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Meghívó! * A Zagyvaforrás Egyesület

2014. augusztus

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).

meghívja Önt és kedves családját,
ismerőseit, valamint minden érdeklődőt a
két világháborúval kapcsolatos
megemlékezésekre,

2014. szeptember 14-én szerdán
15-kor * Koszorúzás a templom oldalán
lévő emléktábláknál * * * Emléktáblát
helyezünk el a Hősök sírján
16-kor * Bátki József Közösségi Házban
Megemlékezés az I. és II. Világháború,
valamint a Holokauszt zagyvarónai
áldozatairól * Kiállítás *
2014-es rendezvények képekben

Zagyvarónai Nőklub
A Zagyvarónai Nőklub 1980-ban alakult, Az elmúlt évtizedek során megváltozott az összetétele, ám a hagyomány
szellemiségét azóta is hűen őrzik. Tagjai mindig aktívan
vettek részt Zagyvaróna városrész társadalmi, közösségi,
kulturális és hagyományőrző eseményein. Nem csak helyben, hanem Salgótarjánban és környékén is igyekeztek
emelni a rendezvények színvonalát.
Ápolják és őrzik hagyományainkat, és a mindennapok alkalmával is arra törekednek, hogy ezeket átadják a ma generációinak.
Számos dalversenyen vesznek részt, két tagjuk 2013-ban
megkapta az év dalosa (Kortis Gyuláné Marika) és az év
hangja (Godóné Csizmadia Irénke) címet.
2013-nan minden évszakban, hónapban volt olyan rendezvény, amelyen szívesen és odaadóan vettek részt:
Februárban a farsangon,
Március 8-án a Nőnapon,
Március 15-én a Salgó vári koszorúzáson
Április 30-án a Zagyvai Tűzgyújtáson és Májusfaállításon,
Május végén a gyermeknapon,
Augusztusban az I. Palóc Világtalálkozón és a Bányarém
Fesztiválon
Szeptemberben a Zagyva Napon, Szeretlek Magyarországon és a Civil Kavalkádon,
Októberben a Szüreti Fesztiválon és a rónafalusi Vendégségi Napon és a Fenyvesalja út átadásán, és minden október
30-án mécsest gyújtanak az elhunyt klubtagjaik emlékére
Novemberben az Idősek Napján,
Decemberben a Falu Karácsonyán.
Mindig arra törekednek, hogy ünnepet varázsoljanak az itt
élőknek.

Valóban létezett három Magyar állam? * I. rész

Két magyar közösség biztosan élt a világban egymástól távol a XIII.
század közepéig. De az sem kizárt, hogy három Magyarország is létezett egyszerre – olvastam a napokban ismét. Néhány erre vonatkozó utalást gyűjtöttem össze:

