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Jó reggelt ZAGYVAIAK! Jó napot RÓNAIAK!
Jó estét PINTÉRTELEP! Szervusz VÍZVÁLASZTÓ!
Isten hozott EGYHÁZKÖZSÉGÜNK! Dicsértessék!
Csókolom NÉNIK, BÁCSIK! Sziasztok FIATALOK!

Április 11-én (első forduló) ill.
április 25-én parlamenti választások
Zagyva falu pecsétje
1773

Készül 300 példányban, Salgótarján: Zagyva, Rónabánya, Rónafalu, Szilváskő, Pintértelep,
Vízválasztó városrészek aktuális híreinek, problémáinak, eseményeinek közzétételére, helyi
terjesztésben. A lap ingyenes, az olvasók adományokkal támogathatják a városkörzet különböző
intézményeit, szervezeteit, egyházközségét. Lapunk nyitott a politikamentes tájékoztatás minden
formájára, így bárki közzéteheti a közösségünket érintő írását, véleményét, ötletét. Minden írást
közlünk, amely közös érdekeinket szolgálja.
Honlapunk: www.zagyvaforras.hu
Kiadja: a Zagyvaforrás Egyesület 3141. Salgótarján, Zagyva út 3. E-mail: zagyvaforras@citromail.hu
Szerkesztő Bizottság: Földi László vitéz (787-898), Szabó János (786-364).

ÍRUNK – NEM ÍRUNK

Ma a számítógépek, a DVD-k, az internet világát éljük.
Filmek ezerszer újraéledt kalandorai, sorozatok lehetetlenségei, vacsora-idétlenségek dülöngélése, valóság-showk vérbő valótlanságai töltik ki a szegénység, munka nélküliség
vagy más egyéb ok miatt TV – esetleg számítógép – elé kényszerült hétköznapi ember
perceit. Ja, persze mondhatjuk, hogy lehetne rosszabb időtöltés is. Ám, lehetne jobb is...
Az internet hatalmas teret nyit(hat) nem csak ezen ártalmak fokozására, hanem a hasznos
tudás begyűjtésére is. Csak egy kattintás, egy szó és kinyílik a világ. Mindenki részére,
hiszen a szolgáltatók egymással versengve már egy heti cigaretta-adag, vagy fél heti söradag, egy heti nassoló-adag ellenértékéért kínálják a hozzáférést a világ tudástárához. A
ma embere közelebb került(het) az információkhoz. Persze az író-olvasó embernek is
nagyban megkönnyíti dolgát (talán önkéntes száműzetését) ez a csoda. Ma már egy perc,
esetleg néhány óra, nap csupán egy-egy híranyag hátterének kutatása, ellenőrzése, egyeztetése. Feldolgozása már egy kicsit macerásabb, de mégis léptékekkel rövidül le ez a
múltban sokszor egy élet (vagy néha több emberöltőt is átfogó) munkáját lekötő gyűjtés,
kutatás, ellenőrzés, feldolgozás. Ami kezünkbe kerül például egy könyv, novella, írás,
cikk formájában lehet, hogy csak néhány sor, mondat, lapocska mégis hatalmas háttérmunkával születik meg. Szerencsére sokszor véletlenül is kerülnek az ember birtokába
dokumentumok, fecnik, melyeknek sokszor mások számára jelentéktelen jegyzetei, sorai
bizony nagyon fontos és értékes információkat tartalmazhatnak a téma után érdeklődőnek. Természetesen nagy jelentősége van a hallomásból szerzett infóknak, személyesen
vagy mások által megtapasztalt történéseknek is.
A Zagyvaforrás is hasonlóképpen készül, Vannak már elkészült anyagaink, aztán készülő
félben lévők, melyekhez bizony sok-sok aprólékos munka is társul. Hogy miről és kiről
írunk? - teszik fel sokan a kérdést. Bizony arról, amiről megfelelő háttéranyaggal rendelkezünk, és bár lehetne sok mindenről, sokakról írni, azonban ennek a háttéranyagnak a
hiányában felelőtlenség bármit is papírra vetni. Hogy kik írunk ma az újságunkban. Sajnos jobbára már csak ketten hozunk új anyagot. Jó lenne, ha mások is hoznának, aktiválnák saját ismereteiket, tudásukat, információikat, és akkor sokrétűbb, változatosabb lenne a megjelenő lap. Más hírességeinkről, más történésekről is olvashatnánk az aktuális
témákon kívül. Szinte minden számban kérjük az önök írásait, cikkeit. Nem sok sikerrel
(tisztelet a kivétel) nem jönnek a cikkek, írások, csak Szabó Jani és én magam ragadunk
tollat, ha úgy érezzük ezt Önöknek is olvasniuk kell. Tudjuk, hogy sokaknak nem
könnyű gondolataik, tapasztalataik lejegyzése, de ez sem gond segítünk, csak keressenek
meg bennünket. Azonban élnek itt környezetünkben olyanok is, akiknek könnyebben
szaladna a toll a kezükben. Biztatjuk őket. Ne féljenek, merjék közzé tenni azokat fiókban vagy gondolatban meglévő ismereteket, történeteket, pillanatokat.
Miről és kiről írjunk? Természetesen lakókörnyezetünkhöz bármi módon kapcsolódó
témákat válasszanak, sok neves egyéniség, tanár, tanító, egyszerű, de mégis valamiért
nagyszerű embert lakik, és lakott itt a Zagyva-forrás környékén, akikkel sok különös
szép történik vagy történt. Sosem szabad elfeledni, hogy az írott szó megmarad az
utánunk következőknek. Lehet, hogy éppen Ön lesz, akit szívesen olvas az utókor. flv

