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Európa történelme
Európa kulturális és gazdasági fejlődése egészen a bronzkorig nyúlik vissza. A
nyugati kultúrák forrásának általában az ókori görögöket tekintik. A Római
Birodalom évszázadokon keresztül birtokolta a kontinens mintegy felét. Bukása után
a fejlődés hosszú időre szinte teljesen megállt, abban a korban, amit
a felvilágosodás gondolkodói a sötét kornak, a mai történészek pedig
egyszerűen középkornak neveznek. Ebben az időszakban kis közösségek, például
kolostorok őrizték féltve a nehezen megszerzett tudást. Ez a korszak
a reneszánsszal ért véget, amikor a felfedezések és a tudomány fejlődésének
korszaka
következett.
A
15.
századtól
az
európai
nemzetek
–
különösen Spanyolország, Portugália, Franciaország és Anglia – hatalmas
birodalmakat építettek, afrikai,amerikai és ázsiai gyarmatokkal. Az ipari
forradalom Európában a 18. században kezdődött, és általános gazdagodáshoz,
valamint a népesség növekedéséhez vezetett. A II. világháború után, egészen
a hidegháború végéig, Európa két nagy politikai és gazdasági tömbre
osztódott:
kommunista
országokra
Középés
Kelet-Európában,
és kapitalista országokra Nyugat-Európában. 1990 körül a kommunista blokk
felbomlott.
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Anglia - Big Ben
A Westminster-palota épületének óratornya,
melyben a Big Ben található, 1834-ben
tűzvészben elpusztult. A palota, az angol
parlament újjáépítésekor felkérték Benjamin
Lewis Vulliamyt, a kor neves órását egy
új óraműtervezésére, de ő a kivitelezést
lehetetlennek
tartotta.
Egy
műkedvelő
órás, Edmund Beckett Denisin vállalkozott a
megvalósításra. Vita folyt arról, hogy az órát
tervezzék a toronyhoz vagy fordítva. Végül
Denisin tervei alapján elkészült az óramű.
A gátlómű egy gravitációs rendszer, ami annyit
tesz, hogy egyes alkatrészeket nem rugó, hanem
saját súlyuk vezet vissza alapállásba. Az inga 4
méter hosszú. A mutatók tervezésekor Denisin a
hó nyomására és a rájuk telepedő
nagyobb madarakra is gondolt.

A párizsi Eiffel torony
Az Eiffel-torony Párizs egyik jelképe, amely
tervezőjéről, Gustavé Eiffel mérnökről kapta a nevét.
Az 1889. évi világkiállításra készült, az eredeti tervek
szerint a kiállítás után lebontották volna. A torony
őszmagassága 322 m, ebből maga a torony 300 m,
rászerelve 22 m-re magasodik egy tévé-adóantenna. Első
emelete 58, második emelete 116, a harmadik 276 m
magasban van.
Négyzet alapú, 1,6 ha alapterületű, 10 100 tonna tömegű,
12 000 acéldarabból, csavarozással állították össze,
átmeneti jelleggel. Évente kb. 10 tonna festék kell felülete
karbantartásához.

Svájc - csodálatos bicska
A 118 éve megszületett, legendás svájci bicska
igazi klasszikus darab, népszerűsége máig
töretlen, közben pedig olyan újszerű típusokat
is készítenek, amelyekben MP3-lejátszó vagy
lézerfény van. Bicskanyitogatás a A svájci bicska
története 1884-ben kezdődött, amikor Karl
Elsner megnyitotta kés- és evőeszközboltját a
svájci Alpok közelében fekvő kis faluban,
Ibachban. A terve az volt, hogy felveszi a
versenyt a németekkel, akik akkoriban a svájci
hadsereg hivatalos késellátói voltak. A
legendás kinyitható kés ősét 1891-ben alkotta
meg; a fanyelű eszköz egy pengét, csavarhúzót,
konzervnyitót és egy árszerű lyukasztót
tartalmazott. Igaz, ez a darab sosem lett a
svájci hadsereg hivatalos kése, jóllehet sikere
megmutatkozott abban, hogy számos tiszt saját
pénzből vett magának ilyen bicskát.

Szent Péter-bazilika - Vatikán
A Szent Péter-bazilika a világ
legnagyobb keresztény temploma.
Befogadóképessége kb. 60 000 fő.
A bazilikát Szent
Péter apostol sírjára építették.
A római katolikus egyház első
számú szentélye, az ún. négy
nagy bazilika egyike. Ennek
ellenére nem ez a
templom Róma püspökének a szék
esegyháza, hanem a lateráni
bazilika. A 14. század óta van a
Szent Péter-bazilikának
kitüntetettebb szerepe, amikor
a pápa lakóhelye a lateráni
palotából a Vatikánba tevődött át.

