet-badacsony-vonzereje-1177928
https://turizmus.com/desztinaciok/szakralis-uttal-latogatokozponttal-erosodhet-badacsony-vonzereje-1177928
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Az idén ismét várják a karácsonyi vásárok az érdeklődőket. 

„Szereteben, Biztonságban” 

 

A magyar főváros az idén már november második felétől a megszokottnál is szebben ragyog.  

Advent beköszönte előtt megtelnek Budapest utcái, terei az ünnep fényeivel. A Bazilika és a 

Vörösmarty tér felé november 19-től a karácsony pompája csalogatja az érdeklődőket.  

 

Bár tavaly a Covid vírushelyzet miatt nem voltak élőben látogathatók a hagyományos, igen 

látványos, nagy népszerűségnek örvendő karácsonyi vásárok, az idén mindenki örömére 

megnyitnak a színekben, illatokban gazdag vásárterek kapui. Itt minden látogató feltöltődhet 

élményekkel, megkóstolhatja a szezonális különlegességeket vagy akár meglepheti szeretteit 

kézműves mesterek által készített csodákkal. 

 

Bővebb információ: https://adventbazilika.hu/hu, https://www.programturizmus.hu/ajanlat-

budapest-karacsony-vasar.html 

https://adventbazilika.hu/hu
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-budapest-karacsony-vasar.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-budapest-karacsony-vasar.html

