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A KÉK egész napos programja Törökbecsén 

 
Szeptember 26-án, szombaton a Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében tartalmas 

programra került sor…  

MUHI Béla 

 

Magyar találmányok az évszázadok során  
A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) szervezésében Törökbecsén szombaton, 2020. 

szeptember 26-án nyilvános ismeretterjesztő napot tartottak az Aracs civil szervezet 

tájházában (Brigadira Ristića 22.) , illetve a helyi Szent István király templomban.  

A helybelieken kívüli vendégek busszal, kombival, személygépkocsikkal érkeztek. Szinte 

Vajdaság mindegyik területéről jöttek a hívők, hogy meghallgassák a két előadó szavait.  

A gyülekezés és a regisztráció 9 órától tartott. Tíz órakor köszöntők hangzottak el, majd az 

első előadót, Muhi Bélát mutatták be a publikumnak. Fizika-kémia szakos tanár, okleveles 

fizikus, az újvidéki gimnáziumban tanított 40 évig, továbbá immár 25 éve konzulens tanár a 

Zentán működő kertészmérnököket képző egyetem tagozatain, alapító tagja a Vajdasági 

Magyar Pedagógusok Egyesületének, ennek keretében több programnak a vezetője, 

ismeretterjesztő előadássorozatok szervezője, tankönyvpótló kiadványok szerkesztője, a 

GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke, számtalan tudománynépszerűsítő cikk szerzője, 

közel egy tucat hazai és külföldi elismerésben, kitüntetésben részesült…  

A másik előadó Korenchy László tanár volt, aki a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesületének alelnöke, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság oszlopos tagja, számtalan 

szakmai program és körút szervezője.  

Tekintettel a nagyszámú résztvevőre, az előadásokat a Szent István király templomban 

tartották meg.    

 

Muhi Béla arról beszélt, hogy az évszázadok során mennyi minden kapcsolódik népünk 

találékonyságához, mellyel segítettük nemcsak a saját, hanem gyakran az egész emberi 

közösség felemelkedéséhez. A honfoglaló magyarok fegyverzete, harci stratégiája, 

élelmezése, ereje és mozgékonysága, lovaik ügyessége helyzetelőnyt jelentett. Az évszázadok 

során számtalan gyakorlati eszköz, hasznos módszer, tudományos felfedezés, találmány 

született. Többek között a transzformátor, a porlasztó, a gyakorlatban is használható 

ólomakkumulátor, az elektromos vontatás, a telefonközpont, a holográfia, a C-vitamin, a 

szódavízgyártás, az elektromos forgony, a fémvázas léghajó, a torpedó, a sugárhajtómű, a 

hangnál nagyobb sebességű repülés, a nukleáris láncreakció, a hidrogénbomba stb. 

felfedezése, illetve megalkotása magyar találmány, vagy magyar részvétellel történt. Gyakran 

emlegetjük a tizenöt Nobel-díjasunkat, a világhírű matematikusainkat, a számítógépes 

újítóinkat és így tovább. A magyarság erősen kötődik a hithez, a vallásossághoz, több 

nemzettársunkat avatták szentté. A történelem során sokszor védtük Európát a hódítóktól, 

példát mutattunk bátorságból, igazságszeretetből, hazaszeretetből. Legnagyobb kincsünk az 

anyanyelvünk, melyre joggal lehetünk büszkék!  

 

Korenchy László tanár előadása a konkrét találmányok felsorolására, képi bemutatására 

fókuszált. Elsősorban a műszaki jellegű eredményeket ismertette. Többek között az 

autógyártás, a gyáripar, a fotográfia, a hírközlés terén születet találmányok kerültek 

bemutatásra. A biztonsági gyufa, a golyóstoll és más találmányok fontosak a mai életben is.  

Sok híres tudósról, feltalálóról, újítóról most hallottunk először. Még Rubik Ernő „bűvös 



kockája” is előkerült, továbbá az előadó a rovásírást és más szellemi értékeinket is 

kihangsúlyozta. Még a szakácsművészet és cukrászat világhírű mestereiről sem feledkezett 

meg…  

Nagyon hosszú lenne mindazt felsorolni, ami ebbe a témakörbe tartozik. Minden esetre 

nagyobb figyelmet és elismerést érdemelnek tudósaink, feltalálóink. Az iskolában a 

történelem vagy más tanórákon lehetne róluk többször is beszélni.  

Az előadók bemutatták Marx György magyar fizikus híres könyvét, a Marslakók érkezését, 

továbbá kvízszerűen kérdéseket is feltettek a hallottak kapcsán, és életrajzi kiskönyveket 

lehetett nyerni… 

A szervezők több mint száz ebédet tálaltak fel az Aracs civil szervezet tájházában. A 

templomban hálaadó szentmise volt, meg lehetett látogatni a múzeumot, majd a népes 

publikum kevésbé fáradt csoportja busszal ellátogatott az aracsi pusztatemplomhoz. A 

helyszínen Korenchy László tanár úr tartott rövid tájékoztatót. 

A szombati rendezvény nagyon jól sikerült. Bebizonyosodott, hogy az emberek igénylik 

egymás társaságát, a korona vírus matti bezártságból elegük van, és szívesen vesznek részt az 

ismeretterjesztő meg vallási témájú programokban.  

Mindnyájan megköszönjük a Keresztény Értelmiségi Kör egész napos programját 

Törökbecsén.  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


