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Kedves Barátunk,
Folytatjuk programjainkat:
Folytatjuk a köztünk élő művészekkel folyó program sorozatunkat, Juhász Anikó
klasszikus gitár művésszel találkozunk, és beszélgetünk eddigi pályájáról, zenei
kiegészítésekkel. Az estet október 30-án kedden tartjuk 6 órától a Törley, Klub ill.
helyiségében – 1221 Anna u. 7. megközelítése a porta után körben az udvaron.
A későbbiekben Majoros István szobrászművészünkkel találkozunk, életéről,
munkáiról beszélgetve, vetített képekkel illusztrálva.
Bayer Árpád (hely)történészünkkel kerekasztal formájában beszélünk arról, hogy
hogyan látjuk, éljük meg helyben múltunkat, hogyan viszonyulunk e tekintetben
ahhoz a helyhez, településhez, ahol élünk. Ezt az estet helytörténészeink meghívása
mellett, november 13-án kedden tartjuk 6 órától, a Haggenmacher udvar – AQB
egyik galéria klub helyiségében – Nagytétényi út 48-50.
További alkalmat tervezünk vele, amikor egy tematikus, vezetéses sétát tartunk majd
a Nemzeti Múzeumban, ahol Bayer Árpi most dolgozik.
Tervezzük a díszpolgári estek folytatását, ezúttal a lista elejére visszatérve, a
rendszerváltozás utáni első díszpolgárunkra, Munkácsy Károlyra emlékezve,
személyét felidézve, tanítványaival, családtagjaival, barátaival beszélgetve, képeket
és alkotásait áttekintve.
„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 új évadot Nagy István tanár úr külföldi tartózkodása miatt október 24-én kezdjük.
Ekkor Szabó T. Anna verseskötetéről (Kerített tér) és prózakötetéről (Törésteszt) való
beszélgetést javasoljuk, "Szabó T. Anna első felnőtteknek szóló prózakötete a
"Törésteszt". Novellái kíméletlenül és együttérzően szólnak a magányról, a

párkapcsolatok szívszorító hidegháborújáról, a szenvedélyről és a szeretetről". (A
könyv borítójáról vett ajánlószöveg).
Novemberre – 28. - javasoljuk Dragomán György "A fehér király" regényét. Tekintettel
arra, hogy voltak olyan javaslatok is, hogy mai magyar irodalmi alkotásokat olvassunk.
Az olvasóköri alkalom tehát október 24-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.

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: 300 Ft, évi 3600 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

