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A két nagyhírű Lohr

Az elsõ világháború idején és az
azt követõ években kevés pénz
jutott templomfelújításra, a család szûkös anyagi körülmények
között élt. Lohr Ferenc portrékat
és virágcsendéleteket festett. A
húszas évekbeli pénzügyi konszolidáció után õ újította fel a
pesti ferences templom festményeit. Feljegyzéseibõl tudjuk,
hogy a rendház fõnöke felmászott az állványra, mert nem
akarta elhinni, hogy ott fenn az
oszlopok és boltívek festõecsettel készültek. Lohr festette a kerületben a Páduai Szent Antal
templom oltárképét, majd egy
évre rá, 1926-ban õt bízták meg
a Hermina kápolna ornamentikájának felújításával. Utolsó
nagy munkája a gyöngyösi ferences templom teljes dekorációjának és freskóinak megfestése
volt. Az akkor már hatvanhat
éves mester naponta többször
felmászott a 15-17 méter magas
állványokra, hiszen a figurális
kompozíciókat maga festette.
Egyházi munkáinak elismeréseként 1928-ban a „Pro ecclesia et
pontifice” pápai arany érdemkeresztet kapta a Vatikántól. Lohr
Ferenc korának egyik legismertebb templomfestõje volt. Személyes kapcsolat fûzte Molnár
C. Pálhoz és Aba-Novák Vilmoshoz.
A Zuglói Füzetek sorozatban
B. Szabó Lászlónak A két Lohr
címmel megjelent írásából tudjuk: Lohr Ferenc 1908-ba költözött a kerületbe, a Gyarmat utca

Félreértések távhőmérés-ügyben

Sajnálattal tapasztaltam, hogy
a lap június 25-i számában
megjelent írásomra ill. az arra
adott Fõtáv Rt. szóvivõi válaszra készített – és technikai
okok miatt postai úton a szerkesztõséghez megküldött –
replikám már nem kapott helyet a nyári szünetet követõ augusztus 27-i számban. Ezt
azért tartom aggályosnak,
mert két félreértést mindenképpen el kellene oszlatni.
Egyrészt én egy pillanatig
sem állítottam, hogy a Fõtáv Rt.
törvénytelenül számláz! Arról
van szó, hogy az a törvény, aminek alapján a számlákat elkészíti
a Fõtáv Rt., az egyensúlytalan:
csak a cég szempontjából felel
meg a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyensúlya Polgári Törvénykönyvben rögzített elvének.
A cég által úton-útfélen hangoztatott mérés szerinti elszámolás
ugyanis csak a hõközponti hõmennyiségmérõ mûszerig igaz!
A távfûtést ill. a melegvizet viA templomfestõ
szont nem egy szövetkezet hasz52 szám alatti nyaralóvillába, s itt nálja fel, amely mindössze jogi
élt 1946-ban bekövetkezett haláláig. A házat egyébként a mûvész
igényei alapján építették. Az elsõ
emeleten két mûterem is volt, az A zuglói önkormányzat által épíalagsorban a mosókonyha mellett tett 60 lakásos házban, a Tábornok utca 18. szám alatt a tulajdoborospince is helyet kapott. A nosok invesztáltak a biztonságért.
homlokzaton a szecessziós orna- A közismerten Zugló egyik bûnömentikán kívül két monogram is zés szempontjából legfertõzötfeltûnt: az LH és a HI. Az utóbbi tebb pontján lakók úgy gondolták,
Hornyik Iréné, a feleségéé, aki hogy „segíts magadon, az Isten is
Kecskemét fõjegyzõjének egyik megsegít”. Elhatározták, hogy vilánya volt. Az épület egyik mûter- deokamerás rendszer építenek a
mét – a késõbb Amerikában vi- ház körül, amely figyeli az utcát, a
lághírûvé lett – Korda Vince bé- gépkocsiparkolót, a ház bejáratait.
relte ki 1917-ben, hogy filmjeihez
Szerencsére, a XIV. kerületi
díszletvázlatokat készítsen. A rendõrkapitányság már korábban
házhoz tartozó hatalmas kertben ebbe a házba egy rendõrörsöt tertöbb zöldséges ágyás, sok gyü- vezett. Kínálkozott a lehetõség,
mölcsfa és szõlõlugas volt.
hogy a videorendszer központját
(Folytatjuk)
(a monitort és a képrögzítõ berenTóth András dezést) oda kössék be. Rövid tár-

