
                                                                                                          Társasági Hírlevél, 2015. 2. szám 

                                                                    
 

“Egy ember, kivel nem lehet betelni. Olyan mindennapra való, mint a kenyér, és mégis olyan 
ritka, mint a százesztendős aloe virága. Csakhogy ami a virágok életében száz esztendő, az az 
embereknél legalább ezer esztendő.” 

 

“ Jókai előtt és Jókai után” – így lesz jelölve a széppróza. 
 

“ Az ő könyveiből mint gyermekifjú tanultam a hazát véle együtt szeretni, s lehetne ő külön 
táborban, külön párton ellenfelem, ezt a két úgy összenőtt érzést ki nem irtja belőlem semmi...” 

Mikszáth Kálmán: A mi külön fejedelmünk  
(idézetek) 

 
Kedves Tagtársak! 

 
A szokásos májusi Hírlevelünkben a közeljövőben szervezendő programjainkról tájékoztatjuk.  
      

 
Május 30. szombat, Budapest 

A nap programja: 
10 órakor 
Mikszáth Kálmán halálának 105. évfordulójára emlékezünk, a Fiumei úti sírkertben 
Dr. Kovács Anna, a Társaság elnöke köszönti a megjelenteket 
A balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
diákjainak műsorát követően, LAVAJ ÁRPÁD, az iskola igazgatója mondja el 
megemlékező beszédét. 

 
Hírlevelünk kezdő idézeteiből kikövetkeztethető, hogy az idén, a Sírkertben megemlékezünk 

Jókai Mórról, a sírjánál, aki 190 éve született, 
és nem szeretnénk eljönni onnan, úgy, hogy a 

szécsényi születésű Komjáthy Jenőről, aki 120 éve halt meg, pár gondolat el ne hangozzék. 
Az irodalmi összeállítást örökös elnökünknek, Praznovszky Mihálynak köszönhetjük. 

 
A Jókai megemlékezést folytatva felmegyünk a Svábhegyre, a Jókai-kertbe.  

12.30-tól Megtekintjük a Jókai Emlékszobát és bejárjuk a természetvédelmi területet. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából és Takács Éva szervezésének köszönhetően a 
belépő és tárlatvezetés díjmentes! 
A Jókai-kert ad otthont a Magyar Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtárnak és 
Egyesületnek, ők adnak helyet közgyűlésünknek. 

 

14.30 órától  
A Mikszáth Kálmán Társaság közgyűlése 
(Határozatképtelenség esetén a közgyűlés új időpontja ugyanitt, 15.00 órakor) 

Dr. Kovács Anna, elnök: Beszámoló a 2014-es évről, pénzügyeinkről 
A beszámoló megvitatása, elfogadása 
Egyebek 
 

 
 
 

 

 



 
 

Indulás Salgótarjánból 7.30 órakor a Mc Donald’s mögötti buszmegállóból, a balassagyarmati és környéki 
tagjaink 8.15 órakor a Civitas Fortissima téri buszmegállóban csatlakoznak.  
Az autóbusz költségéhez hozzájárulás: 1000 Ft/fő. Kérjük, aki jelentkezik, ne gondolja meg magát, ha 
mégsem tudna jönni, gondoskodjon másik utazóról! (Mindezt az anyagiak miatt kérjük!) 
Jelentkezni május 23-ig !!! Bagyinszki Istvánné, Katinál 
Visszaindulás: 17 órakor 

 
Augusztus 1. szombat - Losonc nevezetességei 

 

Városi séta vezetővel, benne a Nógrádi Múzeum és Galéria megtekintése.  
Az utazás önköltséges!!!  
Külön busz indul Balassagyarmatról és Salgótarjánból megfelelő létszám (min. 18 fő) 
esetén. (Költőpénz €, belépődíjra ill. saját költésre.) 

 
JELENTKEZÉS: május 30-ig! Bagyinszki Katinál ill. Pásztor Sándornál 
A jelentkezőket kiértesítjük az indulásról, a busz és belépők költségeiről! A busz költségét előre kérjük 
befizetni, június 31-ig! 
 

 
A budapestiek és környékiek érdeklődjenek Takács Évánál (30-202-4270), autó felajánlással is lehet, segít 
összehozni az érdeklődőket, ill. kisbusz rendelés is szóba jöhet önköltségesen, megfelelő létszám esetén 
(sajnos sokba kerülne)! 
Budapestről Balassagyarmatra ill. Salgótarjánba is le lehet busszal utazni, s ezeken a helyeken 
csatlakozni. Mindkét helyről az út Losoncra közel egy óra, 40 és 55 km. 
Programjainkra az ország más részéből csatlakozni kívánóknak az egyéni utazást tudjuk csak (sajnos) 
ajánlani, ill. ha többen vannak egy helyről, közös kocsival, megosztott benzinköltséggel megoldható!  

 
 

FONTOS! 
 

A tagdíját, aki még nem rendezte, kérjük tegye meg - összege: 1500 Ft (lehet több is), számlaszámunk:  
OTP Bank Nyrt – 11705008-20467087.  
 
Az adójuk 1 %- át is kérjük, aki még adhatja, ill. ajánlják családtagoknak, ismerősöknek is Társaságunkat, 
nagyon jól jön minden támogatás! 
Adószámunk: 18632477-1-12 
 
Akinek van és még nem adta meg e-mail címét, írja meg a titkár e-mail címére! 
 
Elérhetőségek: 
Dr. Praznovszky Mihály, örökös elnök, prazno46@gmail.com 
Dr. Kovács Anna, elnök, salgoi.anna@gmail.com, 20-353-1939, 3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. 5/35. 
Pásztor Sándor, alelnök, pasztorsandor@t-online.hu, 30-432-4718 
Bagyinszki Istvánné, titkár, bagyikati@vipmail.hu, 20-363-5037  
Takács Éva, ellenőrző biz. elnök, bor_eva@citromail.hu, 30-610-3025 
Honlap: www.mikszathkalman.hu 
 

Szép nyarat, jó egészséget kívánunk mindenkinek! 
2015. május 14.                                

A Mikszáth Kálmán Társaság vezetősége 
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