lesznek Magyarországon, melyen minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár részt vehet. Lakókörzetünk Salgótarján 4-es számú körzete. A szokásos
helyszíneken (zagyvai, rónafalusi és rónabányai kultúrotthon) lehet szavazni
6-18 óra között a négy szavazókörben.

Menjünk el szavazni,
döntsünk közösen!
Zagyvarónáért Klub Programterve
Január: Program összeállítása,
Február:Télbúcsúztatón való részvétel –
Rónafalu * Farsang
Március: Március 15. - Gyalogtúra a
Salgói várhoz, koszorúzás * Húsvétra
készülődés, tojásfestés gyerekekkel
Április: Közösségi munka: Csalános
utcai játszótér szépítése,
Virágültetés, parkosítás
Május: Részvétel a májfa állításon.
Anyák napja – műsorral való
készülődés *** Gyermeknap
Június: Kirándulás vonattal (közeli
település rendezvényeinek
megtekintése) *** Gombatúra
Július: Gyermekhét – túrahét megszervezése és környezetünk megismerése
Augusztus: Kenyér ünnepe
Szeptember: Túra; gyógynövénygyűjtés
Zagyvai napokon való részvétel
Október: Szüret, termésbábuk készítése,
kiállítás
November: András nap (gyöngyfűzés,
bütykölde, csuhébáb-, ajtódísz készítés)
December: Mikulás * Karácsony
- A fentieken kívül eleget teszünk különböző felkéréseknek, és közösségi munkákban is szívesen részt veszünk.
- A programok mutatják, hogy tevékenységünk milyen sokszínű, látogatottsága
bizonyítja, hogy klubunk munkájára
szükség és igény van.
- Ezúton szeretném megköszönni a Ricler
Katalin képviselőnknek, Zagyvarónai
Nőklubnak, Zagyvaforrásnak a Vadvirág
Óvodának, Zagyvarónai SE (Rigó és a
Cinege), a Nógrád Táncegyüttes fellépő
tagjainak, a Kereskedelmi Szakközépiskola diákénekeseinek, hogy fellépéseikkel műsorainkat színesítették, munkánkat
segítették, támogatták.

Fontosabb telefonszámok: Ricler Katalin önkormányzati képviselő: 06-20-970-7622, Orvosi rendelő: 784-568, Mentők: 104, Orvosi
ügyelet: 410-853, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, Pontos idő: 180, Lelkisegély szolgálat: 311-600, ÉMÁSZ ügyelet: 06-40-282-828, Telefon
hibabejelentő: 143, Gázszolgáltatás hibabejelentés: 440-699 Tudakozó: Helyi, általános: 198, vidéki: 300-200, különleges tudakozó: 300-222

Földi László vitéz: Egy ma is elhallgatott sortűz

(az írás 1983-ban készült, amikor más irányú kutatásaim mellett akadtam ezekre a tényekre) Ennek a sortűznek. Mint szinte az akkoriban
történt események mindegyikének volt egy nagyon híres zagyvai vonatkozása: Bertholt Brecht feleségének (1922-től Marianne Zoff
színésznő, majd 1928-tól élete végéig Helene Weigel szintén
színésznő) rokona Inászón dolgozott. Nem tudjuk ki volt ő, aki
levelében említeni merte - a kemény cenzúrát kijátszva – ezt a
bizonyos első salgótarjáni sortüzet. (ha olvasóinknak van
esetleges információjuk szívesen közre adjuk)

