
              
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. 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 szól. 

                                                                                    Műsorfelelős: Nagy Ildikó 
                                                                                    Háznagy: Stifter Sándor 

2016. április 7. csütörtök 17.00 
A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Pozsonyi Casino közösen rendezi meg a 
Brämer-kúriában a Múzeumi Szalont. Miklósi Péter vendége Gombos Ilona és  Cs.Tóth 
Erzsébet színművészek. A helyszínen megtekinthető a 200 éves kassai színjátszást és a 45 
éve Kassán megalakult Thália Színház történetét bemutató kiállítás 
 

                                                                                        Műsorfelelős: Nagy Ildikó 
                                                                                         Háznagy: Tóth István  

2016. április 12. kedd 18.00 
Mandics György erdélyi történész Pozsony és környéke rovásírásos emlékeit kutatja. 
Munkája során számos érdekes és értékes dokumentumot talált. Erről szól előadásában, 
amelyet a Pozsonyi Magyar Intézettel közösen, annak székházában (Palisády 54) 
szervezünk meg. 

                                                                                         Műsorfelelős: Nagy Ildikó 
 
Április 12-én van a kitelepítés emléknapja. Erről a tragikus eseményről május 10-én 
emlékezünk meg. 
 
2016. április 14. csütörtök 17.00 
„Daloljunk együtt Matus Jánossal”, s közben ismerjük meg Pietro Mascagni (1863-1945) 
munkásságát. A kezdetben karmesterként tevékenykedő zenészt a Parasztbecsület című 
operája tette világhírűvé, bár alkotott számos más sikeres művet is. 
 

                                                              Műsorfelelős: Altdorffer Berta, Janda Magda 
                                                              Háznagy: Urban Éva 

 
2016. április 16. szombat – kirándulás Budapestre, ahol a Várkert Bazárban Koszta 
József festőművész kiállítását, az Operettszínházban pedig Jakobi Viktor: Sybill című 
darabját tekintjük meg. Indulás 7.00-kor a szokott helyről. 
 
 
2016. április 19. kedd 18.00 
„A világ egyik legszegényebb országában, Nepálban az Istenek elevenen élnek a helyiek 
szívében és mindennapjaiban”. Ott jártakor ezt tapasztalta meg Ontkó Henrik bencés apát, 
aki élményeit megosztja velünk is. 

                                                                           Műsorfelelős: Frideczky János 
                                                                           Háznagy: Krajči Klára  

 

 
2016. április 21. csütörtök 17.00 
Gály Ivette előadásából megtudhatjuk, milyen szervezetünk napi ritmusa, melyik szervünk 
mikor aktív és mikor passzív. S hogyan segíthetjük, vagy épp akadályozzuk ezek 
működését. 

                                                                                      Műsorfelelős: Mészáros Mária 
                                                                                      Háznagy: Neštepná Ida 

Figyelem! Közgyűlés! 
2016. április 23. szombat 16.00 
A Casino Választmánya tisztelettel meghív minden tagot az éves tevékenységet értékelő és 
tisztújító közgyűlésre. Kérjük, jelenjenek meg minél nagyobb létszámban. 
 
 
2016. április 26. kedd 19.00  
„Az én Pozsonyom” – Frideczky János visszaemlékezése gyerekkorára és arra, hogyan 
éltek a II. világháború alatt és után az emberek az akkor még háromnyelvű városban. 
 

                                                                                         Műsorfelelős: Frideczky János 
                                                                                         Háznagy: Németh László 

 
2016. április 28. csütörtök 17.00 
Magyarország felülnézetből – érdekes ismeretterjesztő film az ország városairól, 
műemlékeiről, természeti szépségeiről olyan szemszögből, amilyenből talán még sohase 
láttuk. 

                                                                                      Műsorfelelős: Tóth István 
                                                                                      Háznagy: Papanek János 

 
2016. május 3. kedd 18.00 
30 éve történt a csernobili atomerőmű katasztrófája, melynek következményei a helyszínen 
a mai napig láthatók. Ozogány Ernő tudománytörténész a tragédia részleteiről és 
tanulságairól szól előadásában. 