Bíborban született Konstantin bizánci császár a X. század
közepén úgy tudta, hogy az általa türköknek nevezett magyarok „az előbb említett népe, amely kelet felé Perzsia vidékén telepedett le, ezek a nyugati vidéken lakó, előbb említett türkök mostanáig küldenek ügynököket, és meglátogatják őket, s gyakran hoznak választ tőlük ezeknek".
Vagyis a valamikor a múltban a magyarság kettévált, a két
néprész között viszont igen intenzív kapcsolatban állhatott
fenn a kereszténység felvétele előtt.
Azt írja: Teljesen magyar a nyelvük
Azután II. András keresztes hada a Szentföldre érve, szintén találkozott ennek a magyarságnak a harcosaival, akikkel a csatatéren összeölelkeztek, melyért ki is tagadta a pápa. Feltételezhetően
ez a közös eredettudat élt tovább a századokon át, amikor is
Julianus közismert útját megelőzve négy domonkos rendi szerzetes indult Magna Hungaria felkutatására, gyaníthatóan maga II.
András király kezdeményezésére. Annyit tudtak csak, hogy keleten élnek, azaz gyakorlatilag sötétben tapogatózva indultak útnak.
Egyikük tért csak haza, Ottó, ő is halálos betegen. Ám előtte még
volt ideje elmondani: megtalálta a keleten maradt magyarokat.
Azt sajnos nem tudjuk, pontosan hol bukkant a magyarul beszélő
népre.
A domonkosok újabb expedíciója 1235-ben indult. A viszontagságos út során ketten visszafordultak, egy szerzetes elhunyt, így
csak Julianus barát érte el 1236-ban a Volga mellett Magna Hungariát. Négy hetet töltött itt a szerzetes, mint leírásából kiderül,
mintha csak régen látott, távoli rokonokhoz érkezett volna.
"... látván őt, s megértvén, hogy keresztény magyar, nagyon örvendeztek megérkezése felett. Körülvezették őt házaikban és falvaikban, és keresztény magyar véreik királyáról, és országáról behatóan tudakozódtak. Bármit mondott nekik a hitről vagy egyebekről, a legfigyelmesebben hallgatták, mivel teljesen magyar a
nyelvük; megértették őt, és ő is azokat. Pogányok, akiknek semmi
tudomásuk nincs Istenről, de bálványt sem imádnak, hanem úgy
élnek, mint az állatok. Földet nem művelnek, lóhúst, farkashúst
és efféléket esznek, kancatejet és vért isznak. Lovakban és fegyverekben bővelkednek, és igen bátrak harcban. A régiek hagyományaiból tudják, hogy ezek a magyarok tőlük származnak, de
hogy hol vannak, nem volt tudomásuk róla."
Hírt szerzett a mongolok közelgő támadásáról is, akik aztán hazaérkezése után nem sokkal meg is érkeztek, hatalmas veszteséget okozva a nemzetnek. A volgai magyarok meglelése nagy
szenzációt kelthetett, mert hamarosan újabb négy barát indult kelet felé, tavasszal pedig Julianus is visszatért a sztyeppére. Ekkor
azonban már írmagját sem találta a magyarságnak: a mongol hordák már végigdúlták a Volga vidékét, az ott élő népeket pedig kiirtották, vagy elhurcolták Belső-Ázsiába. Keleti rokonainkról
soha többé nem érkezett hír.
Egy Ottó és Julianus útjának egybevetésén alapuló elmélet szerint
létezett a harmadik magyar terület is, amit a Konstantin császár
említ, ahová Ottó barát ment, és a Perzsia vidékére visszavándorolt magyarok utódaira bukkanhatott, akiket szabíroknak neveztek. E gondolatmenet szerint a magyar közösség őshazája a csodaszarvas-monda szerint Perzsia vidékén volt, ahonnét egy rész
észak, míg egy másik nyugat felé indulhatott. Hogy mikor és miért, azt nem tudjuk. A nyugatiak később ismét szétváltak, az
egyik néptörzs, a szabír, vagy szavárd magyarok visszatértek a
Kaukázus vidékére, míg a többiek előbb Etelközbe vonultak,
majd végül a Kárpát-medencében állapodtak meg.
A tatárjárás hatalmas pusztítást vitt véghez a Volga-vidékétől
kezdve, a Kaukázus vidékén át, egészen a Kárpát-medencéig. Ezt
minden nép megszenvedte, sok népcsoport teljesen eltűnt,
esetleg beolvadt a környék nemzetségeibe. Mi magyarok is óriási
veszteségeket szenvedtünk, de nemzetünk túlélte ezt a
megpróbáltatást is.
* flv *
folytatása következik

