




 

 

 

 

 

MELLÉKLET 

 

A SZERZEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA 

Lőkös Sándor fényképész megvásárolt anyagának közönség előtti bemutatása két színtéren 

történt és történik. Egyrészről a Tornyai János Múzeum Facebook oldalán rendszeres 

időközönként egy-egy fotót, illetve fotócsoportot mutattunk be, illetve 2022. május 28-tól 

szeptember 25-ig Lőkös műterméből – kiállítás Lőkös Sándor fotográfus emlékére címmel a 

múzeum emeleti termeiben egy átfogó életmű kiállításon mutatjuk be az érdeklődőknek a 

2021-ben megvásárolt hagyatékot. A tárlathoz kapcsolódóan tematikus tárlatvezetés és 

szakmai előadások megrendezésre kerülnek. 

 

 
 

1. Gyereknap – A babakocsiban ülő kisgyereket az 1940-es évek végén fényképezte le 

Lőkös Sándor a Szántó Kovacs János utca elején. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2091743207652558/ 

2. Anyák napja – Fotó: Lőkös Sándor (1912–1993) 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2069917663168446 

3. Fényképek Lőkös Sándor (1912–1993) fotográfus hagyatékából 8. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2084310051729207/ 

4. Fényképek Lőkös Sándor (1912–1993) fotográfus hagyatékából 7. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2081883545305191/ 

5. Fényképek Lőkös Sándor (1912–1993) fotográfus hagyatékából 6. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2075325042627708 

6. Fényképek Lőkös Sándor (1912–1993) fotográfus hagyatékából 5. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2074620159364863 

7. Anyák napja - Fényképek Lőkös Sándor (1912–1993) fotográfus hagyatékából 3. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2069917663168446 

8. Fényképek Lőkös Sándor (1912–1993) fotógráfus hagyatékából 2. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.605049886321905/2066982173461995/ 

9. Fényképek Lőkös Sándor (1912–1993) fotógráfus hagyatékából 1. 

https://www.facebook.com/TornyaiMuzeum/photos/a.136933926466839/2065372430289636/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJTÓMEGJELENÉSEK 
1. Több mint 1,4 millió forintot nyert a Tornyai János Múzeum 

= Hódpress - Közéleti hírportál / Vásárhelyi Televízió 

2021. július 3.  / július 5. 

A vásárhelyi közgyűjtemény két pályázatát is támogatásban részesítette júniusban a Nemzeti 

Kulturális Alap. Lőkös Sándor fotográfus hagyatékának megvásárlására 720 ezer forintot ítéltek meg 

az intézménynek, míg a múzeum évkönyvének megjelentetésére 700 ezer forint kapnak.  

https://www.hodpress.hu/2021/07/03/tobb-mint-14-millio-forintot-nyert-a-tornyai-janos-muzeum/ 

https://www.facebook.com/vtvvasarhely/videos/1084801615384516/ 

 

2. Fotóhagyatékkal gazdagodik a Tornyai 

= Vásárhelyi Hírek – Itthon vagyunk 

2021. július 3.  

A nyertes pályázat most lehetővé teszi, hogy a múzeum megvásárolja Lőkös Sándor fotográfus 

hagyatékát, amely nagy értékű lenyomata egy korszaknak. 

https://vasarhelyihirek.hu/fotohagyatekkal_gazdagodik_a_tornyai 

 

2. Lőkös Sándor emlékére nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 
= Rádió88 - Az életünk része! 

2022. május 22. 

Lőkös Sándor emlékére nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen. Bernátsky Ferenc történész-muzeológus 

a Rádió 88-nak elmondta, a vásárhelyi születésű fotográfus 110 éve született, ennek apropójából egy 

tárlatot rendeznek a képeiből a Tornyai János Múzeumban. A kiállítás pénteken nyílik este 5 órakor, 

és szeptemberig tekinthető meg. 

https://www.radio88.hu/lokos-sandor-emlekere-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen/ 

 

3. Lőkös Műterméből 
= infoHódmezővásárhely.hu - az infoVárosok tagja 

2022. május 23.  

A 110 éve született Lőkös Sándor (1912-1993) fotográfus emlékére rendez kiállítást a Tornyai János 

Múzeum. 

https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/lokos-mutermebol-2022-05-23-150715 

 

 

4. Hódmezővásárhelyi fényképész alkotásaiból nyílik kiállítás a Tornyai János Múzeumban 
= Rádió7 - A mi világunk! 

2022. május 25.  

Lőkös Sándorra, a 110 éve született hódmezővásárhelyi fotográfusra emlékezik a Tornyai János 

Múzeum.          

https://radio7.hu/hodmezovasarhelyi-fenykepesz-alkotasaibol-nyilik-kiallitas-a-tornyai-janos-

muzeumban 

 

 

5. Lőkös Sándor fotográfus hagyatékából nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 
= MTI - Magyar Távirati Iroda 

2022. május 25.  

Lőkös Sándor fotográfus hagyatékából nyílik kiállítás születésének 110. évfordulója alkalmából 

pénteken a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban. 

https://promenad24.hu/2022/05/25/lokos-sandor-fotografus-hagyatekabol-nyilik-kiallitas-

hodmezovasarhelyen/ 

https://www.hodpress.hu/2021/07/03/tobb-mint-14-millio-forintot-nyert-a-tornyai-janos-muzeum/
https://www.facebook.com/vtvvasarhely/videos/1084801615384516/
https://vasarhelyihirek.hu/fotohagyatekkal_gazdagodik_a_tornyai
https://www.radio88.hu/lokos-sandor-emlekere-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen/
https://www.infohodmezovasarhely.hu/hirek/olvas/lokos-mutermebol-2022-05-23-150715
https://radio7.hu/hodmezovasarhelyi-fenykepesz-alkotasaibol-nyilik-kiallitas-a-tornyai-janos-muzeumban
https://radio7.hu/hodmezovasarhelyi-fenykepesz-alkotasaibol-nyilik-kiallitas-a-tornyai-janos-muzeumban
https://promenad24.hu/2022/05/25/lokos-sandor-fotografus-hagyatekabol-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen/
https://promenad24.hu/2022/05/25/lokos-sandor-fotografus-hagyatekabol-nyilik-kiallitas-hodmezovasarhelyen/


 

 

 

 

 

 

 

6. Lőkös Sándor fotográfus hagyatékából nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 
= Promenad24 

2022. május 25.  

Lőkös Sándor fotográfus hagyatékából nyílik kiállítás születésének 110. évfordulója alkalmából 

pénteken a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban. 

https://promenad24.hu/2022/05/25/lokos-sandor-fotografus-hagyatekabol-nyilik-kiallitas-

hodmezovasarhelyen  

 

 

7. Lőkös Sándor fotográfus hagyatékából nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen 
= kultúra.hu 

2022. május 25.  

Lőkös Sándor fotográfus hagyatékából nyílik kiállítás születésének 110. évfordulója alkalmából 

pénteken a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban. 

https://kultura.hu/lokos-sandor-fotografus-hagyatekabol-nyilik-kiallitas/   

 

 

8. Lőkös Sándor fotói a Tornyaiban 
= Vásárhelyi Televízió - Híradó 

2022. május 25.  

A 110 éve született Lőkös Sándor munkássága előtt tiszteleg a Tornyai János Múzeum most készülő 

kiállításával.      

https://www.facebook.com/vtvvasarhely/videos/705995423969786/  

https://youtu.be/KAg0FUNrGq0 
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