Nem az 1956-os salgótarjáni sortűzről írok. Egy másikról. Ezt
valamiért sokáig titkolák. Egyrészt azért mert - az én felfogásom
szerint - ettől a sortűztől datálódik, hogy az éhhalál, a kisemmizettség, a nyomor elől menekülő bányászok, munkások csakis a
munkásmozgalom - akkor még igencsak haladó - eszméi közé
menekültek. Sorra alakították a kommunista és egyéb szocdem
szervezeteket, és a hatalmas elégedetlenség vérbefojtása egy akkor jó iránynak tartott irány felé terelte Őket. Nem volt más választásuk, mert a hatalom gőgje sokuktól nemcsak munkáját, a
megélhetését, hanem még a halál méltóságát is elvette, hiszen
ezer ember sorsáról nem igazán maradtak fenn adatok. Arról az
ezerről van szó, akik a 8000 Pestre induló bányászok közül vagy
„nyugatra mentek” az éhínség elől, vagy „máshol biztosítottak nekik munkalehetőséget”. Családjuk, sőt talán senki nem tudta,
vagy nem akarta tudni a megfélemlítés, a korrupt munkásvezetők
hatalommal való paktálása miatt, hogy mi is történt velük? A hivatalos iratokból semmi nem derül ki.
Magyarország gazdasági helyzete az 1920-as évek elején egyre
romlott. A „gazdaságosságra" törekedve a kevés jövedelmet
biztosító bánya és ipari üzemeket bezárták, több vállalatot pedig
összevontak. Sok bányászt elbocsátottak a salgótarjáni bányákból is. Míg 1923-ban 11.415 fő volt az iparmedence bányászainak
száma, addig ez a létszám 1925-ig 7.213 főre csökkent. Erre az
időszakra tehető a hatalmas méretű kivándorlás. Ezt a helyzetet
jól szemlélteti Kovács Dénes miniszteri osztálytanácsos 1925. január 24-én a Belügyminisztériumhoz és a Miniszterelnökséghez
küldött átirata is, melyben leírja, hogy a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és a Rimamurány-Salgótarján Vasmű" Rt-nél a novemberi létszámcsökkenés Franciaországba kényszeríti az itt lakókat.
Részlet rendőr-főkapitány jelentéséből: „Bizalmas értesülésem szerint a bányaipar krízise fokozódni fog a megrendelések hiánya, a szénfogyasztás csökkenése folytán, úgyannyira, hogy a mátranováki, mizserfai és pálfalvai területen lévő bányáknak bizonytalan időre való bezárását tervezik, és ezzel 16 bányatelep maradna munka nélkül. Értesülésemet igazolja a bányamunkásság csaknem kiözönlésének minősíthető kivándorlása, amennyiben a már eddig jelentett eseteken kívül szeptember hóban újabb 55-60 ember kivándorlása várható a francia bányatelepekre. A salgótarjáni szénmedencében élő munkásság
életstandardjának (életszínvonalának) leromlására mint jellemző adatot jelentem, hogy a szervezett bányamunkások 90%-a a szakszervezeti
tag járulékok fizetésére is képtelen, úgyhogy az Országos Bánya- és
Kohóegylet legfőbb bevételét ez idő szerint a külföldön dolgozó magyar
bányászok által küldött és a rendesnél lényegesen magasabb tagdíjak
teszik ki. A munkásság hangulata Salgótarjánban ez idő szerint
sztrájkkal nem fenyeget... "

A bányafőtanácsoshoz érkező kérelmek (könyörgő levelek)
siralmas állapotokról adnak bizonyságot, hiszen a családanyák a
minimális élelemért könyörögnek ezekben a levelekben.
A kenyérért, a megélhetésért, az embertelen körülmények megváltoztatásáért harcoló bányászok - mintegy 8000-en 1926. április
27-én beszüntették a munkát, és éhségfelvonulást szerveztek.
Pothornik József (a lejegyzés idején a Nógrádi Szénbányák Igazgatója), az éhségfelvonulás egyik résztvevője és szervezője így emlékszik az eseményről: „A gyülekezés helye a Vigadó volt. A Salgótarjánba vezető utakat elállták a csendőrök, de a környező falvakból, bányatelepekről a tömegek mégis eljutottak oda. Először a
főszolgabíró, majd a rendőrkapitány próbálkozott a tömegek leszerelésével. Az emberek ügyet sem vetettek rájuk és az országúton elindultak Budapest felé. Amikor az összegyűlt tömeg elhagyta az épületet észrevették, hogy a hegyoldalon a katonaság
géppuskát helyezett el, és azok csövei a dolgozók felé néztek. Az
első sorokban derék, harcos bányászasszonyaink is ott voltak,

