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Isten éltessen Magyarország! 

„Tűz és fény játéka” 

 

 

Fotó: Rizsavi Tamás photoghraphy 

 

2021. augusztus 20-án minden eddiginél nagyobb volumenű tűzijátékot csodálhattak meg az 

érdeklődők. Az új „Tűz és fények játéka” névre keresztelt show komplex audiovizuális 

élményt nyújtott a színpompás fényjátékkal és hangeffektekkel. A látványos műsort kiegészítő 

narrációnak köszönhetően népünk történetét követhették végig a nézők. 

„A közösen megálmodott monumentális hang- és fényjátékának fő üzenete az összefogás 

erejének szimbolizálása.” 

Az ünnepi tűzijátékról készült felvételt az alábbi linken megtekinthetik:  

https://youtu.be/TJWbhRXBMJg 

https://youtu.be/TJWbhRXBMJg
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Fekete István: Augusztus 

 

 

„Az érkező augusztus tikkadtságában útra készülés van, egy kis búcsúzás van, és mégis akad 

az erdő lakói közül, amelyiknek most kezdődik a nász. Talán a déli órák hősége forralja fel a 

vérét, talán a tarlók lehelete bódítja szerelemre – nem tudni, de ilyenkor titkos ösztönök 

buggyannak fel félénk szívében, és párt keres magának a koronás fejű őzbak. 

És megérti a vadász, hogy mindennek eljön az ideje. A vadászé is. Majd később valamikor, de 

most még szikrázik a nap, surran a forrás hűs vize, mint az élet, és csak az érett életeket szedi 

áldott kötényébe a kenyérszagú Nyár.” (Fekete István) 

(Fotók forrása): https://fotopalyazat.magyarorszag.hu/online_kiallitas_2020 

 

 

Magyarország 365 – online kiállítás nyílt a legjobb alkotásokból 

Online kiállítás nyílt a Magyarország 365 fotópályázat legjobb alkotásaiból; a magyar 

kormány által meghirdetett pályázatra legutóbb mintegy 28 ezer felvételt neveztek. 

 

https://fotopalyazat.magyarorszag.hu/online_kiallitas_2020
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„A képek azt bizonyítják, hogy Magyarország tele van gyönyörű helyekkel, időtálló 

épületekkel és életerős közösségekkel.  

Kaiser Ottó fotográfus, a fotópályázat zsűrijének elnöke az MTI-nek korábban elmondta: a 

kiírás célja, hogy magas színvonalú fotók segítségével mutassa be Magyarország természeti 

és tárgyi értékeit, ünnepeit és mindennapjait, mindazt, amire a pályázók büszkék a 

hazájukban.” 

Az eddig lezárult mindkét kiírás legjobb képeiből összeállított, online galériák itt érhetők el. 

(Forrás: https://behir.hu/magyarorszag-365-online-kiallitas-nyilt-a-fotopalyazat-legjobb-

alkotasaibol) 

 

 

 

 

https://fotopalyazat.magyarorszag.hu/online_kiallitas_2020
https://behir.hu/magyarorszag-365-online-kiallitas-nyilt-a-fotopalyazat-legjobb-alkotasaibol
https://behir.hu/magyarorszag-365-online-kiallitas-nyilt-a-fotopalyazat-legjobb-alkotasaibol
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Budapest egy amerikai szemével 

 

 

 

Samantha Brown 2018 januárjában kezdte meg a Places to Love című műsor műsorvezetését 

és gyártását a PBS-en. A következő évben a műsor elnyerte a Kiváló utazási/kalandműsorért 

járó Emmy-díjat, Brown pedig a Kiváló műsorvezetőért járó Emmy-díjat. A nemrég Budapesten 

forgatott anyag nagy sikerrel debütált, emelve Magyarország hírnevét az Egysült Államokban 

is.  