                                                                                      Műsorfelelős: Bánovszky Miklós 
                                                                                      Háznagy: Krajči Klára 

 
2016. május 5. csütörtök 17.00 
Vajon időszerűek-e ma a parancsolt egyházi ünnepek? Hogyan viszonyul ezekhez a 
modern kor embere? Erről és a pünkösddel kapcsolatos egyéb gondolatokról beszélgetünk 
Ürge Tamással, a Patria Rádió egyházi műsorainak szerkesztőjével. 
 

                                                                            Műsorfelelős: Nagy Ildikó 
                                                                            Háznagy: Neštepná Ida 

 
2016. május 10. kedd 18.00 
Tudunk-e már mindent a csehszlovákiai magyarok II. világháború utáni kitelepítéséről? 
Történelmünk e sötét fejezetéről a kitelepítés napja alkalmából tart előadást Popély Árpád 
történész. 

                                                                                Műsorfelelős: Nagy Ildikó 
                                                                                Háznagy: Krajči Klára 

 
 



 
2016. május 12. csütörtök 17.00 
A dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Társaság igazgatója, Sebő József és diákjai anyák-napi 
műsorral kedveskednek a Casino tagjainak. 

                                                                                   Műsorfelelős: Szíjjártó Ilona 
                                                                                   Háznagy: Németh Teréz 

 
2016. május 17. kedd 18.00 
Dr. Csámpai Ottó etnoszociológus és egyetemi tanár többször és hosszabb ideig 
tartózkodott Udmurtiában. Ott szerzett élményeiről, átélt kalandjairól, az udmurt 
hagyományokról, a magyarsággal ápolt kapcsolatokról és sok más érdekességről tart 
előadást Udmurtiában magyarul címmel. 

                                                                                      Műsorfelelős: Mach József 
                                                                                      Háznagy: Ordódy Éva 

2016. május 19. csütörtök 17.00 
„Daloljunk együtt Matus Jánossal”, egyúttal ismerjük meg az opera egyik legzseniálisabb 
mesterének, Gioacchino Rossininak (1792-1868) a munkásságát. Legismertebb műve, a 
Sevillai borbély mindmáig az operaszínpadok egyik legnépszerűbb darabja. 
 

                                                             Műsorfelelős: Altdorffer Berta, Janda Magda 
                                                             Háznagy: Institoris Sándor 

 
2016. május 24. kedd 18.00 
Márai Sándor hosszú élete során számos városban megfordult, s ezekről nagyszerű 
írásokban adott jellemzést. „Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz?” címmel mutatja 
be az író városait előadásában a Márai-hagyaték kezelője, a Petőfi Irodalmi Múzeum 
munkatársa, Mészáros Tibor. 

                                                                                Műsorfelelős: Sima Éva 
                                                                                 Háznagy: Krajči Klára 

2016. május 26. csütörtök 17.00 
Műsormentes délután, alkalmas a beszélgetésre, borozgatásra a kellemes, nyáreleji 
udvaron. 

                                                                                 Háznagy: Lovisek Júlia 
 
2016. május 31. kedd 18.00 
Vendégünk Mácza Mihály és Galo Vilmos történészek és komáromi lokálpatrióták, akik a 
városról és Alsó-Csallóközről kiadott Válogatott tanulmányok című könyvet mutatják be 
az érdeklődőknek. 

                                                                                        Műsorfelelős: Nagy Ildikó 
                                                                                       Háznagy: Tóth István 

2016. június 2. csütörtök 17.00 
Ady Endre éjszakái a címe annak a különös hangulatú előadásnak, amelyet Krúdy Gyula 
azonos című legendáriumából és a költő verseiből állított össze Jakubecz László, a Lírai 
Színház létrehozója, a Pátria Rádió munkatársa. Idősebb Reiter István hegedűművész 
ízelítőt ad a kor zenei világából és hangulatából.  

                                                                                 Műsorfelelős: Nagy Ildikó 
                                                                                       Háznagy: Krajči Klára  

 

 
 
 
 

    

 
 
 

  Magyar Örökség - díjjal kitüntetett 
 

   POZSONYI CASINO 
   

 
2016. április – május 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


