8 ZUGLÓI LAPOK

Ötvösremekek és vásznak

Dévényi János ötvös és Baukó János festômûvész alkotásai láthatók november 15-ig a Volksbank Galériában (a Hungária
körút 140–144.). A tárlatot szeptember 15-én Halász Iván alpolgármester (képünkön jobboldalt) és Skonda Mária vezérigazgató asszony (baloldalt) nyitotta meg. Közöttük Dévényi
János és Baukó János.

OKTATÁS, KULTÚRA

Örökségünk
felfedezése
Elindulni, meglátni, megismerni, felfedezni, védeni. Ezekkel a
szavakkal bocsátotta útjára immáron ötödik alkalommal az elmúlt épületlátogató hétvégét a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A kerületben három intézményben várták avatott kalauzolással a látogatókat.
A Magyar Állami Földtani
Intézetben (Stefánia út 14.),
melynek Lechner Ödön tervezte
épülete, magyaros szecessziós
stílusban, 1900-ban készült el.
A Mozgásjavító Általános Iskolában (Mexikói út 60.), mely
1905–1908 között épült Lajta
Béla tervei alapján. A Varga
Márton Kertészeti és Földmérési Szakképzô Intézetben (Mogyoródi út 56–60.), mely 1926
óta folytat kertészképzést.

Magyar tájak a Sissi Galériában
Október 7-ig látható a Sissi képzômûvészeGalériában Kancsár Péter, ti eseményeibe.
kerületünkben élô és alkotó
Közremûköfestômûvész kiállítása.
dött a Szabad
Képzô és IparA mûvész 1946-ban született mûvészek SzöBudapesten. Felnôtt fejjel, vetségének (je1989-ben vette kézbe a ceruzát, lenleg Országos
szenet és az ecsetet. Elmondása Képzô és Iparszerint mindig is a magyar tá- mûvészeti Tárjak, a természet, a víz megjele- saság) megalanítése vonzotta. Elôször 1989- kításában.
90-ben a Csáy Attila festômûA mûvész a
vész által vezetett körben (a nagyközönség A megnyitón (középen) Rátonyi Gábor polgármester,
zuglói Cserepesházban) rajzolt. elôtt 1992-ben, mellette Scheffer Anna, az Országos Képzô és Iparmû1994-ben került kapcsolatba az Alkotómûvévész Társaság elnöke, keramikus és Kancsár Péter
Buczkó Imre festômûvésszel, a szek az olimpiai
kerületben mûködô „Mûvészeti sikerekért kiállításon mutatko- kozhatunk. Az utóbbi idôben
Tárló” vezetôjével, így 1995- zott be. Festményeivel, rajzai- alkotásai külföldre (Kanada,
ben bekapcsolódott a Zuglóiak val számos szálloda, falusi ven- USA, Svédország, Japán) is elEgymásért rendezvénysorozat dégház, és étterem falain talál- jutottak.
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Otthonra lelt a gyûjtemény
Nemrég – hosszú idô
után – a legjobb helyre került Lohr Ferenc
festômûvész hagyatéka: a Regnum Marianum Közösségi Házba. Kalandos utat járt
be a gyûjtemény, hiszen a dekoratív és
freskófestészet a huszadik század Magyarországában negyven éven át a megtûrt
kategóriába tartozott.
Lohr Ferenc zuglói
polgárként (a Gyarmat utcában lakott)
országos, illetve európai hírnévre a Müncheni Akadémia
(ide Munkácsy ajánlotta) elvégzése után hatvan magyar katolikus templomban festett freskóival és ornamentikáival tett
szert. Vázlatait, relikviáit a kiterjedt család megôrizte. Az
egységes kiállítási anyag a hit,
az ember és az emberi kéz szerepének gondolatkörében mozog. A gyûjtemény fölött Kopeczky Lajos (a közismert sportriporter), dr. Hajnal György atya
(a Regnum Marianum plébánosa, akirôl most kiderült, hogy

Szomszédolás
A zuglói Kassák Alkotómûvészek Társasága negyedik kollektív kiállítását szeptember 16án, Szomszédolás címen Halász
Iván alpolgármester nyitotta
meg a Ferencvárosi Mûvelôdési
Központban. A tárlat október 6ig tekinthetô meg.
Baukó János festô kiállítása,
melyet Bak Péter Róbert nyitott
meg a Rákosi Pince Galériában,
szeptember 30-ig látogatható.

a festészet, és grafika sem áll
messze tôle) és Rátonyi Gábor
(Zugló polgármestere) bábáskodott, a képviselô-testület támogatását élvezve ebben az érték-

mentô akcióban. A
megnyitó pillanatait
Lohr Ferencné, a kései rokon megindító
szavai és Bach muzsikája tették igazán
magasztossá. (Köszönet a Caritas Collectio zenekar tagjainak, akik között,
mint kiderült, egy távoli Lohr rokon is tevékenykedik.) Ha pedig valaki kíváncsi
egy szép Lohr oltárképre, akkor nem kell
messze mennie, hiszen a Bosnyák téri templomban
és a Hermina kápolnában is az ô
mûvei díszelegnek.
Kéri György
közmûvelôdési referens