„Zagyvaróna
megérdemelte...”
Ez a mondat olvasható a
Nógrád
című
napilap
sportrovatának 1971 nyarán
megjelent
cikke
előtt.
A
megsárgult és több mint 40 éve
őrzött újságkivágás főcíme
pedig járási bajnok Kálló,
Nógrádmegyer, Nőtincs, Patvarc
és Zagyvaróna. Ez a cikk
megemlékezik a zagyvarónaiak
összefogásáról, lelkesedéséről,
sportszerűségéről, és az utolsó
fordulóban Mátramindszenten
kiharcolt 2-2-es döntetlenről,
mellyel Járási bajnok lett a
csapat. Játékosként én is részese
voltam
ennek
a
máig
feledhetetlen örömnek, melyet
mi és vezetőink, szurkolóink úgy éltük meg mintha a
világbajnoki trófeát nyertük volna meg. Levegőbe dobáltuk
edzőnket Kovács /vize/ Istvánt és szeretett elnökünket Mikus
Józsi bácsit, akiktől zagyvai gyerekek sokasága tanulta meg a
sportág alapjait és a sportszeretetet.

sokszor kellett visszaütni. A meccs után a régi
öregek a kocsmában bölcs tanácsokkal, és egy-egy
sörrel biztattak bennünket. Nem volt akkoriban sárga és piros
lap, a bíró egy durvaságért akár az első percbe is
kiállíthatott. A partjelző sem volt minden mérkőzésen csak az
esetleges rangadókon. A vezetők közül még kiemelném Handó
Sándort, Smchmirer Jánost, id. Kurinka Istvánt, id. Molnár
Károlyt, Majnek Miklóst és Hulitka Istvánnét. Érdekesség volt
még, hogy egy-egy nagyobb rangadón (pl. a Bárna ellen)
szinte az egész falu szurkolt a pálya körül ünneplőbe öltözve.
A meccsekre utazás sem volt egyszerű. Rónára, Salgóra
gyalog mentünk, Zabarba, Szilaspogonyra és távolabbra
legtöbbször a menetrend szerinti busszal utaztunk, de sokszor
mentünk motorral és csak nagyon ritkán volt lehetőség külön
buszt rendelni. Aztán a fogadócsapatoknál is különleges
helyeken öltöztünk, mosakodtunk /tűzoltószertár, kultúrház,
pince, pajta és legtöbbször az udvaron húzott kerekeskútnál
mosakodtunk. Aztán az is előfordult, hogy Etesre nem érkezett
meg a különbusz, így minden formáját megragadtuk, hogy a
kezdésre odaérjünk (félig busszal, majd gyalog, motorral,
autós segítség is volt már akkoriban stb). Azt is
megjegyezném, hogy a 60-as években még sokszor mentünk
lovaskocsival (Ceredbe, Mátraszelére). Aztán nagy fáradtan
mindenki megérkezett és bár 5:1-re kikaptunk (ez ritkaság
volt akkoriban) mégsem szégyenkeztünk.
Így ment abban az időben Zagyván és a környező falvakban a
sport a futball. Nem a régi szép idők felemlegetésére, vagy
nosztalgiázás miatt írtam ezt kis írást, sokkal inkább azért, hogy
emlékezzünk együtt az akkori Járási bajnok csapatra, és azokra,
akik már nem lehetnek közöttünk

