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Folytatjuk programjainkat, az elmúlt hetekben lebonyolított programok képes összefoglalói már 
láthatóak honlapunkon: 

 A városi séták műfajban március 22-én sikeres sétát tartottunk a Záborszky pince, a Borváros, 
még ki nem épített, ill. újonnan megszerzett pincejáratai áttekintésére, Békési úr és Diebel 
Dietrich közreműködésével. Ennek összefoglalóját csatoljuk, képes beszámolót a honlapra 
tettünk ki. 

 Folytattuk a közöttünk élő művészek sorozatot, április 12-én kedden este 6-tól a Törleyben 
Szincsák József építész, operaénekes, festőművész, egyben díszpolgárunk estjét tartottuk 
meg nagy érdeklődéssel. 

 Ugyancsak városi sétát tettünk a Vencel kertben, a termelői piacon, majd magában a Vencel 
kertben, és kerekasztal formájában Hellinger Irmával a terület fejlesztőjével, a kert helyzetéről, 
lehetőségeiről beszélgettünk. http://www.promontoriumcasino.hu  

 Bejáráson tekintettük át a Camponánál lévő Budatétény vasúti megállóhely problémáját 
Pongrácz Gergely önkormányzati képviselővel, tekintettel arra, hogy a vonal jövőre kezdődő 
átépítése jelen tervek szerint számos hátrányos változást hozhat a helyiek, az erre utazók 
számára, a megállóhely eltolódása a jelenlegi felüljáró utáni területre, az aluljáró építésének 
elmaradása, szintbeli átjáró létesítési tervei, annak veszélyeivel és más elemek. Megfogalmaztunk 
egy közös javaslatot, amit egyeztetünk a Campona illetékeseivel, majd az önkormányzat 
vezetésével és eljuttatjuk a NIF-hez. 

 Folytattuk a Hajómolnárok Ünnepe sorozatát, a tavalyi ráckevei kiránduláshoz hasonlóan, most 
is egy hajómalmot látogattunk meg, a Vág ill. a Kis Duna mentén lévő Gután. A sikeres és 
érdekes programról szóló összefoglalót már láthatjuk a honlapon. 

 Május 28-án szombaton tartottuk az ugyancsak hagyományos Urbitális Majálist a Duna parton, 
a Duna parti Lovasklub bázisával, lovasprogramokkal, Duna parti bejárással. 

 A városi séták körében, ha már a Borhegyen jártunk, folytatjuk a Haggenmacher udvar, ma már 
ArtQuarter helyzetének áttekintését Bartesch úrral, a régi magtár épület felújítása és 
tartalommal megtöltése is elindult, június 14-én kedd du. 5-kor találkozunk, a Haggenmacher 
udvar, vagy ArtQuarter bejáratánál, www.aqb.hu a Nagytétényi úton, sétálunk a területen, az 
épületekben, majd leülünk a galériában a rekultiváció tapasztalatait és a jövő lehetőségeit 
megbeszélni. 

 Folytatjuk a díszpolgári esteket, amiket tavaly ősszel Nemes László tanár úrral indítottunk el, 
idén Köteles György professzor úrral, és Jandó Jenő zongoraművésszel tervezünk további 
esteket, beszélgetve életükről, munkájukról. Ezek várhatóan szeptembertől folytatódnak. 

 Tervezzük a Schachtel, az egykor Promontoriumba érkező német telepesek hajója ismételt 
bemutatását, a korábbi érdeklődésre is tekintettel, ennek helye és időpontja is egyeztetés alatt áll. 

 

http://www.promontoriumcasino.hu/
http://www.aqb.hu/


Szeretettel látjuk az érdeklődőket eseményeinken! Figyelje az egyéb programokról, szóló 
ajánlásainkat honlapunkon: www.promontoriumcasino.hu. 

 

Várjuk tagjaink közé a köz-ért tenni akarókat. Havi tagdíj: 500 Ft, amely bankszámlánkra is utalható 
(11722003-20156543), ill. annak befizetésére a programok alkalmával is sort keríthetünk. Működési 
költségeink tekintetében elsősorban Önökre, tagjainkra vagyunk utalva.  

Tisztelettel: 

az elnökség tagjai – Diebel Dietrich, Döbrönte Katalin, Schütt Margit, Szántó Tamás - nevében is, 

 

 

Mészáros Péter 

elnök  

http://www.promontoriumcasino.hu/

