PRÍBEH JEDNEJ POŠTOVNE
Každý deň aj niekoľko krát si pozriem webovú stránku ZSF. Jedného dňa sa tam objavila pozvánka na
prezentáciu novej publikácie Petra Budaya, Andrása Csuthyho, Mareka Gereho, Andreja Sabova a
Petra Schreibera „Archeologické nálezy a pamiatky Pane a Veľkého Cetína“. Pri tejto príležitosti a pri
príležitosti 75. výročia prvej pošty v obci Paňa bude k dispozícii poštová priehradka, príležitostná
pečiatka a nové pohľadnice.
Nalistoval som v publikácii pána Ivana Tvrdého „Historický vývoj názvov a poštových služobní na
Slovensku“ a poštu Paňa, maďarsky NEMESPANN, som tam nenašiel. Zavolal som autorovi, ktorý
nalistoval v publikácii „ ČESKÉ A SLOVENSKÉ POŠTOVNE“ ale ani tam ju nenašiel.
Oslovil som obecný úrad v Panej kde mi zistili telefónne číslo pána Andrása Csuthyho a kronikára
obce Paňa Ing. Otta Mácsaya. Kronikár mi povedal, že také údaje sa v kronike nenachádzajú ale v obci
žije vnuk bývalého zamestnanca poštového úradu. Najdôležitejšie informácie som dostal od pána
Andrása Csuthyho, ktorý mi poslal Nariadenia maďarskej pošty z rokov 1942 a 1944.
Nariadenie maďarskej pošty zo dňa 4. decembra 1942 číslo 55 na 656 strane sa píše: Nariadením sa
dňom 1. decembra 1942 otvorila poštovňa (POSTAŰGYNŐKSÉG) v obci Paňa (NEMESPANN), ktorá
leží v okrese Vráble, v Hontiansko‐tekovskej župe. Kontrolným úradom poštovne bude Veľký Cetín.
Pôsobnosť poštovne sa vzťahuje na obec Paňa a na k nej patriace dva majere ‐ Cetínsky vrch a
Slané údolie. Odteraz názvy tých majerov sa môžu písať ako adresa s poznámkou u. p. (utolsó
posta ‐ posledná pošta ) Nemespann a veľa úradných nariadení.

Nariadením maďarskej pošty zo dňa 25. septembra 1944 číslo 42 na strane 433 sa píše:
Prevádzka poštovne Paňa (NEMESPANN) od 1.septembra 1944 je dočasne pozastavená.

Zásielky do Panej aj naďalej sa môžu zasielať s adresou na poslednú poštu Veľký Cetín
(u. p. Nagycétény).

Takže sme zistili novú poštovňu, ktorá nebola zatiaľ publikovaná v odbornej filatelistickej literatúre.
Bolo potrebné vyhľadať zásielku z tejto poštovne. Opäť nám pomohol pán András Csuthy, ktorý mal
v počítači kópiu starej pohľadnice obce Paňa. Zaslal mi ju, ale iba obrazovú časť čo nám veľmi
nepomohlo.

Požiadal som ho, aby mi poslal kontakt na majiteľa pohľadnice. Stalo sa a majiteľ pohľadnice doc.
Alexander Fehér, vlastník súkromného múzea s manželkou PODZOBORIE v Dolných Obdokovciach, mi
poslal mailom aj adresnú časť pohľadnice zaslanú z poštovne NEMESPANN dňa 24.VI.1943 do Vácu.

Tento príbeh nepoznanej poštovne ešte nekončí. Kronikár obce navštívil vnuka poštára z poštovne
pána Imricha Csekeya ktorý vlastní dokumenty po dedovi poštárovi z poštovne. Vnuk prišiel 30.
septembra 2017 na prezentáciu novej publikácie a priniesol portrét svojho deda pána Karola Csekeya
poštára z poštovne.

Priniesol na ukážku aj jeden svadobný telegram a sľúbil, že pohľadá aj ďalšie predmety z poštovne.

V Kultúrnom dome v obci Paňa sa počas prezentácie publikácie používala príležitostná poštová

pečiatka „75 VÝROČIE POŠTY PAŇA ‐ NEMESPANN“. Príležitostná poštová pečiatka už bola vyrobená
a nedala sa časove prerobiť na text 75. VÝROČIE POŠTOVNE. Obec si takto pripomenula 75. výročie
otvorenia poštovne maďarskej pošty počas 2. svetovej vojny.

Prezentácia publikácie Petra Budaya, Andrása Csuthyho, Mareka Gereho, Andreja Sabova a Petra
Schreibera „Archeologické nálezy a pamiatky Pane a Veľkého Cetína“.

Príležitostná poštová priehradka a pohľadnica s príležitostnou poštovou pečiatkou.

Vnuk poštára medzi filatelistami.
Ďakujem Ivanovi Tvrdému, Andrásimu Csuthymu, doc. Alexandrovi Fehérovi, Ing. Ottovi Macsayovi,
Blanke Hamarovej, Imrichovi Csekeyovi za pomoc pri pátraní a Ing. Ottovi Pisztonovi za preklad.
Text a fotografie Miroslav Ňaršík.
Autorské práva vyhradené.

