
              
Pozsonyi Casino – Klarissza (Klariská) utca 7.  

A PC kedden és csütörtökön 16,00-tól 20,00-ig, üzemel  
 

Telefon: 0905-543-650 
Kérjük a PC kapucsengőt használni 

 
2016. február 2. kedd 18.00 
A pénzügy, a bank- és az adórendszer európai története a címe Horbulák Zsolt 
könyvbemutatóval egybekötött előadásának. A Trencséni Egyetem Szociális-gazdasági 
kapcsolatok tanszékének adjunktusa a múltból elindulva a jelen pénzvilágába vezet el 
bennünket, feltárva a sikeres befektetések titkát. 

                                                         Műsorfelelős: Bánovszky Miklós 
                                                         Háznagy: Győri Teréz 

2016. február 4. csütörtök 17.00 
„Daloljunk együtt” Matus Jánossal, s közben ismerjük meg Jaques Offenbach (1819-1880) 
munkásságát. Az operett egyik úttörőjeként ismert francia zeneszerző a műfajban új stílust 
teremtett. Művei közkedveltek, dallamai népszerűek, a Hoffmann meséi, az Orfeusz az 
alvilágban vagy a Szép Heléna az operettszínpadok sikerdarabjai mindmáig. 
 

                       Műsorfelelős: Altdorffer Berta, Janda Magda 
                       Háznagy: Neštepná Ida 

2016. február 9. kedd 18.00 
Farsangnak a vízkereszttől (jan.6.) hamvazószerdáig tartó időszakot nevezzük. Főleg 
utolsó 3 napját átszőtték a varázslatok, hiedelmek, jóslások. A tájanként változatos 
szokások eredetéről, hagyományokban rögzült formáiról szól Szanyi Mária néprajzkutató 
előadása, amelyből megismerhetjük a karnevál hercegét is. 
                                                                  Műsorfelelős: Gémesi Irén 

                                                                         Háznagy: Németh László  
2016. február 11. csütörtök 17.00 
„Ép testben ép lélek” – Mgr. Gály Ivette előadása testünk mirigyeiről, működésükről, a 
szervezetünkben betöltött fontos szerepükről szól. 
                                                                  Műsorfelelős: Gémesi Irén 

                                                                       Háznagy: Mészáros Mária 
 
FIGYELEM:  „Emlékezzünk, mert feledni bűn.” 
2016. február 12-én, pénteken 16.00-kor a csalogány-völgyi temetőben megkoszorúzzuk 
az 1919-es pozsonyi sortűz áldozatainak síremlékét. A pozsonyi Vásárcsarnok előtti békés 
tüntetőkre ezen a napon tüzet nyitó csehszlovák légionáriusok 7 embert agyonlőttek, 23-at 
súlyosan, több mint százat könnyebben megsebesítettek. Az áldozatok emléke előtt közös 
rendezvénnyel tiszteleg a Pozsonyi Casino Választmánya, a Pozsonyi Magyar Intézet és a 
József Attila Ifjúsági Klub. Kérjük a pontos megjelenést. 
                                                             Műsorfelelős: Institoris Sándor 

2016. február 16. kedd 18.00 
90 éve halt meg a rimaszombati születésű Blaha Lujza, a kor leghíresebb színésznője. 
Gazdag, sikeres életútját, de a csillogás mögötti gondokat is megismerhetjük Ozogány 
Ernő vetítéssel egybekötött előadásából. 
                                                                 Műsorfelelős: Nagy Ildikó  

                                                                 Háznagy: Mlynárik Eszter 
 

 

2016. február 18. csütörtök 17.00 
Műsormentes délután, amely jó alkalmat kínál a pihenésre, borozgatásra, a Casino tavaszi 
műsorainak megbeszélésére. 
 

                                                                     Háznagy: Urban Éva 
2016. február 23. kedd 18.00 
Flórián László hosszabb ideig élt és dolgozott Brüsszelben diplomataként, majd a 
regionális fejlesztés szakembereként. Külföldi tapasztalatairól, s annak itthoni, több-
kevesebb sikerrel járó kamatoztatásáról beszélgetünk vele. 
 
