
� „Apja lánya” – Gál András fotómûvész és
Gál Angéla festô szakos növendék képei
láthatók 2017. szeptember 11. és novem ber
10. között a Debreceni Csokonai Vitéz Mi -
hály Gimnázium Csokonai Vizuális Mû -
hely Galériájában. (Békessy Béla u. 12.)

� Palotakárpitok címmel Nagy Judit alko tá -
sait mutatják be a De la Motte–Beer-palo -
tában 2017. szeptember 14. és november
30. között. (Budapest I. ker., Dísz tér 15.)

� 85 + 85 címmel Fekete György belsô -
építész, iparmûvész famozaik-kollázsaiból
nyílt kiállítás 2017. szeptember 28-án a
Vigadó Galéria földszinti kiállítóterében.
(Budapest V. ker., Vigadó tér 2.) A 85 esz -
tendôs mûvész 85 alkotása november 26-ig
látható. A képen a Föld alatt, föld felett cí -
mû famozaik.

� Jel-kép, tûzzel-vassal címmel Hernádi Pau-
la grafikus, zománcmûvész munkáit mu -
tat ják be a Kispesti Munkásotthon Mûve -
lôdési Ház Nagy Balogh János Kiállító ter -
mében 2017. szeptember 28. és november
2. között. (Budapest XIX. ker., Ady Endre
út 57.)

� Budapest Angyala – Képregény 1956-ról –
„Ahol a hôsöket nem felejtik, mindig lesz -
nek újak” – Futaki Attila rajzoló és Tallai
Gábor író, tanár, mûfordító könyvét, mely
Angyal János életútját mutatja be, a Kö -
zép- és Kelet-európai Történelem és Tár -
sadalom Kutatásáért Közalapítvány adta ki.
A 60 oldalas könyvet a 2017. szeptember 1.
és 3. között rendezett brüsszeli rajzfilm- és
képregényfesztiválon is bemutatták.

� Metamorfózis címmel a XXVI. Salgótar já -
ni Zománcmûvészeti Alkotótelep munkáit
állították ki a Bolyai János Gimnázium
Derkovits Gyula Iskolagalériájában 2017.
szeptember 26-tól október 24-ig. (Salgó -
tarján, Kissomlyó út 1.) A tárlaton a tûz -
helygyárban hat napig vendégeskedô 13
mûvész ott készült alkotásai kaptak helyet.

� Spot címmel Pápai Lívia és Nagy Diána
kárpitjaiból rendeznek tárlatot a Magyar
Kárpitmûvészek Egyesülete Mûhely Ga -
lériájában (Budapest XI. ker., Hamzsabégi
út 8.) 2017. szeptember 29-tôl november
közepéig.

� Pixeleken innen és túl – A 3. MEGA-PIXEL
országos tárlat díjazott munkáit mutatja
be a Magyar Elektrográfiai Társaság a Ví -
zivárosi Galériában. (Budapest II. ker., Ka-
pás u. 55.) Gábor Enikô, Gábor Éva Mária,
Hernádi Paula, Koroknai Zsolt, Krnács
Ágota, Pataki Tibor, Pál Csaba, Pézman
Andrea és Regôs Imre elektrográfiái és ob-
jektjei 2017. november 7. és 25. között lát -
hatók.

� Borges – képzelt lények címmel M. Nagy
Szilvia grafikáit állítják ki a Magyar Ter -
mészettudományi Múzeumban. (Budapest
VIII. ker., Ludovika tér 2–6.) A 2017. ok -
tó ber 4-én nyíló tárlat november 8-ig tart
nyitva.
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� A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont
2017. szeptember 17-én nyílt meg. Buda -
pest XII. kerületi önkormányzata régóta
tervezte a Zugligeti úti, országos mûem -
léki védelem alatt álló, svájci villa stílusú
egykori lóvasút-végállomás felújítását. A
több mint egymilliárd forintos beruházást
a magyar állam 600 millió, az Európai Gaz-
dasági Térség (EGT) 300 millió forintos
támogatással segítette. A nagy mûgonddal
helyreállított épületbe (kép) költözik a
Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény,
idôszaki kiállításokat is rendeznek majd,
és vendéglátóhely is létesül benne. A hegy -
oldalba vájt új épületrészt multimédiás ok-
tatóközpontként, tudományos kutatóhely -
ként, filmvetítések és konferenciák hely -
szí neként lehet majd használni.

� Vérképeim címmel Szabán György képei,
kerámiái, szobrai, porcelánjai és installá -
ciói láthatók az E-Galériában 2017. szep -
tember 19-tôl október 30-ig. (Budapest V.
ker., Falk Miksa u. 8.)

� 2017 Interior Winner címet nyert a Ger -
man Design Council által rendezett Ico nic
Awards-on a Pannonhalmi Bencés Gim -
názium új díszterme. A régi tornatermet
Gutowski Robert tervei alapján multi funk -

cionális elôadótérré alakították, s ezt a szín-
vonalas munkát ismerték el a rangos bel sô-
építészeti díjjal.

� Római kori kocsisír Csillaghegyen. – A Buda -
pesti Történeti Múzeum régészei a Csil -
lag hegyi strandfürdô bôvítésének munká -
latai elôtt végeztek kutatásokat a terüle ten.
A domb aljában egy négykerekû római ko -
csi és két igásló maradványaira bukkantak.
Az 1700 évvel ezelôtti temetkezésbôl meg-
maradtak az utazókocsi vas és bronz al -
katrészei, valamint a kocsit díszítô, finom
ki vitelû bronzszobrocskák is (kép), melyek
kö zül hármat már láthatott a közönség.
Va  la mennyi kocsidíszt a restaurálás után

mu tatja be az Aquincumi Múzeum. (Buda -
pest III. ker., Szentendrei út 135.)

� Világújdonságnak épül repülôgépgyár Pécsen.
– A magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt.
5,16 milliárd forintos beruházással felépü -
lô repülôgépgyárának alapkövét tették le a
pécs-pogányi repülôtéren 2017. augusztus
26-án. A vállalat a világon elôször fejlesz -
tett ki kompozitanyagokból készülô, két -
üléses repülôgépet, amely mûrepülésre is
alkalmas (kép), valamint egy olyan gépet
is, amely nem kerozinnal, hanem benzin -
nel mûködik, továbbá a Siemens inno vá -
ciójának köszönhetôen hamarosan elké -
szül a repülôgép elektromos változata is.
A jövô év végére felépülô 2000 négyzet -
méter alapterületû összeszerelô-csarnok ban
és a kompozitüzemben évente 200 ultra -
könnyû, kis fogyasztású repülôt gyártanak
majd.
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