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Budafok, 2017. április  

Kedves Barátunk, 

 

Folytatjuk programjainkat, 

Felújítjuk városépítési tematikus sétáinkat, április 25-én kedden városépítési sétát 
tartunk Csizmár Gyula Ybl díjas építésszel, tervtanácsunk tagjával, felsővárosi 
lakossal. Áttekintünk egy-egy jellegzetes területet, jó és rossz beépítési, fejlesztési 
példákat, beszélünk az utóbbi időszak tendenciáiról, a szabályozási kérdésekről, 
tapasztalatokról, majd a végén valahol leülünk konklúziót vonni egy pohár ital mellett. 
Találkozás du. 17.30-kor a Tóth József u. Kereszt u. sarkán. 

 

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.  
Egy „szórakoztató” könyvet javaslunk május eleji találkozásunkra, melyet Puskin 
úgynevezett posztmodern olvasataként tart számon az irodalmi kritika. Olyan nem 
szokványos életrajzi könyvről van szó, melyet bárhol kinyithatunk, bárhol 
beleolvashatunk, az egészről kapunk teljes képet. Andrej Szinyavszkij „Séták 
Puskinnal” c. könyvéről van szó (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1994). A könyv 
digitális változata elérhetőségéről majd gondoskodunk. 
Az olvasóköri alkalom május 3-án 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". 
 

A Hajómolnárok Ünnepét május 20-án tartjuk. Hagyományosan a Nepomuki Szent 
János szobornál találkozunk a Hosszúhegy téren, majd közösen Tolnára megyünk, 
ahol a MAG Házban egyebek mellett megnézzük az ottani hajómalom modellt. A 
programot csatoljuk, kérjük, jelezzék előzetesen részvételüket. 

 

Kérjük jelezzék mely programra tervezik részvételüket, a tervezhetőség érdekében. 

mailto:fszek2203@fszek.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/