A leggyakoribb összeállítása az akkori csapatnak Földi Jenő,
Kárpáti József, Hulitka Ferenc, Molnár István, Keller József,
Rőmer Ernő, Zvara László, Molnár Károly, Kárpáti László,
Földi István, Hulitka István de játszottak még Toronyi Béla,
Varga Nándor, Bacskai István, Horváth Ottó, Makó Ferenc, Ár- * Sajnos már sokan vannak. *
Molnár Károly írása.
vai Gyula, Kurinka István, Sinkovics Béla, Forgács Gyula, An- Néhány régebbi csapat fotóját láthatják itt az 1930-as évektől a 80-évekig:
gyal István, Földi László /kisgemo/. Nevek, számok, adatok de
mi is állt akkoriban mögötte? Futballpálya már volt, igaz többször váltott helyről került a mai végleges formájába. A 70-es
évek elején már itt volt a pálya csak éppen a maira merőleges
formában. Ez a terület nagyon ingoványos volt és sok munkába
tellett mire kialakult a végleges. Az Erőmű az Ötvözetgyár hathatós segítségével és a helyiek szorgos munkájával játszhattunk
mi, az alsó felén még füves, de sok helyen salakos pályán. Ha
nagyon elrúgtuk a labdát sokszor 5-6 játékos is sokáig kereste a Zagyvai csapat a 30-as években * * * és a 40-es években
mocsaras részen. Egy akkori falusi csapatnak nem voltak fizetett alkalmazottai, nem is beszélve a játékosokról, Mindenki
mindent saját és a szurkolók örömére csinált. Sokszor magunknak javítottuk, mostuk a szereléseket, de azért a helyi tanácstól
(vagy gyáraktól) a szerelések nagy részben biztosítva voltak. A
pálya karbantartását, meszelését is a csapat illetve a vezetők
végezték. Bizony-bizony az időjárás és a zagyván lefolyó hatalmas víztömeg sokszor tréfált meg bennünket, így néha fél méter Erőműi csapat Bátonyban (50-es évek) * * * ÖMTE a 80-es években
széles vízmosások voltak a pályán keresztbe, melyet a hétvégi
(néha a délutáni) meccsre fel kellett tölteni. Legtöbbet Mikus
Józsi bá és Prém Karcsi bácsi ténykedett ezen a téren a csapattal együtt, de egy-egy ilyen különleges esetben az egész falu és
az üzemek is mozgósították az erőket. Szintén nagy probléma
volt még, hogy nem volt körbe kerítve, így az állatok is előszeretettel vették igénybe, melynek következményeként hatalmasakat
lehetett esni a „nyomaikon”. Öltözni sem volt könnyű, hiszen
kezdetben Varga Guszti bácsinál, majd később a kultúrotthon Levente csapat 1941 * * * Öregfiúk (az írásban szereplők közül többen is)
pincéjében öltöztünk, fürdésnek pedig megtette a nagykerti egy 30-as évek eleji csapat * * * csapat az 50-es évekből
csurgó. A mérkőzést vezető bíró évekig a pálya közelében lakó
Sági Pali bácsinál öltözött, majd Angyal Nándi bácsiéknál vagy
a tanácsház egyik helyiségében. Hatalmas ünnepnek számított,
amikor uj mezt, vagy gatyát kaptunk. Nagyon büszkén mentünk
ilyenkor a pályára, és dupla elánnal küzdöttünk. A futballcipő a
régi szöges kivitelű volt, hisz erre nemigen jutott pénz, így a
régi cipők talpunkba mélyedő szögeit még meccs közbe is

Az I. világháború kitörése 2. rész * Földi László vitéz
Az Ausztria-Magyarország által 1908-ban annektált BoszniaHercegovinában nem nyugodtak a kedélyek, a túlnyomó többséget képező szerb és muzulmán lakosság nem tudta elfogadni a
Monarchiához való tartozást. A forrongó helyzet miatt Bécsben
olyan döntés született, hogy az 1914. évi hadgyakorlatot Boszniában rendezik meg, ami egyértelmű erődemonstrációt jelentett a tartományban és Szerbiával szemben. A tervek szerint Ferenc Ferdinánd trónörökös mint a hadsereg főfelügyelője megtekinti a gyakorlatot, és látogatást tesz annak fővárosában, Szarajevóban. Arról nem volt szó, hogy ezzel az akcióval háborút
kívántak kiprovokálni, ám kétségkívül kockázatos lépés volt egy
polgárháború szélén álló tartományban a trónörökös parádézása. A látogatás hírére több szerb illegális szervezet merényletet
készített elő, ami sikerrel is járt: június 28-án Szarajevóban egy
tizenkilenc éves nacionalista szerb diák, Gavrilo Princip pisztolylövésekkel meggyilkolta Ferenc Ferdinándot és feleségét.

végeznie a gyár vezetőségének. A tábori lövegek 80 mm
átmérőjű lövedékeinek készre munkálásában az elavult gépeken
a kellő pontosságot nem tudták biztosítani, így a hadvezetőség
beszüntette a kísérleteket, és a későbbiekben csupán gránátfélék
sajtolását kellett a gyárnak végezni.