                                                                  Műsorfelelős: Nagy Ildikó 

                                                                      Háznagy: Agalarev Ágota 
2016. február 25. csütörtök 17.00  
„Daloljunk együtt” Matus Jánossal s közben ismerjük meg a 19. század egyik legnagyobb 
hatású zeneszerzője, Richard Wagner (1813-1883) munkásságát. A német opera 
megformálóját többek között zenedrámái, a Parsifal, a Trisztán és Izolda vagy a dicső 
múltat feldolgozó, 4 részes hatalmas műve, A Nibelung gyűrűje tette világhírűvé. De 
operái, a Lohengrin vagy a Tannhäuser is a műfaj csúcsát jelentik. 
 
                                               Műsorfelelős: Altdorffer Berta, Janda Magda 

                                                      Háznagy: Németh László 
 

AJÁNLÁS:  
2016. február 29-én 18.00 órai kezdettel Pozsonyban a ružinovi művelődési otthonban 
vendégszerepel a komáromi Teátrum. A kortárs író Görgey Gábor: Görgey című drámája a 
15. évadába lépett társulás talán egyik legizgalmasabb előadása. A 7 eurós jegyek kedden 
és csütörtökön Gémesi Irénnél vásárolhatók meg. 
 
 
2016. március 1. kedd 18.00   
„Esterházy Miklós: egy 18. századi Habsburg-diplomata életútja” – a címe annak az 
előadásnak, amelyet dr. Olga Khavanova, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai 
Intézetének igazgatóhelyettese tart a Casinóban.  A történész a Magyar Tudományos 
Akadémia vendégkutatójaként a magyar főnemes Nyugat-Európában és Oroszországban 
végzett, eddig feltáratlan tevékenységével foglalkozik. 
                                                                  Műsorfelelős: Nagy Ildikó 

                                                                       Háznagy: Krajči Klára 
2016. március 3. csütörtök 17.00 
A Duna TV munkatársai a közelmúltban filmet forgattak az itt élő magyarokról, s arról, 
mit lát meg, aki magyar szemmel nézi a szlovák fővárost. Ezt a filmet vetítjük le, és a 
látottakat közösen megbeszéljük. 
                                                                  Műsorfelelős: Piros László  

                                                                       Háznagy: Neštepná Ida  
2016. március 8. kedd 18.00  
50 éve halt meg Hevesi György Nobel-díjas vegyész, a hafrium nevű elem felfedezője. Az 
orvostudományban hasznosuló, a sugárzó anyag nyomában végzett kutatásairól hallhatunk 
Lacza Tihamér előadásában. 
                                                                  Műsorfelelős: Nagy Ildikó 

                                                                       Háznagy: Ordódy Éva 
 
 



2016. március 10. csütörtök 17.00 
„Daloljunk együtt” Matus Jánossal, miközben megismerkedünk Carl Maria von Weber 
(1786-1826) munkásságával. Az alig 40 évet élt, sokoldalú német karmester és zeneszerző 
a romantikus zene kialakulására döntő hatással volt Oberon és A bűvös vadász című 
operájával. Ezért is nevezik a német opera atyjának. 
 
                                               Műsorfelelős: Altdorffer Berta, Janda Magda 

                                               Háznagy: Urban Éva 
 

2016. március 15. kedd 15.30  
A Casino Választmánya tisztelettel meghív mindenkit a pozsonyi Medikus-kertben 
tartandó, 15.30-kor kezdődő koszorúzásra, amellyel az 1848-as szabadságharc emléke előtt 
tisztelgünk. 
                                                     Műsorfelelős: a Casino Választmánya 

2016. március 17. csütörtök 17.00 
„A vers valami éteri magány, amit mégis meg lehet osztani” (Gyurkovics Tibor) – vallja a 
szerzővel Sima Éva, s várja az érdeklődőket az idei első versdélutánra. 
 
                                                                     Műsorfelelős: Sima Éva 

                                                                              Háznagy: Mészáros Mária 
2016. március 22. kedd 18.00 
A nagyhétben vagyunk, készülünk a húsvétra. Hogy lelkileg is rá tudjunk hangolódni az 
ünnepre, meghallgatjuk Peres Imréné pozsonyi református lelkipásztor szavait nagypéntek 
és a húsvét üzenetéről. 
                                                                  Műsorfelelős: Gémesi Irén 

                                                                              Háznagy: Institoris Sándor 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Casino minden tagjának a Választmány. 
 
2016. március 24-én, csütörtökön és 29-én, kedden a Casino zárva tart. 
 
2016. március 31. csütörtök 17.00 
Komolyzenei délutánunkon Pietro Mascagni: Parasztbecsület című operájának 
filmváltozatát vetítjük Placido Domingo, Elena Obrazcova és Renato Bruson 
főszereplésével. 