akiknek betonfalán megtört a csendőrök ellenállása. Amikor a
dolgozók Zagyvapálfalva közelébe értek egy 6 személyes autó állt
meg előttük. Az autóból Csóka Vendel (a Szakszervezet, mint később kiderült: áruló vezetője) szállt ki. Próbálta a tömeget feltartóztatni, s mivel ez nem sikerült, felmászott az útszéli fára, ahonnan beszédet mondott. Beszédében demagóg módon kifejtette
egyetértését a salgótarjáni dolgozókkal, a követelésekkel. Azt fejtegette, hogy nem tartja érdemesnek a tömeg Pestre való felvonulását, inkább válasszanak ki egy küldöttséget, amely beszáll
az autóba és egyenesen Vass József népjóléti miniszterhez
megy tárgyalni a salgótarjáni követelések ügyében. Amíg a
tárgyalások folynak, a dolgozók maradjanak az országúton, és
ha a tárgyalás kedvezőtlen eredménnyel végződik, akkor menjenek Pestre. Csóka Vendelnek sikerült leszerelnie ezzel a módszerrel a munkásokat. A küldöttség Pestre ment, a tömeg
pedig szétszéledt” A tárgyalás nem hozta meg az eredményt,
Budapesten a nógrádi küldöttség vezetését Peyer Károly vette
át. Ő kísérte el a bányászok megbízottait Valkó kereskedelmi
miniszterhez és Vass József népjóléti miniszterhez. A miniszterek előtt ő játszotta el a vezérszónok szerepét. A bányászok megmozdulását igyekezett elhomályosítani, úgy tálalta a
problémákat, hogy a bányászok bér- és egyéb követelései teljesen háttérbe szorultak. Beszédében a bányászok nevében azt
kérte, hogy a kormány csökkentse a külföldi szén behozatalát és
gondoskodjon arról, hogy a magyar állam több szenet vásároljon
a salgótarjáni bányavállalatoktól. Ez a követelés lényegében a
bányaigazgatóság álláspontjával egyezett. Szó sem volt arról,
hogy a bányaigazgatóság hogyan fogja kárpótolni a bányászoknak a rövidített munkahét okozta keresetkiesést. A két miniszter különösebb ígéretek nélkül „rázta" le magáról a számukra
nem kellemes látogatókat. Á kormány és a bányaigazgatóság
elutasította a munkanélküli segélyt, amelyet a salgótarjáni
bányászok igen elkeseredetten követeltek.
A sortűzzel kapcsolatos rendőrségi jelentések, a szakszervezeti iratok hiányosak a később történtekről. Az erre utaló
ügyiratokat eltüntették, az az iktatószámok árulkodnak csak
arról, hogy bizony nem volt egy békés tüntetés akkor Salgótarjánban, és sajnos 1000 ember már sosem mehetett Pestre,
de a bányába, vagy családjához sem. Bertholt Brecht versét
azonban nem ezek az irattárak őrizték:
8000 SZEGÉNY A VÁROS ELŐTT
Közülünk 1000 a fővárosba tart
Bertholt Brecht
A gyomrunkban nem volt semmi
Közülünk 1000 enni akart
De 1000-nek nem volt mit enni.
A tábornok úr ablakán kitekint
És szól: senkisem maradhat e téren.
Nyakasak vagytok, menjetek haza mind.
A panaszokat írásban kérem.
Az országúton megállt a menet
De emberfiát sem láttunk.
Kéményfüst szállt a város felett
Ám levesre hiába vártunk.
De a tábornok váratlan odakerült
Azt hittük: ő hozza a kosztot.
1898 - 1956
A tábornok úr egy gépfegyveren ült
S nekünk csak vasat osztott.
A tábornok így szólt: ne álljatok itt, ezt nem engedhetem
S nézett, mintha tartana szemlét.
Azt mondtuk: nézzen végig az embereken,
közülünk ma egy sem evett még.
Nem vert itt közülünk senki tanyát
Ingünk is mosatlan piszkos.
Azt mondtuk: soká már nem várhatunk tovább.
A tábornok így szólt: Ez biztos!
Azt mondtuk: nem halhatunk meg valahányan.
A tábornok így szólt: De, megeshet!
Tűz van odaát, mondták a városiak
Amikor lőni kezdtek.
Forrásmunkák:
Molnár
Pál
(Nógrádi
szénmedence
Munkásmozgalma), - a korabeli Népszava írásai, - a Nógrád megyei
Levéltár iratai.

