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A Cziffra Ház kérésére módosítanunk kellett az időpontot: 

Március 28-án kedden a Cziffra Házban szívesen látjuk Önöket Makkai Ádám, és 
Erdélyi György Kegyelem című versszínházi előadásán, este 6 órától. Az 56-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára készült az összeállítás, egy rekviem 
56 halott fiataljaiért, mely tavaly helyben csak Rózsavölgyben került bemutatásra, így 
felmerült Erdélyi Györggyel beszélve, hogy még egyszer ismertessük meg a helyi 
közösséggel is. Makkai Ádám, ugyancsak kerületünkben élő költő azonos című 
versciklusa adta az alapot, amihez Ignácz Rózsa, Faludi György és Thinsz Géza 
műveinek részletei járulnak, Erdélyi György előadóművészünk szerkesztésében és 
előadásában. Tehát várjuk Önöket ezen az estén a Cziffra Házban, Nagytétényi út 
276. 

 

Folytatjuk „Olvassuk együtt” sorozatunkat, 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára, a Casino és a Szeretlek Budafok 
Tétény facebook csoport közreműködésével, Nagy István irodalomtörténész, az 
ELTE tanára, a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet korábbi igazgatója, a Pétervári 
Egyetem lektora, a Péter-Pál utca és Környéke Polgári Kör aktív tagja irányításával.  
Harmadik alkalommal evezzünk át orosz vizekre, és válasszuk Dosztojevszkij 1880-
ban írt „Puskin” c. értekezését (Dosztojevszkij művei. Tanulmányok, levelek, 
vallomások. Magyar Helikon, 1972), amely módot ad az orosz kultúráról elkezdett 
beszélgetésünk folytatására is. 
Az olvasóköri alkalom március 29-én szerda 17 órától lesz a könyvtár galériájában - 
FSZEK Budafoki Könyvtár 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 30. 
fszek2203@fszek.hu . -. A részvétel egyedüli feltétele vagy a könyvtári tagság vagy 
regisztráció a könyvtárban, amit az első alkalommal, vagy előzetesen lehet megtenni.  
Mottó: József Attila két sora a "Thomas Mann üdvözlésé"-ből: "fényt, melytől világlik 
agyunk,  hisz egymás nélkül sötétben vagyunk". 
 

Idén is tervezzük a Hajómolnárok Ünnepét és az Urbitális Majálist a Duna parton, 
május két utolsó szombatján, egyik alkalommal a tolnai hajómalomhoz látogatunk, a 
másikon pedig a Duna parton találkozunk a Lovasklubban a hagyományos 
programokkal. 

 

mailto:fszek2203@fszek.hu


Kérjük jelezzék mely programra tervezik részvételüket, a tervezhetőség érdekében. 

 

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/