Lohr Ferenc, a templomfestõ 1871-ben született. Gimnáziumi tanulmányai végeztével az Országos Magyar Királyi
Iparmûvészeti Iskola díszítõfestõ tagozatának hallgatója
lett. Tanára volt többek között Hollós Károly, Székely Bertalan. Az iskola végeztével ösztöndíjjal a Müncheni Akadémiára, majd a Párizsi Mûvészeti Akadémiára került. Késõbb
olaszországi tanulmányait maga Munkácsy Mihály segíti
ajánlólevelével. 1898-ban már a tihanyi templom belsõ tereit
festi Lotz Károly és Székely Bertalan társaságában.
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fogalom és nem valóságos személy, hanem eltérõ élethelyzetekben élõ fogyasztók! Õk is fizetnek érte egyedileg eltérõ kiadásaik egyik tételeként!!!
Ugyanakkor az egyéni fogyasztó
számára egyszerûen nincs semmiféle mérési lehetõség a távfûtésre ill. a hálózati melegvíz fogyasztásra ténylegesen igénybe
vett szolgáltatás meghatározására! Csak egyfajta becslés áll rendelkezésre, amely lényegébõl
következõen soha sem olyan
pontos, mint maga a mérés! Következésképpen ez már az egyéni fogyasztó szintjén egyáltalán
nem felel meg a Polgári Törvénykönyv említett elvének, de
az Alkotmánynak sem, mert nem
veszi tekintetbe a családok, a
polgárok eltérõ életviszonyait,
egymástól eltérõ fogyasztásukat!
Másrészt a szóvivõ úr állítása,
mely szerint nem becsléssel állapítják meg a fogyasztó tényleges
fogyasztását, hanem „eljárás”sal, ez nem felel meg a valóságnak! Az ugyanis valójában egyfajta számítás, amit szabatosan mû-

Biztonságnövelő térfigyelő

gyalás eredményeképpen a rendõrség ehhez hozzájárult.
Csak, hogy érzekeltessem egy
ilyen rendszer hatását, a VIII. kerületben a térfigyelõ rendszer –
melyet az önkormányzat finanszírozott – felszerelése után az
ingatlanok értéke 2-3-szorosára
nõtt! Pár nap után a ház körüli
parkoló teljes mértékben megtelt
a korábbi szinthez képest.
Reméljük, hogy sokan követik
a példánkat, amíg az önkormányzatnak lesz elegendõ forrása ahhoz, hogy a többi kerülethez hasonlóan központilag szervezze
meg a hasonló megoldásokat.
Breyer Gábor
Tábornok u.

szaki becslésnek szoktak nevezni.
S hogy ez pontosabb lenne, mint
maga a mérés, az már önmagában is mûszaki abszurdum!
Ugyanakkor – ha szerinte méréstechnikailag a külön melegvíz hõmennyiség mérése bizonytalan –
akkor nem is értelmezhetõ, hogy
a jogalkotó miért rendelkezett a
mérés szerinti elszámolásról (és a
Fõtáv Rt. ezt a jogszabályra hivatkozva miért szorgalmazza)?
Ugyanis a hálózati melegvízfogyasztás hõtartalma része a távhõszolgáltatás egészének s ha annak
mérése a szóvivõ úr állításának
megfelelõen bizonytalan lenne,
akkor az egész távhõszolgáltatásnak a mérés alapján történõ elszámolása is bizonytalan, hiszen
ugyanolyan mérõmûszerrõl van
szó, mint amivel az összes hõfogyasztást mérik a hõközpontban!
Akkor tehát maga a hõközponti
mérés helyett is valamilyen „eljárást” (szerintem mûszaki becslést)
kellene alkalmaznia a Fõtáv Rt.nek, azaz visszatérhetnénk az átalánydíjra! (Persze ez messze nem
így van, csak a Szóvivõ úr ma-

Szentistvános
jubileum

A budapesti Szent István Gimnázium – fennállásának 100. évfordulója alkalmából – szeptember
29-én 16 órai kezdettel nagyszabású centenáriumi ünnepséget
rendez a Kongresszusi Központban. A rendezvényre – mely a hagyományos õszi öregdiák találkozót is magába foglalja – szeretettel
várja az iskola minden kedves
öregdiákját. A jegyek megvásárolhatók a gimnázium titkárságán,
munkanapokon 9 és 16 óra között.
(Szent István Gimnázium, Ajtósi
Dürer sor 15. tel: 343-0005)
Szakáll Istvánné
igazgató

gyarázatának sántító mivoltára
akartam rámutatni.)
Összességben tehát azzal van
baj, amit a Szóvivõ úr is leírt – és
amire a válaszadást érthetõ okokból gondosan elkerülte –: a szolgáltatás, azaz a szolgáltató érdekeinek elsõbbségét rögzíti a
távhõtörvény (és ezt erõsítik a
kapcsolódó jogszabályok) és nem
tekinti egyenrangúnak magát a
fogyasztót! Annak érdeke, hogy a
valóságos fogyasztása alapján fizessen, csak másodlagos! A
távhõtörvény, ill. az alacsonyabb
jogszabályok kívánnak tehát változtatást: ne csak a Fõtáv Rt. mérhessen, hanem a fogyasztó is! Ez
felelne meg a Polgári Törvénykönyvben foglalt szolgáltatás-ellenszolgáltatás elvének ill. az Alkotmánynak! Ebben a kérdésben
kellene tehát állást foglalnia a
Fõtáv Rt. szóvivõjének, de méginkább a jogalkotó(k) képviselõjének!
Apró Imre
ny. mérnök
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