Híres zagyvaiak: Blanár György
(Zagyvaróna, 1922. szept. 25.–Bp., 1981. júl. 22.):
szcenikus, díszlettervező, építészmérnök. 1946-tól az
Operaházban dolgozott mint Oláh Gusztáv szcenikai
asszisztense. 1948–1959 között az operai műtermek vezetője. Ezután a Pécsi Nemzeti Színház tervezője, majd a
Madách Színház mérnöke és a győri Kisfaludy Színház
szcenikusa. Konstruktív színpadépítés, berendezés, finom
karakterformálás jellemezte művészetét. Híres díszletei:
F.T. Suchon: Örvény; Mascagni: Parasztbecsület; O’Neill: Amerikai Elektra; Sh.: Ahogy tetszik. (Szhtört.L.)

Ábrahám Rafael - Zagyvaróna I. című grafikája

Don-kanyar zagyvai születésű halottjai, eltűntjei
Drexler Gyula honv. (1918 Zagyvaróna, Koroveczki
Margit) elesett 42. VIII. 10. *salgótarjáni 53/III. Zászlóalj
Para Ferenc őrv tiz. (1913 Zagyyaróna, Szkopra
Magdolna) elesett 42. IX. 9. *** Fülöp István szkv.
(1912 Zagyvaróna, Kovács Teréz) elesett 42. IX. 9. *
salgótarjáni 53/III. Zászlóalj *** Czene József honv.
(1913 Zagyvaróna, Molnár Ágnes) eltűnt 43. I. 12.
Tóth András honv. (1911 Zagyvaróna, Angyal Katalin)
eltűnt 43. I.12.
Keresztúry Dezső néhány sorával adózunk emléküknek:
"Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek,
Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld,
Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs."
*********************************************
Zagyvaróna II. világháborús halottainak emléktáblája

Keresztet állítottunk
Az éltesebb zagyvaiak még mindig számon tartják a település
határában – a Dióson – a II. világháborúban elesett két német
katona sírját. A tarjániak a Tatár-árokban lévő sírokként emlegetik. A két katona halálát a megkérdezettek - az oroszok
bejövetelére - '44 december 26-ra datálják. Napjainkban már
eltűnt a kereszt sírjukról. Ám, a Zagyvaforrás Egyesület
március végén új keresztet állított a még meglévő sírokra. A
Szabó János által kifaragott
Jézus-szobor
felkerült
a
Horváth László (őrhegyi) által
elkészített keresztre, melyhez
az anyagot Angyal László (túman) biztosította. Természetesen egy tartósabb jel állítását
szerettük volna, így annak elkészültét többször is megvitattuk. Egyesek féltek attól, hogy
a munka kárba vész a tolvajok
miatt. Ezért valószínű, hogy
Szabó Szaniszló javaslata lenne a végleges megoldás, miszerint, exhumálni kellene a maradványokat (még további 5
sírról van tudomásunk), és
méltón elhelyezni a temetőben. Persze ehhez megfelelő
támogatásra,
engedélyekre
lenne szükség, melynek előkészítése elkezdődött.
Azért az is elgondolkodtató,
hogy
miért tűnt el a régi
kereszt és miért
csak most kerülhetett másik a helyére. Az egyesület
egyébként abból indult ki, hogy a Doberdónál, a Piavénél vagy a Don-kanyarban ugyanígy gondozzák az ott
elesett magyar katonák sírját is – ismeretlenül. A végső tisztelet mindenkinek kijár.
***
Egy márciusi szombaton aztán az egyesület
csapata elindult az új
kereszttel a helyszínre, hogy üzenetünket
vigye: SOHA TÖBBÉ !
Az
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Földi László vitéz :

emlékezett

meg

Már nem jeltelenül

Nem bírákként jöttünk - főhajtásra igyekszünk ítélkezni az Úr dolga, s kegyelme miénk...
Hogy ki a hős, s ki az áldozat? - arról dönteni késő,
lám, itt nyugszanak ők névtelenül, de ma már
nem jeltelenül...
Zagyvaróna, 2010. március 27.

