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Kedves Barátunk,

Folytatjuk programjainkat:
Az eltávozott díszpolgárokat méltató estjeink sorában dr. Gazdag László borász, tanár életét,
munkásságát tekintettük át a Borászati Technikumban. Képes összeállítással idéztük fel életét,
munkásságát, közben kollegái, tanítványai, pályatársai emlékeztek meg róla. Az erről készült
összefoglalót csatoljuk.
Díszpolgáraink, egyben köztünk élő művészeink méltatását is folytatjuk, Molnárné Golda Magdolna
estjét november 26-án kedden ½ 6-tól tartjuk a Záborszky pincében – Borváros, Nagytétényi út 2426. Életéről és művészi munkásságáról beszélgetünk, azt felidéző képek vetítése mellett, közben a
Mészáros Kör tagjai, pályatársai, és a díszpolgárok méltatják munkásságát. Néhány képe a helyszínen
látható is lesz közben.
„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.
A novemberi alkalommal, 27-én du. 5 órától, "Ne csak olvasd, ismerd is! - Krúdy Gyula: Kutyavilla"
címmel egy helytörténeti irodalmi alkotást tekintünk át. Ezt olvassa el majd mindenki előre, az
összejövetelen pedig a "Kutyavillák" történetéről, a Krúdy által ismertről, valamint az elbeszélésében
szereplő személyekről, helyekről beszél Bartos Mihály helytörténész, városvédő barátunk, képek
bemutatásával. Talán így hozhatjuk közelebb mindenkihez ezt a művet, tennénk érthetőbbé az abban
leírtakat. Ugyanakkor alkalom lenne a "Kutyavilla" intézményére ragasztott "mesék" lehántására is,
tisztába téve a valóságot. A novella az arcanum.hu-n is fellelhető, amit egyúttal csatolunk is.
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

