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

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.eoldal.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).

A Zagyvaforrásról:

Az 1960-as évekre nyúlik vissza a mi kis újságunknak a
története. Akkor néhány fiatal is úgy gondolta mint én, hogy csináljunk egy kis újságot. Az
alapötlet abból származott, hogy a Gépipariban egy röpdolgozat anyagát láttam ilyen sokszorosítással, majd egy alkalommal asszisztálhattam egy kisebb kiegészítő tananyag sokszorosításánál. Aztán a baj akkor kezdődött, amikor megpillantottam a zagyvai pártirodán a
stencilgépet. Sikerült 2 darab lapot szerezni melyre írógéppel kerültek rá az írások, és - az
akkori technikának megfelelően - kifogyott golyóstollal rajzok. Ebből az újságból nem maradt fenn másolat, de tartalmában a helyi programokat, focimeccset, bálokat tartalmazta
(benne volt a KISZ-klub programja is), ezenkívül egy versem volt olvasható valamint Bárány István egy foci-karikatúrája, és egy zagyvai utcarészlete volt látható. * Lett is belőle
ribillió, hiszen a technika egyik lényege, hogy az utolsó lapot mindig fennhagyták a gépen
a kiszáradás ellen, mi pedig levettük, nehogy kiderüljön huncutságunk. Kiderült Haragosan, fegyelmisen, gyanakvón indult a reváns, de végül megenyhült a párttitkár, hiszen tettszett neki a tartalom. Aztán a nagy vezetés úgy döntött csinálhatunk ilyen újságot, de előzetes engedély kell hozzá és a neve az kell legyen KISZ-híradó, hiszen a Zagyvaforrás
olyan értelmetlen cím. No nem lett rendszeres újság ezután, bár egy ideig még megmegjelent a pártvezetés szerkesztésében egy-egy Párt-híradó, de abban már csupán saját
anyagaik szerepeltek, de ez nem kerül ki a köznépnek. *** 2002-ben vetettem fel ismét egy
Lakossági Fórumon a Zagyvaforrás újság megjelentetését. Akkor, aki számított mindenki
melléállt. Iskola, helyi képviselő, és többen ígértek cikket, anyagot is. Egy hónapon belül
megjelent az első szám. Akkor még 8 oldalon, fénymásolásos összeillesztős technikával,
hiszen a kezdetleges programmal nem tudtuk még a képeket megfelelőképpen beilleszteni,
így azokat úgy ragasztottuk a másolandó felületre. Nagy sikere volt a Zagyvaforrásnak.
Mindenki örömmel olvasta, és várta mikor jön a következő. Az iskola bezárásáig nagyjából
zökkenőmentesen és havonta jelent meg a kis lapunk, benne a Közélet oldala * aktuális témákkal, Sportunk oldala – sport eseményekkel, a Zöld oldal * környezetünk élővilágával,
Egészségünk oldala * az adott időszak egészségügyi problémáival, azokra való felkészüléssel, Múltunk oldala * Zagyva hagyományaival, történeteivel, a Lelkünk oldala * vallási írásokkal. Persze voltak torlódások, sértődések, aztán voltak kiállók az ügy mögül, de egyre
többen voltak, akik mellé álltak, de az iskolánk bezárásával ismét fordulópont elé került a
mi Zagyvaforrásunk. A zagyvai újság túlélte ezt a nehéz időszakot, hiszen addigra már
megerősödött egy mag, amely köré megalakult az egyesület, és sikerült olyan hely vállalkozókat megnyerni, akik kis reklámfelületért támogatói lettek az egyesületünknek, újságunknak. Büszkén állíthatjuk, hogy Zagyvaróna civil életének fordulópontját jelentette a
Zagyvaforrás. Komoly értékeket mentettünk át a jövőnek, forrásokat, útszéli kereszteket
újítottunk fel, egyre komolyabb rendezvényekkel sikerült újra elhitetni a zagyvaikkal, hogy
továbbra is összeköti a helyieket a régmúlt hagyománya, az együtt munkálkodás öröme, és
az új értékek létrehozása. Zagyvarónának ma már van zászlaja, himnusza, messze földön is
híres lett a Zagyvai-csurgatós, emléktábla került Zagyvafő várára, rendezvényeink országos
és nemzetközi hírnévig jutottak. A teljességhez hozzátartozik, hogy 2013-ban az újság mai
üzemeltetője a Zagyvaforrás Egyesület elnyerte a Salgótarján Civil Társadalmáért díjat.
Ám ez nem sikerülhetett volna, ha nincsenek azok az áldozatkész emberek, akik töretlenül
és ellenszolgáltatás nélkül teszik oda magukat, azért, hogy büszkén jelenthessük ki, hogy a
Zagyvaforrás mint érték egyre többet jelent nemcsak a helyieknek, hanem a világnak is.
Földi László vitéz írása