Hogyan él napjainkban a zagyvai életmentő?
Kevesen emlékeznek már azokra az újságcikkekre, amelyek hírül
adták, hogy egy halőr miként mentett ki a tóból egy rejtélyes fuldoklót.
Majd később arról, hogy: életmentő emlékérmet vehetett át. Az eset
2004 szeptemberében történt: „Nagy István halőr fiával és barátaival
horgászott Salgótarjánban, a vízválasztói tavon. Nagyon sötét volt, s
egyszer csak hatalmas csobbanásra lettek figyelmesek, amelyről el
sem tudták képzelni mi lehetett...” Pistát mindannyian ismerjük itt
Zagyván. Egyszerű ember a Régi Posta utcából. 2001 óta nyugdíjas,
hosszú évekig volt hobbija mellett halőr. Ma már onnét is pihenőre
vonult, s bár még lejár a tóra – mint
egyszerű horgász – de egyre ritkábban.
Csendesen, szerényen él feleségével
feleségével. Becsülettel felnevelték két
gyermeküket, és ma hatalmas örömükre
már négy unokájuk is cseperedik.
Mikor legutóbb összefutottunk, egy borítékban őrzött kincseit adta a kezembe,
benne a büszkén őrzött újságcikkek, arról
a bizonyos napról, és a későbbi fejleményekről.
- Nagyon sötét este volt akkor. Szépen
haraptak a halak. Mind a négyen
megfogtuk már az „adagot”,s az utolsó
belógatásoknál tartottunk... Akkor jött a
Foto: Gyurián Tibor a korabeli újságból
hatalmas csobbanás. Ahogy lámpákkal
pásztáztuk a vizet láttuk meg a víz felszínén az emberi alakot. Hasra fekve, elterülve feküdt.
Gondolkodás nélkül levetettem ruhámat, és beúsztam. Akkor már kivehető volt, hogy egy női
test van ott. Megfogtam, és kihúztam. Telefonáltunk segítségért, de amikor a mentőket hívtuk
mindig megszakad a vonal, majd végül a rendőrségi ügyelettel sikerült beszélni. Közben
természetesen mesterséges légzést
adtunk a hölgynek, s ennek
hatására néhány perc múlva
magához tért. Nagyon sok víz jött
ki belőle, de legalább élt. Feltűnt,
hogy a cipőfűzői össze voltak
kötve, úgy látszott nem véletlen
került a vízbe. Néhány perc múlva
megérkezett a mentő, és bevitték a
kórházba nőt. Azóta sem tudom
mi lett vele. Volt már egy hasonló
esetem. Akkor is egy nőt húztam
ki a vízből, hazavittem, de sajnos
annak rosszabb lett a vége, mert
újból visszament, és akkor már
csak a holttestét húzták ki.
Pista még ma is nehezen beszél a
történtekről, ám amikor kellett
nem gondolkodott, nem mérlegelt: tette, amit tennie kellett
ÉLETET MENTET, példaként
szolgálva mindenkinek. Nagy
István megkapta az életmentő
érmet és oklevelet.
Flv.

BÜSZKÉK
VAGYUNK RÁD
PISTA!

NEVESSÜNK
Iskolai dolgozatokból
- A hajó jéghegynek ütközött és
elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.
- Amíg Madách a börtönben
sínylődött, felesége romlásnak
indult.
- A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták
a várat.
- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen
gondoskodott.
- A hős várkatonák általában
nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban elestek
a csatában.
- Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.
- A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
- Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a feleségét.
- Arany János 1817-tól 1822-ig
született.
- Rákóczi Ferenc úgy halt meg,
hogy belefulladt a Rodostóba.
- Arany János velszi bárdokkal
sújtott le a Habsburg-házra.
- Zrínyi Miklóst a bécsi kamara
által feltüzelt vadkan ölte meg.
- Petőfi egy szegény cselédlány
és
a
magyar
nép
fia.
- Petőfi úgy rohant a csatába,
hogy jobb kezében a vers, bal
kezében pedig a kard volt.
- Kölcsey 1815. januárjától
1816. tavaszáig nem írt verset.
Ebből az időszakból 3 verse maradt ránk.
- Zrínyinek csak fél szeme volt,
ám ez nagyon zavarta a csatákban.
- A hős holtan esett össze. Ezt
később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.
- A Szent Jobb István király bal
keze.
- Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete,
mivel a fejünk belül sötét.
- A föníciaiak kereskedtek és
iparkodtak.
- A gesztenyesütögető néni kiáll
a sarokra, és odacsalogatja az
embereket
a
szagával.
- Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.
- A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.
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