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Második Hírlevelünkben a közeljövőben szervezendő programjainkról tájékoztatjuk a remélhetőleg többeknek tetsző, s 
azokon résztvevő Tagtársainkat, s a csatlakozni kívánókat! 
      

 
Május 23. Salgótarján 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője premier előadásának megtekintésére kaptunk lehetőséget  
a Zenthe Ferenc Színház bemutatásában május 23-án 19 órától a József Attila Művelődési Központban, 
2000 Ft-os jegyárral.  
A lehetőségről már korábban értesítettük nógrádi tagtársainkat, s akit még érdekel május 6-ig jelezheti 
igényét a titkárnál. 

 
 

Május 28. szombat, Budapest 
10 órakor 
Mikszáth Kálmán halálának 106. évfordulójára emlékezünk sírjánál, a Fiumei úti sírkertben 
A pásztói Mikszáth Kálmán Líceum diákjainak műsorát megköszönve, 
dr. Kovács Anna, a Társaság elnöke üdvözli a megjelenteket. 
Megemlékező beszédet mond: Mgr. Sipos Szilvia, muzeológus  
(Szlovák Nemzeti Múzeum - A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, Pozsony) 

 
* 

Úgy gondoltuk ideje újra ellátogatni a Petőfi Irodalmi Múzeumba, irodalmi kalandozássá tenni napunkat, 
annál is inkább, mert 5 évvel ezelőtt voltunk itt utoljára, amikor Mikszáth Kálmán halálának 100. 
évfordulójára készült kiállítást tekintettük meg.  
A Petőfi Irodalmi Múzeum, mint eddig is, szeretettel fogadta Társaságunkat, rendelkezésünkre bocsájtva 
termét Közgyűlésünknek.  

 
Programunk: 

12.00 órakor a Vörös-teremben 
A Mikszáth Kálmán Társaság közgyűlése 
(Határozatképtelenség esetén a közgyűlés új időpontja ugyanitt, 13.00 órakor) 
Beszámoló a 2015-es évről, pénzügyeinkről - Dr. Kovács Anna, elnök  
A beszámoló megvitatása, elfogadása. 2016 eseményei, tervei. 

 
13 órától  
A SÁRKÁNYOK MINDIG LESZNEK c. kiállítás megtekintése. Vezetőnk Emőd Teréz, a kiállítás kurátora. 
 
A múzeum honlapján olvashatjuk: 
„Arra vállalkoztunk, hogy felvázoljuk a különböző kultúrkörök sárkányértelmezéseit, bemutatjuk a 
„tudományos" leírásukra tett kísérleteket, érzékeltetjük rendkívül termékeny jelenlétüket a 
képzőművészetben, de mindenekelőtt az irodalom sárkányait ajánljuk látogatóink figyelmébe.”  

 
Ezt követően a Károlyi utcából elsétálunk a Veres Pálné utcába. 

 
15.30 órától 
A PIM által kialakított ADY EMLÉKMÚZEUMBAN, a költő utolsó lakhelyén, 
dr. Havas Judit vár bennünket és mutatja be Ady Endre első és egyetlen, Csinszkával közös lakását, 
ahol a házaspár 1917 őszétől a költő haláláig lakott.  

 
A PIM időszaki kiállítására a nyugdíjas belépő 400 Ft, az Ady Emlékmúzeumban 250 Ft (70 év felett ingyenes).   
A 4000.- Ft-os vezetési jegyeket a Társaság kifizeti. 
 

Irodalmi sétánk után az autóbuszos tagtársaknak 17.30-ig szabadidő, majd indulás vissza Nógrádba. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



Salgótarjánból 7.30 órakor a Mc Donald’s mögötti buszmegállóból indulunk, a balassagyarmati és környéki tagjaink 8.15 órakor 
a Mikszáth Kálmán Művelődési Központnál (a határ felé vezető út) csatlakoznak, vagy a Lidlnél lévő buszmegállóban! (Az 
autóbusznak nem szabad behajtani a belvárosba, ezért a 22-esen tudunk csak menni!) 
Az autóbusz költségéhez hozzájárulás: 1500 Ft/fő.   
Jelentkezés május 15-ig !!! Bagyinszki Istvánné, Katinál (aki már írt – szólt, nem kell!) 
 