Látogasson el 2014-es
rendezvényeinkre
Június 16-án 16.00 Bátki Közösségi
ház * Szabó János rendezésében Nógrádi Labdarúgók a Világbajnokságokon
c. kiállítás

Augusztus 20-án 10.00-tól * BKH
Nívelt Jenő Lövészverseny és bemutató
Macsánkafesztivállal

Szeptember 14-én 8-tól * BKH
ZAGYVA-NAP
Programelőzetes: Zagyva-vári futás *
Zagyvai csurgatós * Emléktábla
koszorúzás * Gyermekjátékok, Vásár,
Bemutatók, kulturális program * a
Budapesti Krúdy-kör fellépése neves
művészekkel * Kulturális programok *
Utcabál * Emlékfal avatás * Zagyvai
ízek * Tombola * Könyvebemutató

Szeptember (Civil Hét programjában)
Emléktábla avatás a temetőben *
Kiállítás és előadás a két világháborúról

Október * BKH Szüreti-fesztivál
November 29. Idősek Napja
December Adventi és ünnepi esték

LELKÜNK OLDALA *(részlet)
Kristályné Nívelt Ágota:

Pár szó a böjtről

Böjt. Kényszerű vagy önkéntes
koplalás, avagy bizonyos napokon
bizonyos ételektől való tartózkodás.
De mikor is böjtölünk? Ha az idők
során felhalmozott súlyfeleslegünktől kívánunk megszabadulni? Vagy
ha szervezetünket agyonterheltük,
gyomorrontással küszködünk, esetleg ha éppen egy ádáz vírus elleni
harc során orvosunk javasolta?
Netán a jobb egészségi állapot elérése érdekében méregtelenítjük
szervezetünket? Legtöbbször nem szívesen tesszük, hisz a
böjtölést önmegtartóztatásként éljük meg. Manapság, az
úgynevezett fejlett világban az emberek jó része nagy lelki
szenvedést érez, amint csak a puszta gondolata felmerül annak,
hogy bármit is megvonjon magától. A fogyasztói társadalom
világában a reklámok, a mérhetetlenül gazdag árukínálat, a
gyártók és kereskedők érdekközössége mind az átgondolatlan
habzsolást
ösztönzik,
azaz
ellene
mondanak
az
önmegtartóztatásnak. Mert hát mennyivel könnyebbnek tűnik
szabad utat adni vágyainknak, mint kordában tartani azokat!
Pedig ha az emberiség kultúráit sorra vesszük, láthatjuk, hogy
általában igen jelentős szerepet tulajdonítanak a böjtnek. A
brahmanizmusban húst egyáltalán nem fogyasztanak, csak növényi eredetű élelmiszereket. A buddhisták számára tilos a bor
élvezete. Az iszlám világban Ramadán havában a hívők semmiféle
táplálékot nem vesznek magukhoz reggeltől estig, vagyis attól a
pillanattól, amikor egy fehér fonalat meg lehet különböztetni egy
feketétől, estig, amikor ez a különbség már nem észrevehető. A
judaizmusban is törvény szabályozza az étkezést, tiltja bizonyos
növények és állatok fogyasztását.

Zagyvarónáról Falunk

ZÖLDOLDAL
Varga Ferenc írása

A madárvilág építőmesterei: AZ ÖKÖRSZEM
Úgy vélem, nincs olyan ember, aki ne hallott volna erről a
barna színű, rövid farkú kismadárról. A Karancs, Medves
árnyékos erdeinek szakadékos árkaiban mindenhol ott vannak
és költenek. Fészküket rendkívül nehéz megtalálni, mivel
teljesen beleolvad a környezetébe. Leggyakrabban az erdei
utak, szakadékos árkok csüngő gyökérzete közé a hím építi,
ezt a hullott falevelekből, ritkábban páfrányok elszáradt
leveleiből készült remekművet. A kissé ovális, vagy néha
gömb alakú, zárt fészek bejárati nyílása, a felső harmadban
van. Gyakori az olyan madárlak, melynek bejárata alá vékony
ágacskákból, úgynevezett kapaszkodót készít az ökörszem
azért, hogy könnyebben be tudjon bújni. A béléshez finom
mohát, néha tollakat gyűjt. Amikor elkészült az első fészek,
hozzákezd a másodikhoz majd a harmadikhoz.