 

 

 

„Mindenki hallott már Budapestről, de kevesen tudják igazán felfogni a pompáját, megérezni 

egyediségét. A magyar főváros egy magával ragadó hely, ahol a történelem, a művészet és a 

zene egybefolyik, együttes erővel érvényesül. Európa egyik legkedveltebb városaként olyan 

áradó energiával büszkélkedhet, amelyet meg kell személyese érezni és tapasztalni, hogy igazán 

elhiggyük, megérezzük. A város nagyszerű élmények erőműve. Egy olyan hely, amelyet 

valóban szívünkben lehet zárni.” (Samantha Brown) 

A Budapesten, Budapestről forgatott színes anyag az alábbi linken megtekinthető: 

 

https://samantha-brown.com/episodes/season-3/budapest-hungary/ 

https://samantha-brown.com/episodes/season-3/budapest-hungary/
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Ars Sacra Fesztivál  

 

 

 

„Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87.7) 

 

2021-ben tizenöt éves jubileumát ünnepli az EFFE Label-díjas Ars Sacra Fesztivál, amely 

ebben az évben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal egy időben, szeptember 4. és 

12. között kerül megrendezésre. 

„Fesztiválunk programjai a hit és szakralitás különleges világába kalauzolják vendégeinket. 

Hiszünk abban, hogy a kultúra és művészet erőforrás az életünkben, melynek segítségével 

kapcsolatba léphetünk benső világunkkal és személyes, emberi értékeinkkel. Ezek a 

találkozások felbecsülhetetlen pillanatok, így egyedi módon továbbra is minden programunkat 

ingyen kínáljuk. 

Szeretnénk ízelítőt nyújtani kultúránk szakrális kincseiből, nagy magyar művészek, 

nagyreményű fiatal tehetségek, híres alkotóink, szerzőink, költőink lélekemelő műveivel, hogy 

országszerte ünnepelhessük fesztiválunk tizenöt évét! Végül hála és köszönet azért, hogy 

Istenről és az isteniről, egyben személyes hitünkről, a magas művészet sok-sok ágát segítségül 

hívva vallhatunk. Kívánjuk, hogy eseményeink lelkünk épülését szolgálják, mert ha megnyitjuk 

szívünket, befogadjuk a szépet, kicsit szebb és jobb lesz a világ! „ 

Dragonits Márta, Kolek Ildikó, Toroczkay Ilona az Ars Sacra Alapítvány kuratóriuma  

 

Örömmel ajánljuk figyelmükbe a programsorozatban fellépő neves művészek sorát. Ismerjék 

meg őket a múlt évben készült felvételeken keresztül.  
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GEMMA ÉNEKEGYÜTTES 

 

 

 

„A Gemma Énekegyüttes visszatérő fellépője az Ars Sacra Fesztiválnak. Az idei év 

nyitóhangversenyére a NEK jegyében készültek. Műsorukban William Byrd – 1590-es évek 

elején publikált – négy szólamra írt miséje kap szerepet, amelyet reneszánsz és kortárs motetták 

színesítenek.” 

Az együttes tavaly is fellépett a fesztiválon. Az ott készült felvétel az alábbi linken 

meghallgatható: 

https://www.youtube.com/watch?v=fSD9Cozq_AQ&t=224s 

 

ISTEN BOLONDJA – BERECZ ANDRÁS ÉNEK- ÉS MESEMONDÓ ESTJE 

 

 

 

„Shakespeare a bolondban (jester) bölcset lát, és sokszor éppen a bölccsel állítja szembe. Alig 

van drámája, amelyikben ne magasztalná fel az udvari bolondot, bohócot. Sok ember 

meghökkentő, kíméletlen igazságát a bolond szájára adja. Ő az, aki nem tud másképp, csak 

szőr ellenében simogatni.” 

https://www.youtube.com/watch?v=fSD9Cozq_AQ&t=224s
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Berecz András korábbi felvételei több csatornán is megtekinthetők, mi is örömmel ajánljuk 

az alábbi felvételt figyelmükbe.  

https://www.youtube.com/watch?v=fsFmd5i-ems&t=324s 

 

KLUKON EDIT ÉS RÁNKI DEZSŐ ZONGORAESTJE 

 

 

 

„A világhírű Klukon Edit–Ránki Dezső zongoraművész házaspár a fesztivál történetében 

először koncertezik a Gazdagréti Szent Angyalok-templomban. Liszt Ferenc Via Crucis című 

művének alkalomhoz illő, avatott előadását hallhatjuk tőlük, és meglepetésként a szerző 

szimfonikus költeményeinek egyikéből játszanak egy zongoraátiratot.” 

