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Budafok, 2017. szeptember  

Kedves Barátunk, 

 

Folytatjuk programjainkat, 

 

„Olvassuk együtt” 

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.  
Az őszi időszakra javasolt tematikát csatoljuk. Az első alkalomra Marina Cvetajeva 
Szonyecska regénye lesz napirenden. A könyv Nagy István magánkiadásában a nyár 
elején megjelent, többen már megkapták, aki még kéri, jelezze. 
Az olvasóköri alkalom szeptember 27-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. 
 
Folytatjuk városépítési tematikus sétáinkat, október 3-án, kedden borhegyi sétát 
tartunk, felkeresve azt a három itt működő vállalkozást, melyek eredményesen 
foglalkoznak az ingatlan rehabilitációval, hasznosítással. 17 órakor találkozunk a 
Záborszky pincénél – Nagytétényi út 24.-26. -, ahol folytatódik a földalatti 
Borvároshoz kapcsolódó pincerendszer rehabilitációja. Majd átsétálunk a közeli 
Haggenmacher udvarba, ahol a két korábbi sörgyári főépület felújítása és belakása, 
hasznosítása már megtörtént, s most már a felső, belső területek felé folyik a 
terjeszkedés, igazi barnazóna rekonstrukcióként. A felső kijáraton át a Méz u. Villa 
utcák mentén érintjük az egykori Haggenmacher nagyvillát, majd a Bakos Művekbe 
érkezünk, ahol szintén röviden áttekintjük az elmúlt évek rehabilitációs és fejlesztési 
eredményeit, s kis kerekasztal formájában beszéljük meg a tapasztalatokat. 

 

Kérjük jelezzék mely programra tervezik részvételüket, a tervezhetőség érdekében. 

 

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

 

mailto:fszek2203@fszek.hu
http://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  