Válogatás régi újságjainkból

Múltunk Oldala *70 éve épült
a Magyar Vasötvözetgyár

(részlet) A gyár
létesítését Chorin Ferenc a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.
elnöke kezdeményezte, azzal a céllal, hogy a „Salgó”
villamos energia üzletének új áramfogyasztót szerezzen. A
gyárépítést a magyar vaskohászati vállalatok megértéssel
fogadták mert ebben az időben a vasötvözetet, a kohászat
fontos segédanyagát az ország importból volt kénytelen
beszerezni. A gyár alapítási tárgyalásai 1937 májusában
kezdődtek, a létesítési tervek a berlini Siemens és Halske cég
tervei alapján Zagyvaróna község területén, a SalgótarjánNádújfalu vicinális közút jobb oldalán, a vízválasztói
erőműtől és a zagyvarónai út elágazójától 700 méterre
jelölték ki. A közeli villamosenergia vételezési lehetőség
mellett, kedvező volt a vízellátás, valamint az uralkodó
szélirány azért, hogy a füst és átszállópor a lakott területeket
elkerülje. Az építési munkálatok 1937 nyarán felgyorsultak.
November 16-án került sor a részvénytársaság alakuló
ülésére. 1938 januárjától megrendelték a gépi berendezéseket,
az építési munkálatok a nyár végére befejeződtek. Az üzembe
helyezés 1938. Február 13-án kezdődött, amikor először
csapoltak a kemencéből szilíciumot. Szabó János Írása

ma Salgótarján városrésze,
már a kőkorszakban lakott
település lehetett, melyre az itt
talált kőbalta az ékes bizonyíték. A korabeli monográfiákban az első kilenc palóc település között említik Zagyvát.
Templomunk a 13. században épült, az eredeti kövek
még ma is láthatók a falán.
Itt építették a Kacsicsok fel Zagyvafő várát, az akkor még élő településré- Magyar Kultúra Napja és kisfalunk * Godó Krisztina
szünkön Inászón találták meg a fekete követ * részlet Turcsány László
* Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, Himnuszunk

Közéletünk * Zagyvai utónevek * részlet
* A gyűjtemény nem tudományos
-inkább tényszerű - azt a célt szolgálja, hogy az utókor is megismerhesse majd, esetleg valaki tudományosan fel is dolgozhatja majd azt,
emlékezésként. Ugyanakkor kérek
mindenkit, hogy legyenek tekintettel
a hozzátartozók érzékenységére is,
amikor felhasználják. Kérem, hogy
bántó, ártó szándékot mellőzék a
lista elemzésekor. A 86 névből néhány (tudatosan) hiányozni is fog a
közlésből. A falu történetével foglalkozókat pedig biztatom a további
munkára. Molnár Károly írása

születésének évfordulóján minden magyar megáll egy pillanatra,
egy aznapi kulturális program, egy emlékező híradás, vagy épp
személyes indíttatás alkalmából, amikor is átfut szívén-lelkén a
magyarság, a tiszta hovatartozás, a hazaszeretet érzése. Mert igenis
büszkék lehetünk népünk fényes, és viharos történelmére,
szenvedélyes kultúrájára, a természeti környezetre, melyben
elődeinknek köszönhetően élhetünk. Mindezt sokan nem feledjük!

Ezt mutatták azok a nagyszerű alkotómunkák, melyeket az
idei évben e napon díjaztak a 700 Éves Baglyaskő Vára –
Salgótarján Emlékév pályázati programjának keretében, ahol
Zagyvaróna sem maradt képviselet nélkül. E pályázati kiírás
apropójaként tudhattam meg, hogyan is nézett ki anno Zagyvafő vára – Marci Zsolt festményéből (a képen látható), mi
volt Zagyva falu címere – Szabó Jani bácsi fafaragásából, és
hogy hogyan beszéltek egymással néhány száz évvel ezelőtt
a magyarok, s hogyan foglalta vissza egy nap alatt Salgó és
Zagyvafő várát Mátyás király – Földi Laci bácsi ómagyarul
írt verséből. És igen, már sokan tudhatjuk, hogy bizony ez a
mű kategóriájában elnyerte a pályázat II. helyezését! - részlet

