
Miks'záth
.mindig hazatér. ••

A tót atyafiak és a jó palócok sajátos, kései találkozása valósult meg a felvidéki Szklabonyán, amikor egy-
mást felváltva hangzottak el a magyar és szlovák nyelvű ünnepi köszöntők a Mikszáth Kálmán születésének
százhetvenedik évfordulója alkalmából rendezett hétfői megemlékezésen. (Folytatás a 3. oldalon.)

Emléknap
és könyvbemutató

SALGÓTARJÁN. Január
17-én, kedden 14 órától a
Mártírok úti Mikszáth Kál-
mán-emlékszobornál ün-
nepi műsort rendeznek. A
program a Salgótarjáni Ál-
talános Iskola I<odály Zol-
tán Tagiskolája diákjainak
ünnepi előadásával nyílik
meg. Ezt követöen Shah
Gabriella, a Dornyay Béla
Múzeum igazgatója mond
köszöntöt, A megemléke-
zés után elhelyezik a ko-
szorút az emlékmű nél. Az
ünnepi rendezvény 15 órá-
tól a Dornyay 'Béla Múzé7'
um falain belül folytatódik,
ahol dr. Praznovszky Mi-
hály irodalomtörténési, a
Mikszáth I<álmán Társaság
örökös, tiszteletbeli elnöke
mutatja be a "Mikszáth Kál-
mánné visszaemlékezései"
című könyvet.

"Misszió"
a könyvtárban

NMH-INFORMÁCIÓ. Szo-
I bolits Béla "Misszió" című

ismeretterjesztő filmjét ve-
títik ma délután, ,16 órá-
tól a Balassi Bálint Megyei
I<önyvtárban,a soron követ-
kező Egészség I<lubelneve-
zésű rendezvényen, A prog-
ram a könyvtár és a Magyar
Rákellenes Liga Salgótarjá-
ni Alapszervezete együtt-



Mikszáth
mindig hazatér ...
(Folytatás az 1. oldalról.)

SZKLABONYA - (MIKSZÁTH-
FALVA). Magas ködfellegen tört
át a szűrt napfény, miközben a
rendezvény résztvevői, mint-
egy harminc tisztelgő gyüleke-
zett a falu temetőjével szem-
közti .emlékház udvarán. Az
ipolybalogi Nemcsók Ramóna
felvezető furulyajátékát köve-
tően először Jarábik Gabriel-
la, a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeuma igazgatója szólt a je-
lenlévőkhöz, kiemelve, hogy az
idei Mikszáth-évfordulót mint-
egy "bearanyozza" a másik iro-
dalmi óriás, Arany János szüle-
tésének kétszázadik jubileuma.
így az utókorra igen szorgos
esztendő vár 2017-ben.

A házigazdák nevében, szlo-
vák nyelven - magyar tolmá-
csolással -:- Marta Kalovcova,
Szklabonya (Mikszáthfalva) pol-
gármestere mondott rövid be-o
szédet, elsősorban arra kitérve,
hogy Palócország neves alakja
sosem feledkezett meg szülő-
földjéről, ahová nem csak meg-
annyi emlék fűzte, hanem mind-
azok a rnisztikus és babonás'
történetek-mesék is, amelyeket
itt hallott először, majd később
írásaiba is rendre beépítette.
Mikszáth ilyenkor lélekben min-
dig hazatért a Kürtös-patak part-
jára, és első kiadott művét is a
kedves .fetnevelö" falunak és
lakosainak ajánlotta.

E.Csorba Csilla művészettör-
ténész, a Petőfi Irodalmi Múze-
um kutató-munkatársa szónok-
latában úgy igyekezett felidézni
a NagyPalóc életútját, hogy köz-
ben folyamatosan hivatkozott a
közvetlen kertársak és a későb-
bi pályatársak véleményére,

.~

többek között idézett Ady End-
rétől, Schöpflin Aladártól. Né-
meth Lászlótól és Spíró György-
től is, hangsúlyozva, hogy a száz
év múlva alkotó nemzedék tag-
jai is példaképként tekintettek
a "nógrádi". elődre. Kifejtette,
Mikszáth Kálmán annak ellené-
re, hogy állandó kártyapartne-
re volt Tisza Kálmán miniszter-
elnöknek és a parlamentben
a kormánypárti padsorokban
ült, mindig igyekezett megőriz-
ni a függetlenségét, humorral
fűszerezett sommás megjegy-
zéseket téve saját környezeté-
ről is, egyfajtá módon belülről.
mégis sok tekintetben kivülál-
löként bírálva korát.

Nem véletlen tehát. hogy
a negyvenéves írói jubileum
megünneplése 1910-ben tel-
jesenpolitikamentes lehetett.
E. Csorba Csilla megemlítet-
te, nagy hála illeti mindazokat
a szervezeteket és személyisé-
geket, akik hűen ápolják a Mik-
.száth-i hagyományokat, éljenek
és tevékenykedjenek Budapes-
ten, Balassagyarmaton, Horpá-
cson, Mohorán, Salgótarjánban,
vagy éppen Szklabonyán.