Klukon Edit és Ránki Dezső zongorakoncertje Liszt Ferenc és Dukay Barnabás műveiből 

az alábbi linken meghallgatható.  

https://www.youtube.com/watch?v=wbN2kXkX4Js&t=2505s 

 

BOROS MISI ZONGORAKONCERTJE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsFmd5i-ems&t=324s
https://www.youtube.com/watch?v=wbN2kXkX4Js&t=2505s
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„Boros Misit tizenegy évesen egy egész nemzet zárta szívébe a Virtuózok győzteseként! Azóta 

világszerte nagy sikereket arat. Istenáldotta tehetségként gyakran szerény, bölcs szavakkal, 

csillogó szemmel, örök mosollyal vall hitéről. Csodálatos zongorajátéka vallomása szerint 

maga is imádság. Nagy örömünkre nekünk is eljátssza kedves „imáit”.” 

Boros Misi csodálatos zongorajátékát örömmel ajánljuk figyelmükbe:  

https://www.youtube.com/watch?v=WD5ub5tAlt8 

 

ÉGI HANG 

 

 

 

„Lovász Irén Kossuth-díjas érdemes művész, népdalénekes, előadóművész koncertje. 

Közreműködik: Mizsei Zoltán (ének, udu, pszaltérium, középkori hárfa, orgona, harmonium), 

Ágoston Béla (ének, duda, furulya, fujara, szaxofon). Az est tiszteletadás az égi és földi hang, 

az isteni és emberi világok találkozásának.” 

Lovász Irén: Égi hang. A felvétel az alábbi linken meghallgatható: 

https://www.youtube.com/watch?v=5vxcKVNzLSs&list=PLYXVWd-U23RMrfpSkeUtLciKBxi5_03U6 

 

#jóéjtpuszi – LACKFI JÁNOS ZENÉS ESTJE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WD5ub5tAlt8
https://www.youtube.com/watch?v=5vxcKVNzLSs&list=PLYXVWd-U23RMrfpSkeUtLciKBxi5_03U6
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„Lackfi János költő, Lackfi Dorottya énekesnő és Sinha Róbert gitáros estje. Lackfi János 

„jóéjtpuszijai” tűzzel, szenvedéllyel szólnak a hitről és szédítő száguldásra invitálnak Isten 

kalandparkjában.” 

Lackfi János és lánya, Dorottya közös estje meghallgatható: 

https://www.youtube.com/watch?v=JoKmyjX0ByI 

 

IFJÚ TEHETSÉGEK KONCERTJE 

 

 

 

„Devich Gergely (cselló) és Tóth Kristóf (hegedű) koncertje. A két zseniális zeneakadémista 

fiatalkoruk ellenére már sok nagy eseményen lépett fel, nagy versenyeken nyert díjat. Műsor: 

Kodály Zoltán: Duó, op. 7 (hegedű-cselló), J. S. Bach: c-moll csellószvit, BWV 1011 (cselló).” 

Ismerjék meg Davich Gegely csellójátékát!  https://www.youtube.com/watch?v=khkGIjfvg1I 

 

BALÁZS JÁNOS ZONGORAESTJE 

 

 

 

„Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, Freund Tamás, a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke, klarinétművész és Bihari Adél orvos, szoprán énekművész különleges zenei 

triója Balatonalmádiban. Műsoron Liszt, Chopin, Schubert, Mozart, Donizetti művei és Cziffra György 

átiratai.” 

https://www.youtube.com/watch?v=JoKmyjX0ByI
https://www.youtube.com/watch?v=khkGIjfvg1I
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Balázs Janos zongorajátékát szeretettel ajánljuk figyelmükbe! 

https://www.youtube.com/watch?v=U60DCFj9nVk 

 

SZARKA TAMÁS ZENEKARA: Missa Missio 

 

 

 

„2020 őszén megszületett Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész és zeneszerző korszakalkotó, 

szakreális műve, a. Missa Missio. A szerző a zenéjével és a katolikus hit erejével szeretné 

felhívni a magyar emberek, családok figyelmét az örök értékekre. Ma a kereszténység a 

legküldözöttebb dolog a világon, mert a mise megírásának, bemutatásának az a célja, hogy erre 

felhívja a figyelmet.” 