Lánc híd - Magyarország
A Széchenyi lánchíd (a köznyelvben általában
csak Lánchíd) a Buda és Pest közötti állandó
összeköttetést biztosító legrégibb, egyben
legismertebb híd a Dunán, a magyar főváros egyik
jelképe. Építését gróf Széchenyi
István kezdeményezte és báró Sima
György finanszírozta. A Lánchíd volt az első állandó
híd Pest és Buda között, egyben a teljes
magyarországi Duna-szakaszon is. A
munkálatok 1839-ben kezdődtek, a kész hidat 1849ben avatták fel. Tervezője az angol William Tierney
Clark, a kivitelezés irányítója a skót származású Clark
Ádám volt. Utóbbiról nevezték el az Alagút és a
Lánchíd közötti teret (Clark Ádám tér). A
hídfők oroszlánjait Marschalkó
János lőcsei szobrászművész készítette. A híd
megépítésének teljes költsége (előmunkálatok, a
budai oldalon lévő kincstári épületek megváltása,
Pestnek és Budának kifizetett kárpótlás) 6,575
millió forintot tett ki, ebből a híd 4,4 millióba került.

Colosseum - Róma
A Colosseum az ókori Róma hatalmas
amfiteátruma, ma pedig nevezetes
látványossága a városnak; 2010 júliusától már a
föld alatti része is bejárható.
Amíg a Colosseum áll, állni fog Róma, ha
elpusztul, elpusztul Róma és a világ is – írta az
óriási építményről Beda Venerabilis angolszász
egyházi író.
Az amfiteátrum római találmány. Lényege az
elliptikus alaprajzú aréna, amelyet több emelet
magasságban ülőhelysorok öveztek, ahonnan a
nézők biztonságosan szemlélhették a
látványosságokat. Azamphitheatrum szó utal az
épülettípus eredetére, hiszen két, félkör
alaprajzú görög színház „összeillesztése”
eredményezi az ellipszis formát.

Sangrada Familia - Barcelona
A Sagrada Família, a Szent Családtemplom vagy A Jövő
Temploma Barcelona területén
(Katalónia, Spanyolország) található
templom, katalán nyelven a hivatalos
neve: Temple Expiatori de la Sagrada Família
(A szent család engesztelő temploma). Antoni
Gaudí mesterműve.
Római katolikus bazilika . 2010. november 6án XVI. Benedek pápa bazilika rangjára emelte
és megszentelte.
A tervek összetettsége miatt rendkívül lassan
épült, jelenleg is munkálatok folynak rajta,
elkészülte után a világ legnagyobb bazilikája
lesz. Az épület az organikus
építészet mintapéldánya, de sorolják
szecesszióhoz is, sőt kubista jegyeket is
találtak rajta.

A vízi város - Velence
Velence
(olaszul
Venezia,
velencei
nyelvjárásban Venezsia) a lagúnák városa, az
észak-olaszországi Veneto régió székhelye. Az
Adriai-tenger északi részén fekvő mocsaras
Velencei lagúnában fekszik, amely két jelentős
folyó, a Pó és a Piave torkolata között húzódik.
A szigetvilág valamivel több mint 7 km²-re
terjed ki. A „comune” területe azonban ennél
sokkal nagyobb, magába foglalja Murano,
Murano, Torcello szigeteit a lagúna belsejében
- sok apróbb szigettel együtt -, illetve Lídót és
Pellestrinát a nyílt tenger felé.
Közigazgatásilag részét képezi a szárazföldön
fekvő Asseggiano, Carpenedo, Chirignano,
Dése, Favari, Malcontenta, Marghera, Mester,
Tessera, Trivignano és Zelarino települése.
A várost sokszor illetik az „Adria királynője”, a
„víz városa” és a „fény városa” jelzőkkel.

Pisai ferde torony
A pisai ferde torony (olaszul Torra pendente di
Pisa) vagy egyszerűen pisai torony (olaszul La
Torra di Pisa) ferde
torony Pisa városában, Olaszország Toszkán régi
ójában. A torony Pisa katedrálisának
harangtornya is egyben.
A katedrális mögött fekszik, és ez a pisai Dómtér (Piázza del Dromi) harmadik legrégebbi
épülete a katedrális és
a keresztelőkápolna után.
1990 és 2001 között felújították.

A milánói dóm
A milánói dóm (olaszul Dromi di
Milano; lombard nyelven Doma de Milan)
a város legnagyobb és leghíresebb egyházi
építménye, az olasz gótika egyik mesterműve.
A római Szent Péterbazilika mögött Olaszország második
legnagyobb temploma.

Világhírű rendezvények Európában
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A két méltán világhírű eseménysorozat Európában és világszerte is több milliárd
ember érdeklődését és figyelmét kelti fel hétről hétre.
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