                                                              Műsorfelelős: Nagy Ildikó                                                              
Háznagy: Ozogány Márta 

2016. április 5. kedd 18.00 
Gaucsik István történész előadásának II. része az I. Pozsonyi Takarékpénztár 
megalakulásáról, a város fejlődésében betöltött szerepéről és az akkori Pozsonyi 
Casinóhoz fűződő kapcsolatáról.  

                                                              Műsorfelelős: Nagy Ildikó                                                                            
                                                               Háznagy: Stifter Sándor 

FIGYELEM,  KIRÁNDULÁS!  
Április 16-án a budapesti Operettszínházban megnézzük Jacobi Viktor: Szibill című 
operettjét. Az előadás előtt a Várkert Bazárban megtekintjük Koszta József jeles magyar 
festőművész kiállítását. Jelentkezni Urban Évánál lehet. 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
 

  Magyar Örökség - díjjal kitüntetett 
 

   POZSONYI CASINO 
   

 
2016. február – március 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
KÖZLEMÉNYEK:  
 
A keddi előadások mindig 18.00 órakor, a csütörtöki műsor pedig 17.00 órakor kezdődik. 
 
A Casino könyvtárának kezeléséhez könyvtárost keresünk. A jelentkezők kedden vagy 
csütörtökön a nyitva tartási időben a helyszínen (Klariská 7.) vagy telefonon (0905-543-650)  
érdeklődhetnek. 
 
Készül az új évkönyvünk. Mivel ez nem kis költséggel jár, kérjük a tagokat, hogy 
lehetőségeikhez mérten támogassák pénzadományaikkal a könyv megszületését. A PC 
pénztárosának, Mach Józsefnek vagy Urban Évának juttassák el a felajánlott összeget. 
Köszönjük. 
 
Kérjük a tagokat, magyar partnerszervezeteinket és iskolákat, hogy jelezzék igényüket, ha e-
mailben is szeretnék megkapni az aktuális műsorfüzetet a választmány bármelyik tagjának. 
Ezután küldünk egy meghívót a pozsonyi-casino@googlegroups.com -tól, amit azért hoztunk 
létre, hogy megkönnyebbítse a munkánkat. Következő lépésben két lehetőség közül 
választhatnak: igen elfogadom / nem fogadom el. Ha az igent választják, akkor rendszeresen 
megkapják az aktuális műsorfüzetet.  
 
Kérjük a tagokat, hogy jelentsék be a háznagyoknál, ha megváltozott a 
címük vagy a telefonszámuk. 
 
A tagsági díjat személyesen, havonta egyszer, a hó második keddjén 17.00-től 18.00-ig 
befizethetik a PC pénztárában, ill. bármikor átutalással (a tagsági számuk megadásával) 
kizárólag a Pozsonyi Casino, OTP Banka Slovensko, a.s. 12031736/5200 sz. bankszámlájára. A 
PC pénztárosán kívül Urban Évánál is lehet tagsági díjat fizetni!         
• A tagsági díjak egy évre 12 € (nyugdíjasok, diákok) vagy 20 € (munkaviszonyban levők). 
• Felhívjuk a tisztelt tagok figyelmét, hogy a havi műsort csak azoknak postázzuk, akik 

bélyegtérítés fejében ezt külön kérték, s a háznagynál található névjegyzékre föliratkoztak, 
és befizették a 2014. évi költséget, amely 5 €. 

• Látogassák honlapunkat: http://www.pozsonyicasino.eu/ – olvashatják havi műsorainkat, 
az esetleges műsorváltozásokat. Úgyszintén megtalálják a PC programját a 
http://www.felvidek.ma - a http://www.parameter.sk -  a  http://www.animaportal.eu 
honlapon, valamint a napi és a heti sajtóban. 

• A Pozsonyi Casino könyvtára iránt érdeklődők Kraj či Kláránál jelentkezzenek. A 
könyvjegyzék megtekinthető a háznagynál. 

• Figyelmükbe ajánljuk Könözsi István fényképfelvételeit, amelyek a háznagynál találhatók 
(kérjék ki az albumokat, s megrendeléseiket írják be az erre a célra szolgáló füzetbe). Az 
albumokból fényképeket kivenni TILOS! 

 

A műsorváltozás jogát a PC Választmánya fenntartja 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