Ausztria-Magyarország 1914. július 23-án jegyzéket adott át a
szerb kormánynak, 48 órás ultimátummal. A szerbek a szuverenitásukat sértő pontok miatt a jegyzéket elutasították, maguk
mögött tudva a cári Oroszország támogatását, illetve azt, hogy
az orosz birodalom megtámadja Galíciát és Beszarábiát , ami Ma úgy vélnénk, hogy hatalmas félelem lett úrrá hazánkban, de
csökkenti az osztrák-magyar erők nyomását országuk felé. Egy nem sosem látott tömegek mentek a pesti utcákra, és szimpátia
hónappal a szarajevói merénylet után, július 28-án a Monar- tüntetések sokasága jelezte, hogy jól működött akkoriban a fiachia hadat üzent Szerbiának. Ezt követően az események talok és a lakosság hazafias nevelése. Már kisiskolás korban benagyon gyorsan peregtek, és néhány nap alatt Európa hatalmai lenevelték a gyerekekbe, hogy a Hazáért és Királyért akár az
már egymással mérkőztek. Mindenhol megindult a mozgósítás, életüket is áldozzák (ma már csak álmélkodunk, és hitetlenkeés augusztus folyamán a szövetségi rendszerek országai hadat dünk ezen, s milyen jó lenne manapság ennek csupán töredékét
üzentek egymásnak. Általános mozgósítás kezdődött. Itt Salgó- tapasztalni a magyarság-érzés-tudat, összetartozás terén)
tarjánban és környékén is, bár nem az első körben, hiszen 1914- Bevonulók 1914. augusztus eleje
ben a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. az ország leghatalmasabb vasipari konszernjeként nagyrészt átállt a hadieszközök
gyártására, így a haditermelésben résztvevők nem kaptak behívót. Az újonnan megépült hideghengermű teljesen hadiüzem
lett. A gazdasági szerárugyár csak annyit termelt polgári célra,
amennyivel a mezőgazdaság szükségleteit kielégítette. Legtöbb
gyártmánya hadi-rendelésre készült: tengely, csákány, kalapács,
lapát, ásó, gyalogsági ásó, fejsze, lópatkó, feszítővasak stb. A
képen ezek a hadiszerszámok láthatók. Az
itt készült szerszámok
nyelezését is az acélgyár
végezte. A huzalmű is
csaknem
teljesen
hadicélokat
szolgált:
tüskés huzal, szög, rúdvas stb. A hadvezetőség
rendelkezése
alapján
1915-ben schrapnell lövedékek, gránát, gyártására is kísérletet kellett

Acélgyári lőszergyártók és az itt gyártott lövedékek

A háború kitörését Népfelkelésként élték meg akkoriban. Sőt a bevonulási jegy, az utazási utalvány és más dokumentumok is Népfelkelésre szóltak. Büszkén, örömmel indultak a frontra a katonák,
bár volt kisebb előképzésük, de azért a képzetlen katonaság volt
túlnyomó többségben. A fenti képen bevonulóknak volt fegyverük
(általában egyszerű karabélyról volt szó), de hadifelszerelésük
nem, sőt a legtöbben csak a rövid kiképzés alatt kaptak fegyvert
is. Az első bevonulók még kaptak kiképzést, de a későbbiekben
már azonnal a frontra utaztak. A háború, a hatalmas világégés kitörése, a bevonulás hangulata, szinte ünnepi volt országszerte.
Elég csak a frontra induló vagonra nézni. Jól felkészítette a népet
az akkori nemzet a hazafiságra, sok-sokezer halotti hír után sem
csökkent a lelkesedés.
* (folytatjuk)