Ízelítő a zeneműből:  

https://www.youtube.com/watch?v=4AXKkyYpgVo 

 

SNÉTBERGER FERENC GITÁRMŰVÉSZ 

 

 

 

„Snétberger Ferenc Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar gitárművész nagy 

népszerűségre tett szert. A kortárs gitár egyik félreismerhetetlen hangjaként tartják számon 

világszerte. A műfaji határokat túllépő zenéjét szülőföldje és a hozzá kapcsolódó roma 

https://www.youtube.com/watch?v=U60DCFj9nVk
https://www.youtube.com/watch?v=4AXKkyYpgVo
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hagyomány, a flamenco gitár technikák, szamba ritmusok, valamint a klasszikus gitár és a jazz 

alakítja. Számos albumot adott ki és a világ több pontján adott már koncertet.” 

https://www.youtube.com/watch?v=oIFWYzO6gdY&t=1546s 

 

 

Bogányi Gergely és Anima Musicae Kararazenekar 

 

 

 

 

 

Az Ars Sacra Fesztivál zárókoncertjén fellép Bugányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész és a 

Junior Prima díjas, a „zene lelkéről” elnevezett Anima Musicae kamarazenekar. A közönség maradandó 

élménynek lesz részese.  

 

Bogányi Gergely: https://www.youtube.com/watch?v=ImfY5XeHZbA 

Anima Musicae kamarazenekar: https://www.youtube.com/watch?v=70Bo5Lbn5LA 

Forrás: https://ars-sacra.hu/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIFWYzO6gdY&t=1546s
https://www.youtube.com/watch?v=ImfY5XeHZbA
https://www.youtube.com/watch?v=70Bo5Lbn5LA
https://ars-sacra.hu/
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Art Sacra Filmfesztivál 

Idén hatodik alkalommal kerül megrendelésre az Ars Sacra Filmfesztivál. A több napos eseménysorozat 

szervezői számára fontos volt, hogy a szakrális értékek és a hit erejének bemutatása mellett, olyan 

alkotásoknak adjanak helyet, amelyek az emberi lét sokszínűségét, az élet örök értékeit 

árnyaltan, művészi színvonalon mutatják be a filmeken keresztül. A filmajánlóban 

megtekinthetnek egyet a filmfesztivál keretén belül bemutatásra kerülő alkotások közül.  

 

Filmajánló: Aranycipellő 

 

 
 

Aranycipellő 

Ars Sacra Filmfesztivál | 2021 |  

Rendező: Surányi z. András, Sívó Júlia 

gyártási év: 2021, játékidő: 76 

  

A miskolci Nyitott Ajtó Baptista Iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak Horváth 

Gyula birkózó edző naponta tart foglalkozásokat, versenyekre viszi őket, a családokat is 

bevonva igyekszik motiválni őket a további munkára. 

 

A film az alábbi linken megtekinthető:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSDFgdcR7to&t=344s 

 

Forrás: https://ars-sacra.hu/filmfesz.php?nyelv=HU 

https://www.youtube.com/watch?v=fSDFgdcR7to&t=344s
https://ars-sacra.hu/filmfesz.php?nyelv=HU
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Gasztronómia 

Tíz magyar ikonikus étel 

 

“Konyhánk, ételeink, akárcsak a zenénk, a nyelvünk, elütnek a nyugati népekéitől, azonban 

ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk azt is, hogy nem a magyarság hátrányára. Mindezt ismerni 

nemcsak érdekes, hanem hasznos is.” (Gundel Károly) 

 

 

 

A magyar gasztronómia igazi egyéniségeket tud felmutatni Magyarországon. A hírnévre szert 

tett, kiváló reflektorfénybe került séfjeink egyedi karaktert adnak kedvenc, hagyományos 

ételeinknek. A magyar Turisztikai Ügynökség gasztro kiadványa is ennek ad tanúbizonyságot.   