 
NYÁRI KIRÁNDULÁS - TÖRTÉNELMI TÚRA  

Augusztus 5. péntek – Visegrád 
 

Salgótarjáni indulású, Balassagyarmaton át Nagymarosig közlekedő autóbusszal, rév-átkeléssel (Visegrádra 10.00 órakor, 
vissza Nagymarosra 17.45-kor) és sok-sok sétával zajló kirándulásra várjuk azokat, akik mindezt önköltségesen, kis 
fáradtsággal vállalni tudják! 
Történelmi túránk során Visegrád nevezetességeit nézzük meg! Ebben elsőbbséget élvez a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás 
Király Múzeum Királyi Palota és a Salamon-torony, majd jelzett túraútvonalon fel a Fellegvárba, lefelé a Kálvária, s minden mi 
érdekes, ami utunkba kerül pihenőkkel, „hátiban” hozott enni-innivalók elfogyasztásával, de belefér étterem, presszó is! 
 
 
 
 
 
 
Költségek:  
Busz Nagymarosig: 2300 Ft/fő (40 fő esetén, ha kevesebben vagyunk, több lesz!  
3000 Ft lesz, ha úgy dönt a Társaság, hogy Visegrádra is busszal megyünk!!!) 

 Kompátkelés díja: személyjegy 420.-Ft/fő, díjmentes 65 éven felül  
 Belépődíjak: Királyi Palota – 62 éves korig 1100.-, 70-ig 550.-,  Salamon-torony – 700 ill. 350.- Ft.,  
       Fellegvár – teljes árú 1700, nyugdíjas 850.-, (panoptikum nélkül  1400 – 700 Ft)  
70 év fölött ingyenes mindenhol. 
Akinek van díjmentességre jogosító kártyája hozza el! (TKM, pedagógus, közgyűjtemény stb.) 

 
Indulás Salgótarjánból 7.30 órakor a Mc Donald’s-tól, Balassagyarmaton a Mikszáth Kálmán Művelődési Központnál 8.15-kor 
leszünk, a Lidlnél lévő buszmegállóban is lehet csatlakozni, ill. Rétságon. 
Kérem, azok jelezzék szándékukat, akik biztosak, hogy tudnak jönni (a buszköltség miatt) és bírják a sétát!  
JELENTKEZÉS: május 30-ig! Bagyinszki Katinál  

 
A budapestiek és környékiek Visegrádra utazása busszal, az Újpest-Városkaputól megoldható: a 8.35-kor induló 9.50-re van a 
Rév-állomásnál van, ahol találkozhatunk! (a következő indulás 9.15- érkezés: 10.30) 
Programjainkra az ország más részéből csatlakozni kívánóknak szintén az egyéni utazást tudjuk ajánlani, esetleg közös 
kocsival, megosztott benzinköltséggel!  

 
FONTOS! 

A tagdíj nem változott: 1500 Ft (vagy több), számlaszámunk: OTP Bank Nyrt – 11705008-20467087.  
Kérjük, segítsék ezzel is Társaságunk működését! 
Munkaviszonnyal rendelkezők az adójuk 1 %- át is nekünk adhatják, ill. ajánlják családtagoknak, ismerősöknek is 
Társaságunkat, nagyon jól jön minden támogatás!  Adószámunk: 18632477-1-12 
E-mail címét, aki még nem adta meg és van, küldje meg a titkárnak! 
 
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 
 

Kellemes, szép nyarat, jó egészséget kívánunk mindenkinek! 
2016. május 4.                              

A Mikszáth Kálmán Társaság vezetősége 
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