A beszédeket koszorúzás kö-
vette 'CIzemlékház homlokzata
előtt található szebornál. majd
immár benn, a rneleg szobabel-
sőben dr. Praznovszky Mihály
irodalomtörténész mutatta be'
a "Mikszáth Kálmánné vissza-
emlékézései" círnű kiadványt (a
könyv tartalmáról későbbi lap-
számunkban olvashatnak).

AMikszáth-évfordulós ünnep-
ségek nyugat-nógrádi fejezete
hétfőn délután Balassagyarma-
ton, a Civitas Fortissima téren
folytatódott. Hegedüs H.



gy nap a "Nagy Palóc" emlékére
Hé~ön a pásztói Mikszáth Líceumban' a tanórákra való becsengetés
hely!tt a tanulók és tanáraik a középfokú oktatási intézmény névadó-
ja szuletésének 170. évfordulója tiszteletére egy egész napos ünnepi
esemé sorozaton vettek részt.

PÁSZTÓ. fogcsikorgató hidegben 47. '
alkalomma megtartott Mikszáth-nap
első esem nye ként a központi Rákó-
czi utcai épület előtti kis park, a Mik-
szath-szobor ál mondott rövid történeti
visszaemléke ést Herczegné Varga Ilona
igazgató. Ezt övetöen a diákok által.al-
kotott hosszú s rok közepette a Mikszáth
Társaság nevéb dr. Praznovszky Mihály,

, az intézményfen tartó részéről Nagy Kál-
mán, a városi önl rmányzat részéről Far-
'kas Attila alpolgá mester, az intézmény
részéről pedig Her egné Varga Ilona he-
lyezte el a megemlé ezés koszorúit,

A Fő utcai épüle t falán lévő Mik-
száth-ernléktáblánál Gombárné Papp
Tünde tanárnő vezetése mellett koszo-
rúztak a diákok. Egy röpke félóra eltel-
tével a két intézményből átvonultak a
részvevők a Teleki László Művelődési
Ház nagy termébe, ahol a Himnusz kö-
zös eléneklésével vette kezdetét a dé-
lelőtt kiemelt programja.

A zsúfolásig megtelt nagyterem-
ben elsőként Herczegné Varga Ilona -

a már ötödik kiadást megélt" Mikszáth
Kálrnánné visszaemlékezései" című
könyvet bemutatva - hosszasan be-
szélgetett dr. Praznovszky Mihály iroda-
lomtörténésszel.

Ezt követően mutatták be az idei Mik-
száth szépprózamondó verseny szak-.
mai és diák zsűrijének a tagjait, amelyet
ezúttal dr. Praznovszky Mihály, illetve
Faragó Eszter elnökölt. A döntőbejutott
tucatnyi versenyző közül elsőként Se-
velya Virág 9.ny/a osztályos tanuló lé- ,
pett a szín pad ra, aki Mikszáth Kálmán

. "Galandáné asszonyom" című novellá-
ját adta elő. Mindeközben a Rákóczi ut-
cai központi épületben Mikszáth-napi
diákköri programokra került sor. A "Ro-
mantika nagyágyúi" elnevezésű kultu-
rális vetélkedő mellett természettudo-
mányi és orvosi előadásokra, Mikszáth
Kálmán művei alapján készült filmek le-
vetítésére is sor került.

A művelődési ház szomszédságában
lévő Szent Lőrinc templom harangja alig
ütötte el a délidőt. amikor kihirdették a

Az intézményfenntartó részéről Nagy Kálmán koszorúzott

szépprózamondó verseny eredményét.
A döntőbe került tizenkettő versenyző
közül a szakmai zsűri az első helyezést
a pásztói Kövesi Viktória 9.kny/f osz-
tályos tanulónak ítélte oda. A második
helyen a 11.Ia osztályos Molnár Márk, a
harmadikon. pedig Sevelya Virág 9.ny/.a
osztály tanulója végzett.

A zsűri tagjai által felajánlott külön-
díjat Lenkey-Simon Mária tanárnő ré-
széről Tóth Valter (91f.) kapta. Perényi
Anna művésztanár elismerését Gasparin
Zsombor( 91f.) vehette át. Bognár Beá-
ta tanárnő díjazott ja Figura Benedek (9.
ny/a) lett, míg a Veress ~va Alapítvány
különdíját az intézmény vezetőjétől Pé-
ter Rebeka (11.If ) vehette át. A diákzsű-
ri a prózamondóverseny legjobbjának
Molnár Zsoltot választotta. Ő Faragó Esi-
tertől vehette át az elismerését.

A művelődési házban a jeles ünnep-
nap a Szózat elénekLéséveL zárult, majd
ezt követően a TitteL PáLkollégium társat-
gójában vendégfogadással várták az ün-
nepnapon megjelenteket. Cz.ientai, .