 

 

 

„Gulyásleves: Magyar Angus-marha, házilag, kézzel készített csipetketészta, kacsazsírban sült 

hazai biosárgarépa és bioburgonya adják az ikonikussá vált fogás meghatározó alapjait. 

Intenzív, friss íze messze kiemeli a mezőnyből ezt a megújított, egyszerre hagyománytisztelő 

és finoman formabontó gulyást. 

Kacsamáj, meggy, bodza, füstölt mogyoró, 6 puttonyos tokaji aszú: Füstölt kacsamájból 

készített „bonbon”, tokajiaszú-ecettel ízesített meggyzselével, mellette házi kacsamájpástétom-

szelet pincés meggyszemekkel, savanyított bodzavirággal, valamint pirított, bükkfán füstölt 

piemonti mogyoró, házi pirított vajas brióssal. A hazai kacsamáj, a meggy és a bodza, valamint 

a tokajiaszú-ecet felhasználása a hazai alapanyagok melletti elkötelezettség üzenetét közvetíti. 

Paprikás csirke: A paprikás csirke hazánkban kultikus étel. Mindenkinek van emléke, illetve 

tapasztalata arról, mitől is jó igazán – ez volt a kiindulási pont az étel megalkotása közben. Az 
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ismerős ízű, ugyanakkor meghökkentő módon, az eredeti formavilágtól elrugaszkodva tálalt 

omlós csirkehús és paprikás mártás mellé köretként nudlit és fehérrépapürét szolgálnak fel, s 

zellerszéna adja a ropogós textúrát. 

Tojásos nokedli: Ez a séf szerint egyszerű étel az étterem és Veres István egyik művészi 

kulináris védjegye. Az étel alapja a szarvasgombás galuska, ami tojáshabbal, reszelt érlelt 

tojássárgájával és savanyított jégsalátával kerül a tányérra. Az étterem időről időre megújuló 

étlapján ez az étel állandó fogásnak számít. Olyannyira, hogy amikor megpróbálták levenni, a 

közönség egyöntetűen „visszatapsolta”. 

 

 

 

Szarvasgerinc erdei gombákkal, vadasan: Családi kedvencük gourmet-változata – „bérelt 
hellyel” az étterem étlapján – hűen tükrözi Pesti István tudatosságát és esztétikai érzékét: a 
szarvashús a régióból származik, a pirított erdei gombák adják a fogás „földes” jellegét, a 
savanyított gombák és a vadas mártás édeskés íze pedig kontrasztot és intenzitást kölcsönöz 
az ételnek 

Töltött káposzta: Egy igazi házi klasszikus; minden tájegységnek megvan a saját jellegzetes 
receptje, amely akár évszakonként is változhat. Barna Ádám is másképpen készíti tavasszal, 
nyáron és télen. A nyári változat kovászolt káposztából készül, mangalicából, zsíros házi 

tejföllel, friss kaporral, és a szikkasztott paradicsom savas édességétől lesz vibrálóan izgalmas. 

Halászlé: A Balaton közelsége miatt a séf egyik kedves alapanyaga a hal, Magyarország egyik 

hagyományos étele pedig a halászlé. Ahány hely, szinte annyiféleképpen készítik. Jahni László 

halászleve könnyed és erőteljesen fűszerpaprikás, és nem lehet kérdés, hogy a tészta házilag 

készüljön bele. Mindig felhasználja a halak belsőségeit is. 

Füstölt paprika, körözött: A füstölt paprikás körözött harmonikus magyaros fűszerezésű, 

vajjal krémesebb állagúvá tett túrókrém, amely ez esetben tehén- és juhtúró keverékéből készül. 

Izgalmasságát a bükkfán grillezett, különböző színű paprikák adják, amelyekbe e töltelék kerül. 

Az étel hűen reprezentálja, amit az étterem képvisel: a hazai alapanyagok használatát, a töretlen 

minőséget, amit laza hangulatban, közvetlenül élhetnek át a fogás kóstolói. 

