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Kedves Barátunk,
Folytatjuk programjainkat,
Díszpolgáraink estjeit, méltatását Garbóci László helytörténésszel folytatjuk.
Találkozunk április 24-én kedden du. 5 órakor a Savoyai téren a Szent Lipót
templom előtt, majd egy rövid helytörténeti sétát teszünk vele a Péter-Pál utcában, a
Stáció, és a Péter-Pál kápolna érintésével, végül betérünk a Seybold-Garab
pincébe. Itt kötetlen formában beszélgetünk Garbóci Lászlóval, életéről, munkájáról,
helytörténetről, képek vetítése mellett.
„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.
Áprilisi alkalmunkon az emlékévet követően Arannyal foglalkozunk, a résztvevők
javaslatai alapján. Erre a találkozóra Arany kései verseit javasoljuk, melyeket 18771882 között írt, első helyen az "Epilogus" azután a "Tamburás
öregúr", "Vásárban", "Honnan és hová?", "Mindvégig", "A régi panasz", "A tölgyek
alatt", "Őszikék", "Dal fogytán", "A tölgyek alatt", "Sejtelem". Tervezzük, hogy legalább
további két-három találkozásunk témája Arany legyen.
Az olvasóköri alkalom április 25-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.
Előzetes: a Hajómolnárok Ünnepét idén, május 19-én, szombaton tartjuk, amikor
Bajára látogatunk az új hajómalom megtekintésére, és járulékos programokra. Az
előzetes programot csatoljuk, jelzéseiket várjuk részvételi szándékaikat illetően,
tekintettel a telekocsis, autós jellegre, és az ottani bejelentkezésre.
További előzetes: A köztünk élő művészekkel folyó program sorozatunk keretében,
május 22-én kedden este 6-tól, Czimbal Gyula fotográfus estjét tartjuk a Törley
Zsolnay termében, amikor alkotó munkájáról beszélgetünk vele, képei vetítése
közben.

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