Dobos-desszert: A Dobos-torta Magyarország legikonikusabb süteménye. A tortát Dobos C. 

József 1885-ben alkotta meg, az a cukrászmester legnagyobb nevezetessége lett, itthon és 

külföldön is halhatatlanná tette a nevét. Érdekesség, hogy a torta receptjére évtizedekig nem 

jött rá senki. Ez Mihályi László Dobos-desszertjéről is elmondható 

Somlói: Ez az összetett édesség hűen adja vissza Kolonics Zoltán desszertjeinek világát. A 

legkisebb mennyiségben jelen lévő alapanyag minőségére éppoly nagy hangsúlyt fektet, mint a 

piskótatészta mellett főszerepet kapó, hazánkban termett dióéra, melyet krokant, streusel (linzer 

jellegű sült ropogós morzsa) és püré formájában rejt el. A könnyed, habosított vaníliaganache-
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sal (krémmel) díszített magyar desszertklasszikust csúcsminőségű csokoládé és abból készült 

öntet, illetve az egész desszertet átfogó rum és tokaji szamorodni teszi teljessé.” 

 

Magyar italkülönlegességek 

 

 

 

A magyar fröccshagyományoknak megfelelően Magyarországon a könnyű, de jó savú 

fehérborokat gyakran szódavízzel fogyasztják. A szóda és a bor valamilyen keverési arányából 

készülő buborékos frissítő közkedvelt italnak számít. A fröccsöt ásványvízzel készíteni afféle 

vétek, mert e vizeknek az ásványianyag-tartalmuktól függően saját ízkarakterük van, ami 

kedvezőtlenül befolyásolhatja a fröccsök ízét.  

  

Kisfröccs: 1 dl bor + 1 dl szódavíz  

Nagyfröccs: 2 dl bor + 1 dl szódavíz  

Hosszúlépés: 1 dl bor + 2 dl szódavíz  

Házmester: 3 dl bor + 2 dl szódavíz  

Viceházmester: 2 dl bor + 3 dl szódavíz Háziúr: 4 dl bor + 1 dl szódavíz 

Sportfröccs: 1 dl bor + 4 dl szódavíz 

  

Forrás:  

https://mtu.gov.hu/documents/prod/BR20MTUGE11_Gasztro_kiadvany_B2C_forgato.pdf 

Kiadja: Magyar Turisztikai Ügynökség, dr. Guller Zoltán vezérigazgató 

 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/BR20MTUGE11_Gasztro_kiadvany_B2C_forgato.pdf
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Irodalmi évfordulók 

 Latinovics 90 (Budapest, 1931. szeptember 9.- Balatonszemes, 1976. június 4.) 

 

 

Kép forrása Cultura magazin 

 

“Én a szakmámat szenvedélyesen szeretem és szenvedélyes ember is vagyok, különben nem 

szerethetném szenvedélyesen” (Latinovics Zoltan) 

„Latinovits Zoltán Jászai Mari-, Balázs Béla- és posztumusz Kossuth-díjas magyar színész. A 

legnépszerűbb magyar színészek egyike, sokan úgy emlegetik: a színészkirály. Anyai ágon 

testvérei Bujtor István Balázs Béla-díjas színész és Frenreisz Károly Kossuth-díjas zenész.” 

A versmondás egyik legnagyobb magyar alakját éltetve osztunk meg egy verset. A nagymúltú, 

legendás színész előadásában hallgathatják meg az alábbi linken Radnóti Miklós: Nem 

tudhatom című versét.   

https://www.youtube.com/watch?v=V5u_zjBWI2k 

 

 

 

1434. augusztus 29-én született Janus Pannonius humanista, latin nyelven alkotó költőnk. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5u_zjBWI2k
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„A reneszánsz egyik leghíresebb költője, az első név szerint ismert magyar költő, politikus, 

humanista, 1459-től haláláig pécsi püspök. Verseit latinul írta. 

1447-től Ferraraban, Veronese magániskolájában tanult, majd 1454-től a padovai egyetemen 

jogi tanulmányokba kezdett. 1459-től pécsi püspök, diplomáciai, politikai tevékenysége mellett 

élete végéig írt verseket. Költészetének anyaga, nyelve és hangulata az itáliai humanizmusból 

eredeztethető, verseinek világképe a humanizmus szellemében alakult ki. Nagyra értékeli a 

földi életet, a békét, a kultúrát, a természetet és a költői halhatatlanságot.” 

Forrás: https://pte.hu/hu/egyetemunk/kivalosagaink/genius-loci-pecs-es-hiressegei/janus-

pannonius 

Bővebb információ: https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/janus-pannonius 

 

 

 

1938. augusztus 29. Karinthy Frigyes halálának évfordulója 

Karinthy Frigyes klasszikus története a jó és rossz tanuló feleléséről elérhető az alábbi linken 

interaktív formában a Mesetárban. 

https://www.youtube.com/watch?v=FHfojjBYM1A&t=58s 

 

 

Magyar Nemzeti Múzeum, fotó: Kiss Ádám 

https://pte.hu/hu/egyetemunk/kivalosagaink/genius-loci-pecs-es-hiressegei/janus-pannonius
https://pte.hu/hu/egyetemunk/kivalosagaink/genius-loci-pecs-es-hiressegei/janus-pannonius
https://zanza.tv/irodalom/reneszansz/janus-pannonius
https://www.youtube.com/watch?v=FHfojjBYM1A&t=58s
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1773. augusztus 30-án született Pollack Mihály építőművész, a magyar klasszicista építészet, 

a magyar főváros arculatának egyik meghatározó alakja. 

„Kitűnő építész volt, alapos ismerője a régi formáknak, működésében mindig a tiszta klasszikai 

alakok körében mozgott, s a mit nála láttam és tőle megtanultam az megmaradt nekem egész 

életemben” – írta Pollack Mihályról, egykori mesteréről Ybl Miklós. A 245 éve, 1773. 

augusztus 30-án született Pollack legismertebb alkotásaként számon tartott Magyar Nemzeti 

Múzeum mellett paloták, kastélyok, bérházak és középületek sora őrzi tolla nyomát.” 

(Forrás: pestbuda.hu) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pollack_Mih%C3%A1ly 

http://www.imm.hu/ 

 

 

 

119 éve Budapesten halt meg Steidl Imre, magyar építész, a Duna partján álló magyar 

Országház tervezője. Ikonikus épületei ma is meghatározzák Budapest arculatát.  

„Legismertebb művét, az Országházat sokan a főváros szimbólumának tekintik, bár a tervek 

miatt sok bírálat is érte az építészt. Kétségtelen, hogy Steindl Imre a dualista Magyarország 

legjellemzőbb művét teremtette meg két évtizedig tartó munkájával. A Parlament épülete 

méreteivel az ezeréves, erejének teljében levő hazát akarta szimbolizálni.” 

 

További információ: 

https://www.parlament.hu/-/175-eve-szuletett-az-orszaghaz-tervezoje 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pollack_Mih%C3%A1ly
http://www.imm.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gh%C3%A1z
https://www.parlament.hu/-/175-eve-szuletett-az-orszaghaz-tervezoje
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Érdekességek a magyar fővárosból 

Megérkezett Budapestre John Travolta 

 

 

Fotó: Glódi Balázs 

 

„John Travolta a „Get Lost” című amerikai-magyar koprodukcióban készülő nagyszabású 

mozifilm forgatására látogatott Budapestre. A film a lánya, Ella Bleu Travolta főszereplésével 

készül és az Alice Csodaországban történetét meséli el újragondolva, elképesztő magyarországi 

helyszíneken. Káel Csaba kormánybiztos találkozott a Travoltákkal és átadta Budapest 

Wonderland szimbolikus kulcsait a világhírű sztároknak.” 

 

(Forrás: Nemzeti Filmintézet) 

 

 

 

 

 

Széles Tamás főkonzul úr ajánlásával 

2021. augusztus 27.  

Szerkesztette: Hegyi Réka kulturális asszisztens 

 


